





























































































	Första sidan 
	Tjänstgörings-/närvarolista
	Anslag/bevis
	Innehållsförteckning
	§ 112 Utdelning av stipendium från Skolsamfonden samt Allmänhetens frågestund 
	§ 113 Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av dagordningen 
	§ 114 Delårsbokslut för perioden fram till och med 2011-08-31 med helårsprognos
	§ 115 Redovisning av synpunkter i smabnad med delårsbokslutet 2011
	§ 116 Beslut om dels investeringsbudget 2012 och plan 2013-2014 samt dels om budgetstyrprinciper 
	§ 117 Interpellation ställd till skolnämndens ordförande angående byte av skola för Håbos elever, interpellant: Fred Rydberg (KD)
	§ 118 Beslut om nytt ägardirektiv för Håbohus AB 
	§ 119 Beslut om kulturmiljöprogram
	§ 120 Beslut om ny policy för fordonstvättsverksamhet i Håbo kommun
	§ 121 Beslut om reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkjens och strålskyddslagens område
	§ 122 Beslut om reviderad plan- och bygglovtaxa 
	§ 123 Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i skolnämnden samt fyllnadsval efter Marie Larsson (FP)
	§ 124 Beslut om datum för kommunfullmäktiges sammanträden år 2012
	§ 125 Medborgarförslag om att skapa ett minnesmärke i form av en staty med tillhörande text/beskrivning 
	§ 126 Medborgarförslag om att ändra i socialnämndens delegationsordning så att politiken i sista hand ska ta sitt ansvar när medborgarna behöver hjälp av samhället 
	§ 127 Medborgarförslag med förslag om att skapa ett kommunövergripande insamlingssystem för begagnade kläder ¨
	§ 128 Motion om medresenär vid beviljad färdtjänst, motionärer: Tomas Alm(FP) och Håkan Welin (FP)
	§ 129 Motion om den papperslösa politikerorganisationen, motionär: Nils-Åke Mårheden (M) 
	§ 130 Interpellation från Karl-Henrik Nanning (M) till kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S) angående löften om kommunala åtaganden utan demokratisk förankring i aktuella nämnder/styrelser 
	§ 131 Motion om offentlig motionsredovisning, motionärer: Tomas Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP)
	§ 132 Motion om nämnders och styrelsers ärendeinnehåll, motionärer: Tomas Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP) 
	§ 133 Motion om Håbo kommuns långsiktiga ekonomi, motionärer: Carina Lund (M) och Lennart Carlsson (M) 
	§ 134 Medborgarförslag- förslag om cykelbana med sandhopp i Slottsskogen, Skokloster 
	§ 135 Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige mm. samt begäran att en ledamot utses efter Richard M. Bryngelsson (SD) 

