
Innehållsförteckning

Kommunstyrelsen  2013

2013-02-06

§ 1 Initiativ för ökat byggande av flerbostadshus

2013-02-19

§ 2 Medborgarförslag om äldreomsorgen
§ 3 Medborgarförslag om avfallshantering fritidshus
§ 4 Medborgarförslag om sophantering i fäbodar och fritidshusbebyggelse inom 

Gagnefs kommun
§ 5 Medborgarförslag om sopavgifter för sommarstugor, fäbodstugor med mera
§ 6 Medborgarförslag om förslag till lokal sophämtningsförordning för 

Gagnefs kommun
§ 7 Medborgarförslag om att få dela soptunna (brännbart) med sin granne
§ 8 Motion om översyn av kommunens avfallshantering
§ 9 Motion om sophantering i Gagnefs kommun
§ 10 Motion om äldreboende i Mockfjärd
§ 11 Motion om äldreboende/gruppboende i Djurås och Djurmo
§ 12 Motion om att överlåta Gagnefsgården till Gagnefsbostäder AB för att 

bygga lägenheter
§ 13 Motion om äldreomsorgen
§ 14 Motion om att prioritera nyproduktion av demensboende med 45 boendeplatser
§ 15 Motion om att inrätta en inomkommunal klimatfond
§ 16 Motion om Aktivitetshuset och biblioteksfrågan vid Kyrkskolan
§ 17 Ombyggnation av Törnholns äldreboende
§ 18 Underskott på investeringsbudget 2012, ombudgetering av investeringsmedel 

från 2012 till 2013 års budget samt effekter investeringsbudget 2013
§ 19 Upplösning av avsättning för framtida pensionsutbetalningar och öronmärkning 

av belopp till framtida pensionsutbetalningar inom det egna kapitalet
§ 20 Förändrad amortering på lån till Mockfjärds Atletklubb
§ 21 Hämtningsperiod för avfall vid fritidshus med sommarhämtning
§ 22 Riktlinjer för serveringstillstånd. Detaljhandel och servering av folköl samt 

försäljning av tobak
§ 23 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gagnefs kommun
§ 24 Kommunchefens verksamhetsrapport
§ 25 Kommunstyrelsens ärendebalanslista
§ 26 Plan för periodisk ekonomisk uppföljning 2013
§ 27 Rapport från bokslutsarbetet
§ 28 Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att omsätta lån, 

fullmakter m m
§ 29 Granskning av kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2012, 

revisionsrapport – yttrande
§ 30 Ersättning barnomsorgspeng, fristående förskolor 2013
§ 31 Ersättning till fristående skolor 2013



§ 32 Ersättning pedagogisk omsorg 2013
§ 33 Redovisning av intern kontrollplan 2012
§ 34 Intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsen
§ 35 Egentillsyn vid förskolor och skolor i Gagnefs kommun – besöksplan vt 2013
§ 36 Skogsbruksplan
§ 37 Försäljning av mark, del av fastigheten Holsåker 8:2
§ 38 Utbyte av belysning i Björbo ishall som energibesparingsåtgärd
§ 39 Ottilia Adelborg muséets framtid
§ 40 Avtal om medling vid brott för unga/gemensam medlingsverksamhet
§ 41 Deltagande i Leader DalÄlvarna 2014-2020
§ 42 Ansökan om statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i 

värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen
§ 43 Verksamhetsbidrag för 2013 – Ung Företagsamhet
§ 44 Verksamhetsbidrag för 2013 – Brottsofferjouren i Borlänge-Gagnef-Säter
§ 45 Bidrag till Dalarnas Dövas Förenings 100-årsjubileum
§ 46 Verksamhetsbidrag för 2013 – Dalarnas Folkrörelsearkiv
§ 47 Arkivombud, Dalarnas Folkrörelsearkiv
§ 48 Arbete med äldreomsorgsstrukturen – rapport
§ 49 Svar på revisionens skrivelse angående struktur för kommunens framtida äldreomsorg
§ 50 Behovet av förskoleplatser – rapport
§ 51 Detaljplan Skogen 4:19 m fl (fd kommunförrådet) Gagnefs kommun, Dalarna – yttrande
§ 52 Verksamhetsrapport från socialutskottet
§ 53 Verksamhetsrapport från Gagnefsbostäder AB
§ 54 Strategiska mål 2014
§ 55 Värdegrunder
§ 56 Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och demensboende
§ 57 Årets medmänniska
§ 58 Revisionsrapport ”Granskning av bisysslor” - yttrande
§ 59 Ohälsotalet
§ 60 Val av ledamot till Gagnefs Turistråd (C)
§ 61 Avsägelse från uppdrag som ledamot med särskilt bevakningsområde 

kulturfrågor – Lill Karin Gustafsson (C)
§ 62 Val av ledamot med särskilt bevakningsområde kulturfrågor (C)
§ 63 Avsägelse från uppdrag som ledamot i socialutskottet – Fredrik Kvarnström (S)
§ 64 Val av ledamot till socialutskottet (S)
§ 65 Rapporter
§ 66 Information enligt särskild sammanställning
§ 67 Ordföranderapport
§ 68 Anmälan av utskottens protokoll
§ 69 Anmälan av delegationsbeslut
§ 70 Samverkansavtal med Högskolan Dalarna

2013-04-09

§ 71 Nedläggning av faderskapsutredning
§ 72 Särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § FB
§ 73 Särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § FB
§ 74 Anmälan till tingsrätten om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare
§ 75 Anmälan till tingsrätten om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare
§ 76 Anmälan till tingsrätten om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare
§ 77 Anmälan till tingsrätten om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare
§ 78 Anmälan till tingsrätten om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare
§ 79 Anmälan till tingsrätten om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare

förvaras i aktskåp hos IFO



2013-04-09

§ 80 Kommunstyrelsens bokslut 2012
§ 81 Motion om att införa ungdomsavtal inom Gagnefs kommun
§ 82 Årsredovisning 2012 för Gagnefs kommun
§ 83 Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2012
§ 84 Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2012
§ 85 Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2012
§ 86 Ombyggnation av Törnholns äldreboende
§ 87 Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare
§ 88 Gagnefs kommuns värdegrund/förhållningssätt
§ 89 Trafiksäkerhetspolicy
§ 90 Kommunchefens verksamhetsrapport
§ 91 Kommunstyrelsens ärendebalanslista
§ 92 Gagnefs kommun – aktuell ekonomisk månadsrapport inklusive årsprognos
§ 93 Arbete med äldreomsorgsstrukturen – Handlingsplan 2013-2015
§ 94 Redovisning av rapport utifrån egentillsyn vid Musikskolan
§ 95 Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan utifrån egentillsyn 

fokuserad på övergång förskola – skola i Björbo och Dala-Floda
§ 96 Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan utifrån egentillsyn 

fokuserad på övergång förskola – skola i Kyrkskolan
§ 97 Sommarskola 2013
§ 98 Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och demensboende
§ 99 Fortsatt bidrag till kommunen för att delta i Omvårdnadslyftet – ansökan
§ 100 Slutredovisning av 2007-2011 års stimulansmedel (används också under 2012) 

för att utveckla vården och omsorgen om äldre personer
§ 101 Modellutveckling för ökad tillgänglighet av offentlig och kommersiell service i 

Dala-Floda genom insatser i länsstyrelsens Regionala Serviceprogram (RSP)
§ 102 Interkommunala priser 2013
§ 103 Vision och strategiska mål 2014
§ 104 Förändringar i organisation inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
§ 105 Behovet av förskoleplatser
§ 106 Öka kommunens attraktivitet och inflyttning – Leva och bo-strategi
§ 107 Årets företagare 2012
§ 108 Verksamhetsrapport från miljö- och byggnadsnämnden
§ 109 Verksamhetsrapport från Gagnefs Teknik AB och Dala Vatten och Avfall AB
§ 110 Information om integrationsarbetet
§ 111 Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 

