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TILLKÄNNAGIVANDE
Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen,
onsdagen den 9 juni 2021 klockan 19.00, varvid följande ärenden behandlas:
93. Upprop och anmälningar om förhinder
94. Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet
95. Justering av sammanträdets protokoll
96. Avsägelser
97. Valärenden
98. Revisorerna
99. Inkomna ärenden
100. Meddelanden
101. Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till kommunstyrelsens förvaltning före
fullmäktiges sammanträde får väckas, samt behandling av frågor
Beslutsärenden
102. Antagande av reglemente, fastställande av budget och fastställande av
förvaltningsorganisation för en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd
103. Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun perioden 1 januari – 30 april 2021
104. Ny taxa för plan, bygglov och geografisk information
105. Ny taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i Nynäshamns
kommun
106. Taxa för arrenden
107. Förslag om fortsatt möjlighet till hyresnedsättning för näringslivet utifrån coronapandemin
108. Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från år 2020,
med förslag till ändringar
109. Förslag till ändring av felparkeringsavgift för olovlig parkering
110. Överlåtelse av bostadsrättslägenhet
111. Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av övriga bestämmelser i
sotningsfristerna samt ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
112. Revidering av Nynäshamns kommuns lokala ordningsföreskrifter
113. Nystartsstöd till föreningar i Nynäshamn till följd av Covid-19
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Beslutsärenden, motioner
114. Svar på motion om inrättande av trygghetsvärdar
115. Svar på motion om trygghet
116. Svar på motion om att anlita ordningsvakter i kommunen
117. Svar på motion om framtidens äldreomsorg i Nynäshamns kommun
Interpellationer
118. Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Marcus Svinhufvud (M) beträffande tillgången på läromedel i grundskolan
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 27 maj 2021

Fredrik Sönnergren
kommunfullmäktiges ordförande

