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§ 186      Dnr KS/2018:5 
 
Bokslutsprognos per 31 augusti 2018 
 
Sammanfattning 
Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2018 är 0,9 mkr. I föreliggande 
prognos beräknas ett resultat på 1,3 mkr vilket är en förbättring med 8,0 mkr 
jämfört med prognosen i maj. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett 
underskott på 28,2 mkr vilket är en marginell förbättring jämfört med tidigare 
prognos på -31,4. Större avvikelser prognostiseras inom omsorgs- och 
socialnämnden -24,5 mkr, miljönämnden -0,3 mkr och byggnadskontoret +1,1 mkr. 
Finansieringen prognostiserar ett överskott på 28,6 mkr.  
 
I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 8,5 mkr, vilka ska räknas bort 
när avstämning mot balanskravet görs i årsredovisningen. Prognosen för årets 
resultat exklusive reavinster blir därmed -7,2 mkr vilket innebär ett negativt 
balanskravsresultat. Medel från resultatutjämningsreserven kommer behöva tas i 
anspråk för att balanskravsresultatet inte ska blir negativt.  
 
Under perioden har 131,0 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 284,7 
mkr. Budgeterad investering är 442,5 mkr.  
 
Låneskulden den 31 augusti uppgår till 395 mkr. Övre gräns för upplåning 2018 är 
629 mkr. Prognos till årets slut är 450-500 mkr.  
 
Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser  
Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till 27,4 mkr, varav 
avgiftsfinansierat -0,2 mkr. Varje nämnds TB får tas i anspråk. 
 
Prognosen för 2018 förväntas bli -28,2 mkr för nämnderna sammanlagt. Större 
avvikelserna prognostiseras enligt följande:  
   Tidigare års 

avvik. (TB) 
Omsorgs- och socialnämnden skattefin.  -15,8 mkr -5,1 mkr 
Omsorgs- och socialnämnden intäktsfin.  -8,7 mkr 11,0 mkr 
Miljönämnden  -0,3 mkr -0,1 mkr 
Byggnadskontoret.  1,1 mkr 0,4 mkr 
 
Omsorgs-och socialnämnden skattefinansierat, -15,8 mkr 
Kostnaden för köpt vård inom LSS och SoL samt placeringar i HVB och familje-och 
jourhem beräknas överskrida budget. Orsaken är dels fler beslut om vård och 
placering och dels på ökade kostnadsnivåer och dygnspris som överskrider 
budgeterad nivå. Fler biståndsbeslut med många täta och komplexa insatser för 
hemtjänst i ordinärt boende bidrar också till det prognostiserade underskottet. Ett 
arbete pågår med att minska omfattningen av köpt extern vård genom att klara 
delar av vårdkedjan i egen regi. 
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§ 186 fortsättning 
 
Omsorgs-och socialnämnden intäktsfinansierat, -8,7 mkr 
Avvikelsen är hänförbar till den omställning som pågår för att anpassa 
verksamheten för ensamkommande barn till nuvarande ersättningsnivå. 
Kostnaden för avvecklingen finansieras av tidigare års överskott. 
 
Miljönämnden, -0,3 mkr 
Prognostiserat underskott beror främst på kostnader för konvertering till nytt 
verksamhetssystem.  
 
Byggnadskontor, 1,1 mkr 
Överskottet beror på högre intäkter än budgeterat till följd av ett stort antal större 
bygglovsärenden.  
 
Investeringsbudgeten  
Till och med augusti har 131,0 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 
284,7 mkr. Totalt ligger investeringsbudgeten på 442,5 mkr varav årsbudget 316,7 
mkr, tilläggsbudget 119,1 mkr och tilläggsanslag 6,7 mkr. Budgetavvikelsen väntas 
bli 157,8 mkr. Tekniska nämnden exploatering visar underskott på 11,0 mkr. Av 
det som hittills investerats märks bland annat inköp av mark 10,1 mkr, Bjälbotulls 
förskola 16,4 mkr, LSS-boende i Mjölby 10,7 mkr, underhåll av fastigheter 11,8 
mkr, tillbyggnad skollokaler Mantorp 13,4 mkr och förbättringsarbeten i va-
verk/va-ledningar 20,6 mkr. 
 
Finansiering  
Ett överskott på 28,6 mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter, 
generella statsbidrag, räntor, pensioner, reavinster mm). 
 
