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TILLKÄNNAGIVANDE

Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen,
onsdagen den 13 juni 2018 kl. 19.00, varvid följande ärenden behandlas:
95.

Upprop och anmälningar om förhinder

96.

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet

97.

Justering av sammanträdets protokoll

98.

Avsägelser

99.

Valärenden

100. Revisorerna
101. Inkomna ärenden
102. Inkomna medborgarförslag
103. Meddelanden
104. Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till kommunstyrelsens förvaltning före
fullmäktiges sammanträde får väckas, samt behandling av frågor
Interpellationer väckta vid föregående sammanträde
105. Svar på interpellation ställd av Harry Bouveng (M) till kommunstyrelsens ordförande Patrik
Isestad (S) angående diverse löften.
106. Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn om kommunens service till invånarna.
107. Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L) angående mögliga förskolor och skolor.
108. Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till landsbygdsutskottets ordförande
Kristian Ek (MP) angående landsbygdsutskottets verksamhet under mandatperioden 20142018.
Beslutsärenden, ej motioner
109. Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari - 30 april 2018
110. Årsredovisning 2017 – Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
111. Årsredovisning 2017 – Samordningsförbundet Östra Södertörn
112. Årsredovisning 2017 – Södertörns Brandförsvarsförbund
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113. Södertörns upphandlingsnämnd – Årsredovisning 2017
114. Södertörns överförmyndarnämnd – Årsredovisning 2017
115. Riktlinjer för användning av IT- och telefonistöd i Nynäshamns kommun
116. Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, smohf, med
anledning av ny kommunallag
117. Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3, Nynäshamns kommun.
118. Detaljplan för Vidbynäs 1:3 m.fl. bostäder i Källberga
119. Revidering renhållningsföreskrifter efter riktlinjer för enskilt VA
120. Förslag till nya miljö- och klimatmål
Beslutsärenden, motioner
121. Svar på motion om utträde ur Mälardalsrådet
122. Svar på motion - Införa styrmodellen mål- och resultatstyrning vid framtagning av Mål och
budgetdokument och årsredovisning
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunstyrelseförvaltningen,
Nämndhuset, Stadshusplatsen 1, Nynäshamn, tel. 08-520 680 00. Kommunfullmäktiges
sammanträden är offentliga, allmänheten är därför välkommen att höra på debatten.
En timme innan kommunfullmäktiges sammanträde öppnar Kafé fullmäktige där allmänheten bjuds
in för att samtala med kommunfullmäktiges ledamöter. Temat för Kafé fullmäktige den 13 juni 2018
är sociala medier och källkritik i valrörelsen. Kafé fullmäktige inleds denna gång med en kort
föreläsning av en extern föreläsare.

Nynäshamn den 30 maj 2018

Nicholas Nikander
kommunfullmäktiges ordförande

Malin Söderlund
kommunfullmäktiges sekreterare

