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TILLKÄNNAGIVANDE

Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen,
torsdagen den 25 april 2019 klockan 19.00, varvid följande ärenden behandlas:
47. Upprop och anmälningar om förhinder
48. Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet
49. Justering av sammanträdets protokoll
50. Avsägelser
51. Valärenden
52. Revisorerna
53. Inkomna ärenden
54. Inkomna medborgarförslag
55. Meddelanden
56. Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till kommunstyrelsens förvaltning före
fullmäktiges sammanträde får väckas, samt behandling av frågor
Interpellationer väckta vid föregående sammanträde
57. Svar på interpellation ställd av Greta Olin Landström (PPiN) till kommunstyrelsens
ordförande tillika kommunalråd Harry Bouveng (M) angående Prästgården som aktivitetshus
för pensionärer.
58. Svar på interpellation ställd av Per Ranch (SN) till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
ordförande tillika kommunalråd Daniel Adborn (L) om redovisning och tillgänglighet av
kommunens kalkyl/budget gällande VA-verksamheten.
Beslutsärenden
59. Årsredovisning för 2018 – Nynäshamns kommun
60. Revisionsberättelse för år 2018 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder
61. Investering, ombyggnation av delar av Sunnerbyskolan till förskola, matsal samt
verksamhetsanpassning och underhåll
62. Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun, beslut om antagande
63. Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden i ortstidningar
64. Avveckling av AB Vårljus
65. Utvärdering av kafé fullmäktige samt förslag till alternativ till fortsatt verksamhet
66. Balanslista april 2019
67. Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
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Beslutsärenden, motioner
68. Svar på motion om angående webbsändning av nämndsammanträden
69. Svar på motion om att undersöka förutsättningarna att starta upp projektet
klassmorfar/klassmormor för fritids, förskola och grundskola
70. Svar på motion – inför skönsmomodellen i hemtjänsten i Nynäshamn
71. Svar på motion om barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunstyrelseförvaltningen,
Nämndhuset, Stadshusplatsen 1, Nynäshamn, telefonnummer 08-520 680 00. Kommunfullmäktiges
sammanträden är offentliga, allmänheten är därför välkomna att höra på debatten.

Nynäshamn den 10 april 2019

Nicholas Nikander
kommunfullmäktiges ordförande

Malin Söderlund
kommunfullmäktiges sekreterare