SoL och LSS (Rapporteringen gälloer IFO, ÄO, OF – Kvartal 3 och 4, 2012)
§ 112 Bidrag för expertkunskap vid takomläggning till Stiftelsen Gagnefs 

Minnesstuga ur Stiftelsen Adelborgska fonden för Gagnefs Minnesstuga
§ 113 Ansökan om bidrag för utställningskostnader från Stiftelsen Gagnefs 

Minnesstuga ur Stiftelsen Adelborgska fonden för Gagnefs Minnesstuga
§ 114 Avsägelse från uppdrag som ledamot i budgetberedningen – Sanna N Barkar (MP)
§ 115 Val av ledamot till budgetberedningen (MP)
§ 116 Avsägelse från uppdrag som ersättare i budgetberedningen – Börje Nahlbom (MP)
§ 117 Val av ersättare till budgetberedningen (MP)
§ 118 Rapporter
§ 119 Information enligt särskild sammanställning
§ 120 Ordföranderapport
§ 121 Anmälan av utskottens protokoll
§ 122 Anmälan av delegationsbeslut
§ 123 Samgående Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) och 

Inlandskommunernas Ekonomiska Förening (IEF)



§ 124 Bredbandsstrategi för Dalarna – yttrande
§ 125 Redovisning av LUPP-enkät

2013-04-09

§ 126 Kommuninvests Föreningsstämma 2013

2013-05-21

§ 127 Anmälan till tingsrätten om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare,
förvaras i aktskåp hos IFO

2013-05-21

§ 128 Medborgarförslag för hyggesfritt skogsbruk i tätortsnära skogar
§ 129 Motion om att utreda möjligheten att starta en flerspråkig förskola i 

Gagnefs kommun
§ 130 Motion om ny återvinningscentral
§ 131 Behovet av föreskoleplatser
§ 132 Införande av Lagen om valfrihet (LOV) i hemtjänsten
§ 133 Kommunal borgen för Dala Vatten och Avfall AB
§ 134 Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2012
§ 135 Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2012
§ 136 Kommunchefens verksamhetsrapport
§ 137 Kommunstyrelsens ärendebalanslista
§ 138 Gagnefs kommun – aktuell ekonomisk månadsrapport inklusive årsprognos
§ 139 Analys prognosarbete samhällsbyggnadssektionen år 2012
§ 140 Årsbokslutet 2011 för de stiftelser som förvaltas av Gagnefs kommun
§ 141 Riktlinjer och rutiner för hantering av projekt i Gagnefs kommun
§ 142 Projekt Mockfjärdsskolan – redovisning
§ 143 Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och demensboende
§ 144 Arbete med äldreomsorgsstrukturen
§ 145 Trygghetsboende för äldre i Gagnef – regelverk
§ 146 Riktlinjer för bedömning av bistånd i form av hjälp i hemmet
§ 147 Bidrag till badbrygga – ansökan
§ 148 Vägbelysning i Gråda – ansökan
§ 149 Ottilia Adelborgmuseets framtid – överläggningsärende
§ 150 Gemensamt handläggarkontor och nämnd alkoholhandläggning – överläggningsärende
§ 151 Verksamhetsrapport från Visit Södra Dalarna
§ 152 Verksamhetsrapport från Administrativa nämnden
§ 153 Löneöversyn 2013
§ 154 Motion om sommarjobb till alla unga
§ 155 Kulturpris 2013
§ 156 Kulturstipendium 2013
§ 157 Ungdomsledarpris 2013
§ 158 Besök av revisorerna
§ 159 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Gagnefs Turistråd till och med 2014 

– Bo Billborn (S)
§ 160 Val av ledamot i Gagnefs Turistråd (S)
§ 161 Rapporter
§ 162 Information enligt särskild sammanställning
§ 163 Ordföranderapport
§ 164 Anmälan av utskottens protokoll
§ 165 Anmälan av delegationsbeslut



