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Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 28 september 2020 

kl. 13:15 i Parkaden, Ådalsvägen 15. 

Sammanträdet inleds med att Charlotta Hellhoff, Förbundsdirektör , 

informerar om Årsredovisning 2019 - Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Observera att det bara är ordinarieledamöter och tjänstgörande 

ersättare som ska närvara på sammanträdet. 

Fullmäktige efterlever förbudet om sammankomster för fler än 50 deltagare 

samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd. 

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns 

tillgängligt för allmänheten i kommunreceptionen i kommunens 

servicecenter i Sambiblioteket, Universitetsbacken 3A. Handlingarna finns 

även på kommunens webbplats, www.harnosand.se  

Tänk på att följa Folkhälsomyndigheten allmänna råd  
 

 Stanna hemma om du är sjuk 

 Var noga med handhygien 

 Håll avstånd 

 Var extra försiktig om du tillhör riskgrupp/Visa respekt för de 

som tillhör riskgrupperna 

  
 
 Föredragningslista 
  

  

1.  Informationsärenden  

2.  Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2020 

3.  Information från revisionen 2020 

4.  Motion - Förtydligande och lagändring vid omröstning för tillsättande av 
majoritets och oppositionsföreträdare 

5.  Motion om förslag till SKL för lagändring vid omröstning för majoritets och 
oppositionsföreträdare 

6.  Motion - Tillgänglighet 

http://www.harnosand.se/


Härnösands kommun 
Datum 

2020-09-17 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

7.  Motion - Härnösands datumparkeringsregler 

8.  Motion - Närlagad mat av hög kvalitet - Laga mat direkt på skolor och 
boenden 

9.  Motion - Slopa den ekologiska maten då klimatet inte kan vänta 

10.  Motion - Stärk förutsättningarna för hållbar och klimatsmart utveckling i 
Härnösand med omnejd 

11.  Årsredovisning 2019 - Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län 

12.  Revidering av samhällsnämndens uppdrag i Gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun 

13.  Allmänna ordningsföreskrifter i Härnösands kommun - revidering 

14.  Tillgänglighetspolicy 

15.  Hemställan om beslut angående utbyggnad av Hemabs biogasanläggning 

16.  Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse för år 
2019 

17.  Sammanträdestider 2021 

18.  Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

19.  Avsägelser 2020 

20.  Valärenden 2020 

21.  Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2020 

22.  Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

23.  Korta frågor - korta svar 2020 

 

Göran  Norlander 

ordförande 