Inom posten ofördelade medel till KF/KS förfogande har inte samtliga medel 
reserverats. Av KF medel för löneökningar, prisökningar samt resursfördelning 
avseende demografi prognostiseras att 9,8 mkr återstår av budgeterade 39 mkr. 
Orsaken är att främst att hela utrymmet för löneökningar och prisökningar inte 
bedöms behöva tas i anspråk. När det gäller KS ofördelade medel prognostiseras 
2,8 mkr kvarstå av budgeterade 8 mkr. 
 
Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag är positiv och förväntas 
överstiga budgeten med 5,9 mkr. 
 
Lägre ränta och låneskuld än budgeterat medför lägre finansiella kostnader. 
Utfallet för helåret bedöms bli 7,8 mkr vilket är 5,6 mkr lägre än budgeterat. 
 
Reavinsterna av sålda tomter och verksamhetsmark förväntas medföra reavinster 
på 8,5 mkr, vilket är 2,5 mkr högre än budgeterat. Dessa vinster ska räknas bort 
från när avstämning görs mot balanskravet i bokslutet.  Balanskravsresultatet 
utifrån denna prognos blir -7,2 mkr vilket innebär att medel från 
resultatutjämningsreserven kommer behöva tas i anspråk för att 
balanskravsresultatet inte ska blir negativt. 
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§ 186 fortsättning 
 
Låneskulden den 31 augusti uppgår till 395 mkr. Genomsnittsräntan de tolv 
senaste månaderna är 1,07 procent och räntebindningstiden 1,4 år. Låneskulden 
vid årets slut är osäker men förväntas bli 450-500 mkr beroende på hur mycket av 
den prognostiserade investeringsvolymen som hinner genomföras. Övre gräns för 
upplåning 2018 är 629 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2018-09-18 
Bosklutsprognos 2018-08-31 
 
Beslut 
 

1. Bokslutsprognosen 2018-08-31 ska läggas till handlingarna. 

2. Bokslutsprognosen 2018-08-31 ska delges kommunfullmäktige. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Ekonomiavdelningen  
Akten  
Revisionen PWC 
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§ 187     
 
Budgetförberedelser - information 
 
Sammanfattning 
Maria Åhström, ekonomichef informerar om budgetberedningen 2018-10-31. 
Mjölby kommun har bjudit in Sveriges Kommuner och Landsting, SKL till 
beredningsmötet. Kommunen väntar på svar. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 188      Dnr KS/2017:323 
 
Uppföljning verksamhetsplan KSF 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen antog § 275/2017-12-06 en verksamhetsplan för 
kommunstyrelsens förvaltning.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar nu en uppföljning per 31 augusti av den 
beslutade verksamhetsplanen. Vid uppföljningstillfälle 31 augusti är 39 aktiviteter 
pågående och 8 aktiviteter är klara. 4 aktiviteter är ännu inte påbörjade. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Uppföljning av verksamhetsplan per 31 augusti 2018 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen per 31 augusti 2018. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Akten  
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§ 189      Dnr KS/2017:335 
 
Redovisning internkontrollplan KSF 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde § 276/2017-12-06 om 
kommunstyrelsens förvaltnings internkontrollplan för 2018. 
 
Sammanfattning 
Utöver de tre redan beslutade kommungemensamma internkontrollmomenten 
som gäller samtliga nämnder beslutade kommunstyrelsen om två ytterligare 
internkontrollmoment avseende kommunstyrelsens förvaltning. Resultatet av 
kontrollerna per siste augusti 2018 visar att det första kommungemensamma 
momentet, försent betalda fakturor, där pågår analysarbete. Andra momentet 
avser uppstart av system vid driftstopp där IT-avdelningen utreder lämpligaste 
väg för att simulera ett driftstopp under hösten. Arbetet med ny energiplan har 
inletts och en projektgrupp med representanter från förvaltningar och bolag. De 
två återstående kontrollmomenten kommer att genomföras under hösten.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Uppföljning av internkontrollplan per 31 augusti 2018. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplanen per 31 
augusti 2018. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 190      Dnr KS/2018:11 
 
Mjölkulla - information 
 
Bakgrund  
Vid kommunstyrelsens sammanträde § 185/2018-08-29 ställde Runar Öhman (SD) 
en fråga om hur det fungerar vid Mjölkulla reningsverk. 
 
Sammanfattning 
Leif Edenhofer, VA-avfallchef informerar om processen som startade 2015 i 
samband med ombyggnationen av reningsverket. Förvaltningen kommer nu att 
starta en förstudie för hur man ska kunna öka kapacitet med 20 % utan att påverka 
omgivningen. Kapacitetsökningen är tänkt att motsvara behoven för Mjölkulla för 
20 år framåt. Alla boende som bor inom en 400 meteromkrets kommer att få 
information om ombyggnaden i form av ett samråd. Ombyggnaden av Mjölkulla 
ska vara klar under tredje kvartalet 2019.  
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektören  
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§ 191      Dnr KS/2018:250 
 
Revidering verksamhetsområdet VA 
 
Bakgrund 
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde § 128/2018-08-30 behandlat ärendet 
om kommunalt vatten.  
 