2013-06-10

§ 166 Yttrande över revisionsberättelse för år 2012

2013-06-18

§ 167 Anmälan till tingsrätten om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare
§ 168 Anmälan till tingsrätten om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare, 

förvaras i aktskåp hos IFO

2013-06-18

§ 169 Medborgarförslag om att handikappanpassa Flosjöbadet
§ 170 Medborgarförslag om nya vävstugelokaler i Mockfjärd
§ 171 Motion om ”Besöksnäringsutveckling Dala-Floda”, pågående EU-projekt inom 

Leader Dalälvarna
§ 172 Medborgarförslag om avslutade anställningar på egen begäran 2011/2012
§ 173 Kommunchefens verksamhetsrapport
§ 174 Kommunstyrelsens ärendebalanslista
§ 175 Gagnefs kommun – aktuell ekonomisk månadsrapport inklusive årsprognos
§ 176 Revisionsrapport ”Granskning av avtalstrohet” – yttrande
§ 177 Årsbokslut 2012 för de stiftelser som förvaltas av Gagnefs kommun
§ 178 Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att omsätta lån, 

fullmakter m m
§ 179 Försäljning av fastigheten Heden 2:63
§ 180 Struktur för äldreboende – granskningsrapport
§ 181 Tillsätta en beredningsgrupp för trafikfrågor
§ 182 Tillfälligt serveringstillstånd vid Ratt & Roder, Djurås
§ 183 Inrättande av servicetrafik i Gagnefs kommun
§ 184 Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och demensboende
§ 185 Arbete med äldreomsorgsstrukturen
§ 186 Redovisning av medarbetarenkät
§ 187 Presentation av Scandinavian Heartland
§ 188 Verksamhetsrapport från Överförmyndare i samverkan
§ 189 Rapporter
§ 190 Information enligt särskild sammanställning
§ 191 Ordföranderapport
§ 192 Anmälan av utskottens protokoll
§ 193 Anmälan av delegationsbeslut

2013-09-03

§ 194 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken,
förvaras i aktskåp hos IFO

2013-09-03

§ 195 Medborgarförslag om chefers arbetssituation och arbetstid
§ 196 Motion om bildande av en parlamentarisk transportgrupp
§ 197 Verksamhet och Budget 2014-2016
§ 198 Justering för minskad budgetram – miljö- och byggnadsnämnden
§ 199 Lägre räntekostnader Gagnefs Teknik AB
§ 200 Solidarisk kommunal borgen för leasingavtal av bilar upp till 5 mkr
§ 201 Bredbandsstrategi



§ 202 Gemensam organisation för handläggning av tillstånd och tillsyn enligt 
läkemedelslag, alkohollag och tobakslag

§ 203 Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2014
§ 204 Kommunchefens verksamhetsrapport
§ 205 Kommunstyrelsens ärendebalanslista
§ 206 Leva och bo-strategi
§ 207 Återrapport uppföljning av egentillsynernas handlingsplaner 2010-2011
§ 208 Egentillsyn vid förskolor och skolor i Gagnefs kommun – besöksplan ht 2013 

och år 2014
§ 209 Arbetsplan skola – arbetsliv
§ 210 Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och demensboende
§ 211 Övertagande av verksamhet i egen regi – ensamkommande barn och ungdomar
§ 212 Information om Gagnefsbostäder AB´s köp av Gagns Inn
§ 213 Granskningsrapport över bokslut per 2012-12-31 - svar
§ 214 Revisionsrapport ”Styrning och uppföljning av personal- och 

arbetsgivarfrågor” – yttrande
§ 215 Regional länsplan för transportinfrastruktur 2014-2025, avgränsning av 

miljöbedömning - yttrande
§ 216 Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 

SoL och LSS (Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF - Kvartal 1, 2013)
§ 217 Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 

