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Ko 111111 unsty rclscns o 111 V,} rd nadsu tskott
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Stadshuset , kl 08 .30- 11.20
Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ewa F Thorstenson (M) , ordförande
Kerstin Strandberg (M)
Maria Wennborg (M)
Sture Anderson (Fp)
Annelic Nilsson (S)
Jörgen Fransson (S)

Gert Franzen (C)

Övriga deltagande

Marie Lindberg Andersson (S)
Roger Krona (S)
Nils-Olof Appelb loI11 (V), in synsplats
Lena Haagman (Mp), in synsplats
Jonas Engelbrektsson, vård- och omsorgschef
Lena Persson, ekonom § 16
Camilla Söderberg Wiktorin, enhetschef I-1älso- och sj ukvård § 15
Anette von I-1augwitz, fr ivil li gsal110rdnare § 16

Utses att JUstera

Jörgen Fransson (S)

Justeringens
plats och lid

Stadshuset 20 12-08-22
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Ou § 15
Beredningsä renden
- förlängnin g av hjälpl11edelsavtal (2012-390)
-Utredning av kostnader för kosten

Utdrag sbestyrkande
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Sammanträdesdalum

201 2-08-22

\( 0 mm u il Sty r c1sc ll s Oll1 vå rel n a d s uts kott

Ou § 16

Inf o rm atio nsä renden
- 'ya fö reskrifter och al lmänna råd om ansvaret för personer med demenssj ukdom och bcmanning i särskilda boenden
Föredragande : Jonas Engelbrekfsson, vård- och ol11sorgscheI
-Ekono misk uppföljning för Vård och omsorg t o m juni månad
Föredrag ande: Lena Persson, ekonom
-Verk sa lllh etsuppföljn ing Vård och Omsorg
Föredragande: Jonas Engelbrekfsson, vård- och ol11sorgsche(
-Pågående och kommande aktiviteter ri ktade Illot seniorer och frivill iga (Sen iordag oc h Bussresa ti ll Skara [ör friv ill iga, m .m)
Föredragande: Anefle von Haugwilz, fi'ivilligsall1ordnare

-Lex Sarah utredning (2012-276)

Justerandes signatur

Utdrags!:>estyrkande
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Anm ä lnin gs ärenden
-VSG pro tok ol l 2012 -06-1 1

Justerandos signatur

Utdragsbestyrkande
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