Sammanfattning 
Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område 
inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala Va-
anläggningar. Arbetet med att göra en översyn av verksamhetsområde VA har inte 
gjort sedan 1990-talet och 2007 kom en ny vattentjänstlag. Service och 
teknikförvaltningen har genomfört en översyn av hela verksamhetsområdet. Alla 
verksamhetsområdena har genomgått vissa mindre justeringar, som att anpassas 
efter fastighetsgränser eller detaljplan.  

Beslutsunderlag 
Missiv 
Tekniska nämndens beslut § 128/2018-08-30 
Missiv från tekniska nämnden 
Samlingshandling för verksamhetsområdet VA 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 

1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdena för Mjölby 

kommun. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Länsstyrelsen  
Miljönämnden  
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ÄRENDET BESLUTAS PÅ NYTT 2018-10-10 PÅ GRUND AV 
FORMALIA 
 
§ 192      Dnr KS/2018:142 
 
Finansiering av projekt Jobblabb - kompetensförsörjning i Östergötland 
 
Bakgrund 
Ärendet bordlades vid sammanträde § 168/2018-08-15. 
  
Dagens utbildnings- och jobbval påverkas ofta av fördomar, normer och 
förväntningar baserade på kön, social bakgrund och ursprung. Samhället i vid 
mening skulle gynnas om unga människor valde utbildning, jobb och karriär 
utifrån egen kunskap, arbetsmarknadens efterfrågan och personliga 
förutsättningar. 
 
Arbetets museum har under flera år arbetat med utställningar för att ge ungdomar 
i grundskolan möjlighet att förstå vad arbete och arbetsliv är och vad det innebär. I 
oktober 2013 öppnade utställningen Jobbcirkus – om gymnasieval och 
framtidskval på Arbetets museum. Utställningen var ett verktyg för unga att 
reflektera kring sina framtida jobbplaner. Cirka 60% av alla elever i årskurs 8 och 9 
i Östergötland tog del av utställningen. 2017 genomfördes en omarbetad version 
av Jobbcirkus som nådde ca 70% av samma målgrupp. 
 
De studie- och yrkesvägledare som deltog i projektet var generellt nöjda men 
efterfrågade ett verktyg som var anpassat för mellanstadieelever. Det stämmer 
också väl med forskning på området som visar att det är mer effektivt att jobba 
med elever i mellanstadiet än högstadiet i frågan. Upp till mellanstadieålder är 
barn öppna för många olika yrkesval. Därefter styr normerna. 
 
Projektbeskrivning 
Arbetets museum planerar att öppna Jobblabb i maj 2019. Jobblabb är ett 
experimentellt lärlabb där elever i åk 5 undersöker sig själva och sina 
förutsättningar och coachas till yrkesval utifrån personliga förutsättningar. Det är 
ett verktyg som i första hand gynnar eleverna men även arbetslivet och det 
omgivande samhället. Jobblabb ska också coacha nyanlända genom värdefull 
information om svensk arbetsmarknad och vägar till jobb. 
 
Jobblabb ska genom lekfull och positiv interaktivitet utmana elevernas kreativitet 
och förmedla starka positiva förebilder till barn och unga som inspirerar dem att 
utmana stereotyper i sina framtidsval.  
 
Syftet med Jobblabb är att:  

• ge fler unga förutsättningar för att göra medvetna framtidsval 
• bidra till förbättrad kompetensförsörjning för företagen i regionen 
• stärka ungas entreprenöriella kompetenser 
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§ 192 fortsättning 
 
Projektkostnader 
Den totala kostnaden för att skapa och bygga upp utställningen Jobblabb 
uppskattas till ca 8 miljoner kr.  
Arbetets museum söker finansiering för satsningen från Region Östergötland, 
kommuner och företag i länet, Länsstyrelsen samt arbetsmarknadens parter på 
regional nivå. Från Region Östergötland söker projektet 1,5 miljoner kronor och 
från kommunerna söks 2,50 kr per invånare som en initial kostnad för att bygga 
Jobblabb. Skolklasser i kommunala skolor i de kommuner som ingår i den initiala 
satsningen besöker Jobblabb utan kostnad 2019. 
Tabellen nedan redovisar projektkostnaden per kommun baserat på befolkningen 
per den 30 juni 2017 (SCB): 
 