SoL och LSS (Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF - Kvartal 2, 2013)
§ 218 Rapporter
§ 219 Information enligt särskild sammanställning
§ 220 Ordföranderapport
§ 221 Anmälan av utskottens protokoll
§ 222 Anmälan av delegationsbeslut

Bilaga § 211 – Reservation

2013-10-15

§ 223 Anmälan till tingsrätten om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare- 
förvaras i aktskåp hos IFO

2013-10-15

§ 224 Motion om att driva verksamheten ”ensamkommande flyktingbarn” i egen regi
§ 225 Motion om att kommunens förskolor miljödiplomeras
§ 226 Motion om nyinrättande av en kulturnämnd och en fritidsnämnd
§ 227 Delårsbokslut per 2013-08-31 samt helårsprognos för Gagnefs kommun
§ 228 Verksamhet och Budget 2014-2016
§ 229 Detaljplan för Skogen 4:19 m.fl. (f.d. Kommunförrådet), Gagnefs 

kommun, Dalarna
§ 230 Visit Södra Dalarna - Aktieägaravtal och bolagsordning samt plan för 

nyemission
§ 231 Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun
§ 232 Miljöbokslut 2012
§ 233 Kommunchefens verksamhetsrapport
§ 234 Kommunstyrelsens ärendebalanslista
§ 235 Verksamhetsrapport från Falun Borlänge-regionen AB
§ 236 Verksamhetsrapport från Räddningstjänsten Dala Mitt
§ 237 Verksamhetsrapport från fritid- och idrottsutskottet
§ 238 Verksamhetsrapport från kulturutskottet



§ 239 Försäljning av del av fastigheten Rista 8:11 (Mobergska)
§ 240 Försäljning av fastigheten Skogen 11:28 (Kyrkvillan)
§ 241 Försäljning av fastigheten Skogen 21:1 (Kommunals byggnad)
§ 242 Förvaltning av Gagnefsbostäder AB:s och Gagnefs kommuns fastigheter
§ 243 Lokalisering av verksamheten ”Ensamkommande barn och ungdomar” i

egen regi - överläggningsärende
§ 244 Samverkan med Leksands kommun, gemensam miljö- och byggförvaltning
§ 245 Ottilia Adelborgmuseets framtid
§ 246 Delegationsordning för kommunstyrelsen
§ 247 Plan för ungdomsinflytande läsåret 2013 - 2014
§ 248 Sektion Stöd och omsorg - styrdokument
§ 249 Kommunstyrelsens sammanträdestider 2014
§ 250 Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och demensboende
§ 251 Ohälsotalet
§ 252 Rapporter
§ 253 Information enligt särskild sammanställning
§ 254 Ordföranderapport
§ 255 Anmälan av utskottens protokoll
§ 256 Anmälan av delegationsbeslut
§ 257 Information från Dala Energi AB

Bilaga § 225 – Förslag (S)

2013-11-19

§ 258 Medborgarförslag om att bygga vinterrastnings- och övernattningsstugor
§ 259 Motion konstgräsplan i Mockfjärd
§ 260 Motion om att utnyttja solenergi på de fastigheter som kommunen äger
§ 261 Byggnation av demensboende – begäran om investeringsmedel
§ 262 Samverkansavtal för gemensam miljö- och byggförvaltning mellan 

Leksands och Gagnefs kommuner
§ 263 Justering Verksamhet och budget 2014-2016
§ 264 Utökning investeringsanslag förskola Djurås
§ 265 Investeringsbudget Gagnef Teknik AB år 2014
§ 266 Avfallstaxa 2014
§ 267 Taxa för allmänna vattentjänster 2014
§ 268 Anpassning av fjärrvärmetaxor
§ 269 Avgifter och ersättningar vid insatser enligt LSS
§ 270 Samverkansorgan för vissa hjälpmedelsfrågor med gemensam nämnd
§ 271 Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun
§ 272 Handikappolitiskt program för Gagnefs kommun
§ 273 Region Dalarnas årsredovisning för räkenskapsåret 2012
§ 274 Gagnefs turistråd
§ 275 Gemensamma nämnden för alkoholhandläggning– Reviderat reglemente 

och samarbetsavtal samt val av ledamot och ersättare
§ 276 Antal ledamöter och andelen ersättare i kommunfullmäktige
§ 277 Kommunchefens verksamhetsrapport
§ 278 Kommunstyrelsens ärendebalanslista
§ 279 Gagnefs kommun – aktuell ekonomisk månadsrapport inklusive 

