





























































































































	Sammanträdesprotokoll
	Anslag/bevis
	Innehållsförteckning
	§ 166 Godkännande av dagordningen 
	§ 167 Redovisning av delegationsbeslut 
	§ 168 Redovisning av till kommunstyrelsen inkomna handlingar
	§ 169 Informationer från ordförande och kommundirektör
	§ 170 Information från ekonomichefen om kommunens ekonomi
	§ 171 Redovisning av prioriteringslista för planläggning
	§ 172 Detaljplaneprogram för Åsleden - ändring av uppdragsbeskrivning
	§ 173 Detaljplan för Viby 3:52 - planuppdrag
	§ 174 Detaljplan för Tvåhus - förslag till utökat planområde
	§ 175 Beslut om detaljplan för Baledersvägen, Bålsta 26:1 & 1:207 - samråd samt utökning av planområde 
	§ 176 Socialnämndens bedömning av framtida behov av nyproduktion av boende för äldreomsorg, perioden 2011-2020
	§ 177 Beslut om läsplattor för hantering av sammanträdeshandlingar 
	§ 178 Avslutande av uppdrag beslutade av miljö- och tekniknämnden 
	§ 179 Yttrande om kommunens beredskap och arbete för att förebygga korruption och oegentligheter 
	§ 180 Beslut om yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län med begäran om förordnande av borgerlig vigselförrättare 
	§ 181 Beslut om åtgärd med anledning av bifallen motion om att revisorer ska utses till de föreningar där kommunen har stora borgensåtaganden och/eller stora fordringar 
	§ 182 Begäran om yttrande över motion om skollokaler för Lärarskolan och Potentia Education, motionärer: Nina Lagh (M) och Karl-Henrik Nanning (M)
	§ 183 Beslut om utbildning
	§ 184 Information om aktuella fastighetsaffärer
	§ 185 Beslut om abonnemangskostnad och indexjustering för pedagogiska måltider 
	§ 186 Förslag till beslut - Internbudget 2012, plan 2013-2014, inkl reviderad finansplan 
	§ 187 Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL
	§ 188 Redovisning av berett medborgarförslag om övergång till utomhuspedagogik inom förskoleverksamheten 
	§ 189 Redovisning av berett medborgarförslag avseende bulledämpande åtgärder på Ekolsundsbroarna samt delar av E18 i höjd med Stämsvik 
	§ 190 Redovisning av beredd motion om regeländring avseende färdtjänst och riksfärdtjänst 
	§ 191 Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 
	§ 192 Förslag till biblioteksplan 2012-2015 
	§ 193 Förslag till VA-taxa gällande från 2012-01-01
	§ 194 Förslag till energieffektiviseringsstrategi och handlingsplan för håbo kommun
	§ 195 Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena
	§ 196 Förslag om begränsning av uthurning av Knarrbackens lokaler, Bålsta tätort 
	§ 197 Förslag till plan för Full delaktighet 2012-2015
	§ 198 Förslag om insamling av matavfall för biogasproduktion  