 Antal 
invånare Projektkostnad 

Boxholm 5 431 13 578 kr 
Finspång 21 505 53 763 kr 
Kinda 9 841 24 603 kr 
Linköping 156 338 390 845 kr 
Mjölby 26 904 67 260 kr 
Motala 43 454 108 635 kr 
Norrköping 140 338 350 845 kr 
Söderköping 14 532 36 330 kr 
Vadstena 7 404 18 510 kr 
Valdemarsvik 7 901 19 753 kr 
Ydre 3 702 9 255 kr 
Åtvidaberg 11 605 29 013 kr 
Ödeshög 5 352 13 380 kr 
Sammanlagt 457 307    1 143 268 kr 
kostnad per inv 
Region Östergötland 

2,50 kr  
1 500 000 kr 

   
  
Löpande drift 
För driften av Jobblabb planerar Arbetets museum att med tre års mellanrum söka 
pengar från kommuner och företag i Östergötland. Den första perioden blir 2020-
22. Då skapas ett projekt där Östergötlands kommuner erbjuds att täcka museets 
visningskostnader för eleverna till en kostnad om 60 kr per elev i årskurs 5.  
 
Kommunernas elever kan då fortsätta besöka Jobblabb. I detta ingår också 
kostnadsfria visningar för samtliga kommunens lärare i kombination med SYV för 
att ge en bild av nya läroplanen kring SYV.  
Efter treårsperioden utvärderas satsningen av en oberoende part. Detta underlättas 
av att egenskapslaboratoriet i sig ställer frågor som undersöker elevernas 
inställning till val av utbildning och yrke inför och efter besöket. 
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§ 192 fortsättning 
 
Efter utvärderingen 2022 tar kommunerna ställning till om de vill fortsätta betala 
delar av driften för Jobblabb under ytterligare en treårsperiod.  
 
Tabellen nedan redovisar driftskostnaden per kommun och år baserat på antalet 
elever i årskurs 5 läsåret 2016/17: 
  

  Antal elever åk 5 Kostnad per år 
Boxholm 64         3 840,00 kr  
Finspång 229      13 740,00 kr  
Kinda 109         6 540,00 kr  
Linköping 1 821    109 260,00 kr  
Mjölby 312      18 720,00 kr  
Motala 510      30 600,00 kr  
Norrköping 1 782    106 920,00 kr  
Söderköping 192      11 520,00 kr  
Vadstena 61         3 660,00 kr  
Valdemarsvik 70         4 200,00 kr  
Ydre 37         2 220,00 kr  
Åtvidaberg 93         5 580,00 kr  
Ödeshög 56         3 360,00 kr  
Sammanlagt 5 336    320 160,00 kr  
kostnad per elev 60 kr   

 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2018-05-08 
Kommunstyrelsens beslut § 168/2018-08-15 
Arbetsutskottets beslut § 91/2018-05-14 
 
Yrkande 
Annette Ohlsson (M) och Fredrik Bertilsson (SD): Avslag till förslaget. 
 
Thony Andersson (S) och Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång: 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Annette Ohlssons (M) 
m.fl. avslagsyrkande mot Thony Anderssons (S) m.fl. bifallsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Thony Anderssons (S) bifallsyrkande. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Jobblabb enligt ovan 

projektbeskrivning med 67 260 kronor för 2019. 
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§ 192 fortsättning 
 

2. Kommunstyrelsen medfinansierar den löpande driften med  18 720   

kronor per år under perioden 2020-2022. 

3. Kommunstyrelsen ska få en oberoende utvärdering innan beslut fattas om 

fortsatt driftfinansiering, den ska genomföras av Jobblabb. 

4. Kommunstyrelsen beviljar kommunstyrelseförvaltningen tilläggsanslag 

med 67 tkr 2019.  

5. Finansiering sker via kommunstyrelsens ofördelade medel 2019 och 

löpande drift 2020-2022 ingår i kommunstyrelseförvaltningens ordinarie 

driftram. 