årsprognos
§ 280 Lokalisering av verksamheten ”Ensamkommande barn och ungdomar” i 

egen regi
§ 281 Verksamhetsrapport från Dala Energi
§ 282 Offentliga badplatser i Gagnefs kommun



§ 283 Fonder och stiftelser 2013
§ 284 Polisens lokalisering
§ 285 Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och demensboende
§ 286 Samverkansavtal Familjens Hus
§ 287 Samarbetsavtal landstinget om psykisk ohälsa
§ 288 Granskningsrapport ”Förvärv av Gagns Inn”
§ 289 Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 

enligt SoL och LSS (Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF - Kvartal 3,2013)
§ 290 Avsägelse från uppdrag som ersättare i fritids- och idrottsutskottet 

– Per-Arne Leck (S)
§ 291 Val av ersättare till fritids- och idrottsutskottet (S)
§ 292 Rapporter
§ 293 Information enligt särskild sammanställning
§ 294 Ordföranderapport
§ 295 Anmälan av utskottens protokoll
§ 296 Anmälan av delegationsbeslut
§ 297 Länsövergripande överenskommelser om samverkan för kommuner och 

Landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar för barn och unga 0-17 år och för vuxna från 18 år

Bilaga § 288 – Särskilt yttrande (S)

2013-11-26

§ 298 Byggnation av demensboende – begäran om investeringsmedel
§ 299 Solidarisk kommunal borgen för leasingavtal av bilar upp till 5 mkr
§ 300 Ägardirektiv, aktieägaravtal och bolagsordning för Dala Vatten och Avfall 

AB (DVAAB)

2013-12-17

§ 301 Motion om att under skoltid inrätta en trafikvakt i Mockfjärd
§ 302 Motion om attraktivare vattentorn i Gagnefs kyrkby
§ 303 Vision och skolplan för Gagnefs kommun
§ 304 Avgifter hemsjukvård och hembesök för sommargäster från annan 

kommun
§ 305 Kommunchefens verksamhetsrapport
§ 306 Kommunstyrelsens ärendebalanslista
§ 307 Starta fristående förskola i Gagnefs kommun
§ 308 Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan för åtgärder 

utifrån egentillsyn vid Syrholns skola
§ 309 Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan för åtgärder 

utifrån egentillsyn vid Kyrkskolan
§ 310 Gagnefs kommuns policy och handlingsplan mot alkohol och andra droger 

i skolan
§ 311 Granskning av Gagnefs kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2013 – 

yttrande
§ 312 Revisorernas synpunkter av kommunstyrelsens yttrande över 

revisionsrapport ”Granskning av avtalstrohet” – yttrande
§ 313 Verksamhetsbidrag för 2014 – Dalarnas Folkrörelsearkiv
§ 314 Verksamhetsbidrag för 2014 – Brottsofferjouren i Borlänge-Gagnef-Säter
§ 315 Verksamhetsbidrag Siljan-Japanstiftelsen
§ 316 Verksamhetsrapport från Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
§ 317 Kostnad per brukare – 2012



§ 318 Utvecklingsplan Attraktivare arbetsgivare 2013–2014 – information
§ 319 Upphäva beslut om förenklad handläggning
§ 320 Val av ersättare till fritids- och idrottsutskottet (S)
§ 321 Rapporter
§ 322 Information enligt särskild sammanställning
§ 323 Ordföranderapport
§ 324 Anmälan av utskottens protokoll
§ 325 Anmälan av delegationsbeslut


