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TILLKÄNNAGIVANDE

Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen,
torsdagen den 16 maj 2019 klockan 19.00, varvid följande ärenden behandlas:
73. Upprop och anmälningar om förhinder
74. Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet
75. Justering av sammanträdets protokoll
76. Avsägelser
77. Valärenden
78. Revisorerna
79. Inkomna ärenden
80. Inkomna medborgarförslag
81. Meddelanden
82. Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till kommunstyrelsens förvaltning före
fullmäktiges sammanträde får väckas, samt behandling av frågor
Interpellationer väckta vid föregående sammanträde
83. 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.
84. Svar på interpellation ställd av Miriam Malm (V) till socialnämndens ordförande tillika
kommunalråd Antonella Pirrone (KD) angående upphandling av skyddat boende.
Beslutsärenden
85. Balanslista april 2019
86. Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
87. Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun, beslut om antagande
88. Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden i ortstidningar
89. Utvärdering av kafé fullmäktige samt förslag till alternativ till fortsatt verksamhet32
90. Tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3
91. Medlemskap i Stadskärneföreningen
92. Kulturplan 2019-2022
93. Nytt reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
94. Nytt reglemente för kommunstyrelsen
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95. Nytt reglemente för valnämnden
96. Nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden
97. Nytt reglemente för socialnämnden
98. Nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden
99. Årsredovisning 2018 – Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
100. Årsredovisning 2018 – Samordningsförbundet Östra Södertörn
101. Årsredovisning 2018 – Södertörns Brandförsvarsförbund
Beslutsärenden, motioner
102. Svar på motion om angående webbsändning av nämndsammanträden
103. Svar på motion om att undersöka förutsättningarna att starta upp projektet
klassmorfar/klassmormor för fritids, förskola och grundskola
104. Svar på motion – inför skönsmomodellen i hemtjänsten i Nynäshamn
105. Svar på motion om barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor
106. Yttrande över motion om att göra Prästgården i Nynäshamn till allaktivitetshus för
pensionärer
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 2 maj 2019

Nicholas Nikander
kommunfullmäktiges ordförande

Malin Söderlund
kommunfullmäktiges sekreterare

