TILLKÄNNAGIVANDE
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 17 juni 2019, kl. 13:00,
Stadshuset, Nygatan 16, Örnsköldsvik.
Vid sammanträdet behandlas följande ärenden:

Ärende
Informationsärenden
1.

Informationsärenden

2.

Information från kommunfullmäktiges revisorer
Ekonomiärenden

3.

Budget 2020, kommunal utdebitering 2020

4.

Budget 2020, plan 2021, plan 2021-2022

5.

Kultur- och fritidsnämnden äskande av affärsmässiga medel för Paradiset

6.

Omfördelning av kultur- och fritidsnämndens investeringsmedel för 2019

7.

Slutredovisning av genomfört investeringsprojekt vård- och
omsorgsboende Själevad Prästbord 1:51

8.

Slutredovisning av genomfört investeringsprojekt LSS-gruppbostad
Kroksta 18:1
Övriga ärenden

9.

Personalpolicy och strategier

10.

Antagande av detaljplan för Örnsköldsvik 8:27 m,fl

11.

Redovisning av Örnsköldsviks kommuns Miljöberättelse 2018

12.

Uppföljning av kommunens avfallsplan 2019

13.

Sammanträdesplan 2020

14.

Tillfälligt avsteg från handlingsprogram "Trygghet och säkerhet gällande
kompetens för räddningschef"

15.

Inrättande av politisk sekreterare
Svar på medborgarförslag, motioner och interpellationer

16.

Medborgarförslagssvar, hundrastgård, uppföra hundrastgård i
Lungviksparken

Ärende
17.

Medborgarförslagssvar, hundrastgårdar, uppföra hundrastgård i inre
hamnens parkområde

18.

Medborgarförslagssvar, framtidens industri- och idrottsmuseum

19.

Motionssvar, Minska mängden mat som slängs i Örnsköldsviks kommun
(KD)

20.

Motionssvar, återinrättande av allergikommitté/allergiråd (M)

21.

Motionssvar, kommunal återvinning - lämpliga kärl i kommunens lokaler
och offentliga utrymmen (MP), efter återremiss

22.

Motionssvar, minska dieselanvändandet (KD)

23.

Interpellationssvar, Trafiksäkerhet vid Skärpeskolan
Nya medborgarförslag, motioner och interpellationer

24.

Medborgarförslag, fontäner utanför alla äldreboenden

25.

Medborgarförslag, hundrastgård

26.

Motion, planering för att sanera Örnsköldsviks centrum från avgaser
genom att gräva ner E 4 genom staden

27.

Motion, utvidga Hamnparken ner till kajen (SD)

28.

Motion, förbättra cykelled Bonäset/Järved - centrum (SD)

29.

Motion, avsluta samarbetet med Fairtrade (M)

30.

Motion, lokalt förbud mot tiggeri i enlighet med gällande lagstiftning (M)
Valärenden

31.

Skrivelse, avsägelse och fyllnadsval, ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

32.

Skrivelse, avsägelse och fyllnadsval, ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Föredragningslistan och handlingar finns att läsa på kommunens hemsida
www.ornskoldsvik.se under Kommun och politik/Kallelser, protokoll och
sammanträden/ Kallelser med beslutsförslag och hos kommunledningsförvaltningen.

Närradio- och webbsändning
Kommunfullmäktige direktsänds i Örnsköldsviks Närradio, 89.8 MHz eller 105,7
MHz, med start kl. 12:30. Repris sänds tisdagen den 18 juni 2019 kl. 12:00.
Du kan även följa kommunfullmäktiges sammanträde på webben.
Gå in på http://www.ornskoldsvik.se/kf-webbtv
Allmänhetens frågor och medborgarförslag
Under sammanträdet ges tid för ”allmänhetens frågor”. Under allmänhetens frågestund
får frågor ställas kring de ärenden som finns på föredragningslistan. Vill du ställa en
fråga ska du skicka in den i förväg, senast den 12 maj 2019.
Vill du skicka in ett medborgarförslag, som ska behandlas vid kommunfullmäktiges
nästa sammanträde den 26 augusti 2019, måste det kommit in till kommunen senast
den 13 augusti 2019.
Skicka allmänhetens frågor till Örnsköldsviks kommun, Kommunfullmäktige, 891 88
Örnsköldsvik eller kommunledning@ornskoldsvik.se. Medborgarförslag skickas in
med e-tjänst från kommunens hemsida www.ornskoldsvik.se under kommun och
politik, dialog och synpunkter, skicka medborgarforslag eller med post.
Örnsköldsvik den 10 juni 2019
Birgith Olsson Johansson (S)
Ordförande