Reservation 
Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M), Curt Karlsson (L) och Fredrik 
Bertilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Region Östergötland 
Ekonomiavdelningen 
Utbildningsnämnden 
Omsorgs- och socialnämnden 
Akten  
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ÄRENDET BESLUTAS PÅ NYTT 2018-10-10 PÅ GRUND AV 
FORMALIA 
 
 
§ 193      Dnr KS/2018:202 
 
Riktlinjer för Mjölby kommuns webbplatser och sociala medier 
 
Bakgrund 
På grund av den digitala utvecklingen och förändrad lagstiftning bland annat när 
det gäller GDPR och tillgänglighet behöver” Riktlinjer för Mjölby kommuns 
webbplats, intranät, sociala medier och andra elektroniska forum” som antogs av 
kommunstyrelsen 2013-01-23, förändras.  Ett ytterligare skäl till revideringen är att 
ökade krav på informationen, både när det gäller innehåll, tillgänglighet, 
trovärdighet och snabbhet ställer högre krav på vårt regelverk. 
 
Sammanfattning 
Dokumentet är kopplat till Mjölby kommuns värdegrund och 
kommunikationspolicy liksom till vår webbhandbok och rutiner för sociala 
medier. Innehåll med sekretess och/eller känsliga uppgifter får inte finnas på vare 
sig Mint, Mjölby.se eller i kommunens sociala medier. All kommunikation och 
informationshantering på den officiella hemsidan, på intranätet och i sociala 
medier ska ske utifrån gällande lagar. 

Riktlinjerna innehåller anvisningar när det gäller hantering av domännamn, 
webbplatser, Mjölby.se, intranätet Mint, vilka handlingar som ska exponeras, 
övergripande regler för sociala medier och hur konton i dessa ska hanteras. Det 
finns också ett avsnitt om ansvar och uppföljning. 

Riktlinjerna har gått på remiss till kommunledningskontorets ledningsgrupp och 
till webb- och kommunikationsnätverket där representanter för alla förvaltningar 
ingår. 

 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Förslag till riktlinjer för Mjölby kommuns webbplatser och sociala medier 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för Mjölby kommuns webbplatser och 

sociala medier. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten  
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§ 194     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från arbetsutskottet 2018-09-17 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-17. 
 
Beslut 
 

1. Redovisning av arbetsutskottens protokoll godkänns. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 195     
 
Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 2018-06-11 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Trygghets- och säkerhetsutskottet 2018-06-11. 
 
Beslut 
 

1. Redovisning av trygghets- och säkerhetsutskottet protokoll godkänns. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 196      Dnr KS/2018:13 
 
Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 
 
Sammanfattning 
Protokoll från överförmyndarnämnden 2018-09-17 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Överförmyndarnämnden 2018-09-17. 
 
Beslut 
 
1. Redovisning av överförmyndarens protokoll godkänns. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 197  Dnr KS/2017:22, KS/2018:16, KS/2018:244, 
KS/2018:251, KS/2018:9 

 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

Bakgrund 

I enlighet med kommunallagen 7 kap 5 § - 7 § kan en del beslut delegeras till 

anställda inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan angivna 

delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning. 

 

Sammanfattning redovisade punkter 

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör  

Punkt 10.1 Avtal Lejonet 7. 

Punkt 10.3 Avtalsservitut VA-ledningar Strömsnäs 13:5. 

Punkt 10.5 Optionsavtal Donia Property 

 

Delegationsbeslut fattade av inköpsstrateg 

Punkt 3.1 Deltagande i upphandling av el- och automationsarbeten Va-

anläggningar UH-2018-75. 

Punkt 3.1 Deltagande i upphandling av fastighetsunderhåll styr- och reglerarbeten 

UH-2018-78. 

 

Delegationsbeslut fattade av medborgarservice 

Punkt 11.1 Beslut om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst under perioden 

2018-08-01—2018-08-31 

Punkt 12.1 Beslut om parkeringstillstånd under perioden 2018-08-01—2018-08-31. 

 

Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 

Beslut 
 
1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

___ 

Beslutet skickas till:  

Akten 
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§ 198  Dnr KS/2016:369, KS/2018:11, KS/2018:13, 
KS/2018:142 

 
Meddelanden/ skrivelser 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Utbildningsnämndens beslut § 86/2018-08-27 med tjänsteskrivelse. 
 
Information till ägarna i Nyköping-Östgötalänken AB. 
 
Delårsrapport 2018 från överförmyndarnämnden. 
 
Tekniska nämndens beslut § 94/2018-06-20 ang. Skördevägen Mantorp – svar på 
skrivelse. 
 
Tekniska nämndens beslut § 119/2018-08-30 ang. konventionellt brandlarm i 
förskolor. 
 
Protokoll från Central byggnadskommitté 2018-09-24 
 
Beslutsunderlag 
Redovisande skrivelser och meddelanden. 
 

Beslut 

 

        1.   Redovisning av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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§ 199     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar att omvärldsdagen i november är 
inställd. 
 
Beslut 
 

1.    Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
 
 
 


