


A § Sida 
 

AB Nybro Brunn, Nybro Bostads AB och Transtorpsfastigheter AB, bolags- 

  ordningar 189 349 

Allmänhetens frågestund     2,     4, 

   29,   58, 

   59, 118, 

   87, 158, 

 116, 211, 

 142, 257, 

 169, 312, 

 207, 378, 

 255 469 

 

Anmälningsärenden 252 561 

Arkivreglemente för Nybro kommun med anledning av anslutning till Sydarkivera, 

  revidering   14   37 

Avgifter för kommunens arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande 

  produkter, spellagen och lagen om receptfria läkemedel 105 185 

Avslutning 167 307 

Avslutning/nästa sammanträde 309 556 

 

 

 

B 

 

Bolag, kommunens helägda, bolagspolicy och ägardirektiv   77 141 

Borgen, generell, för helägda kommunala bolag 281 517 

Brandskyddskontroll och rengöring (sotning) i Nybro kommun 192, 355, 

 237 431 

Brandskyddskontroll och rengöring i Nybro kommun, utförande 283 527 

 

 

 

D 
 

Delårsredovisning och tertialrapporter för augusti 2019 för Nybro kommun 232 415 

 

 

 

E 

 

Energibolagens verksamhet, redovisning 256 470 

Entledigande, Alexandra Adolfsson Ingers (KD), från uppdraget som ersättare 

  i lärandenämnden, begäran 248 457 

Entledigande, Anita Strömberg (V), från uppdraget som ledamot i lärande- 

  nämnden, begäran   84 153 



 § Sida 
 

Entledigande, Ann Arleklo (S), från uppdragen som vice ordförande/ledamot i 

  individ- och familjenämnden, ledamot i kommunfullmäktige och kommun- 

  styrelsen och ersättare i styrelsen för Nybro Kommunbolag AB och  

  Samordningsförbundet i Kalmar län, begäran samt hemställan om ny samman- 

  räkning 302 549 

Entledigande, Anna Lundgren (C), från uppdragen som ordförande/ledamot i 

  lärandenämnden, ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen, 

  begäran samt hemställan om ny sammanräkning 297 544 

Entledigande, Björn Engdahl (M), från uppdraget som ledamot i samhälls- 

  byggnadsnämnden, begäran 291 538 

Entledigande, Bodil Bagert (KD), från uppdraget som ordförande/ledamot i 

  individ- och familjenämnden, begäran 300 547 

Entledigande, Christer Lilja (M), från uppdraget som representant i stiftelsen 

  Qvarnaslät – Nybro Hembygdsgård, begäran   26   53 

Entledigande, Hanne Fager (S), från uppdraget som ersättare i Syskonen  

  Johanssons stiftelse, begäran   20   47 

Entledigande, Ismael Alabdullah Sharot (C), från uppdragen som ledamot i 

  kommunfullmäktige och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, begäran samt 

  hemställan om ny sammanräkning 199 366 

Entledigande, Jaana Hietala (SD), från uppdraget som ledamot i kommunfull- 

  mäktige, begäran samt hemställan om ny sammanräkning   56 113 

Entledigande, Jessica Collman (M), från uppdragen som ledamot i kommunfull- 

  mäktige och ersättare i individ- och familjenämnden, begäran samt hemställan  

  om ny sammanräkning   82 151 

Entledigande, Kristian Lund (S), från uppdragen som ersättare i styrelsen för 

  Nybro Elnät AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB och Fastigheter i 

  Nybro AB, begäran 198 365 

Entledigande, Lars-Gunnar Hellström (C), från uppdraget som ordförande/ledamot 

  i samhällsbyggnadsnämnden, begäran 293 540 

Entledigande, Leif Urup (S), från uppdragen som revisor/ordförande för kommun- 

  fullmäktiges revisorer och lekmannarevisor för Nybro Elnät AB, Nybro Energi 

  AB, Fastigheter i Nybro AB och Nybro Värmecentral AB, begäran   22   49 

Entledigande, Markus Lund (S), från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, 

  begäran 250 459 

Entledigande, Mattias Edwardsson (C), från uppdraget som ledamot i lärande- 

  nämnden, begäran 201 368 

Entledigande, Tobias Callenryd (KD), från uppdragen som ledamot i kommunfull- 

  mäktige och kommunstyrelsen och ersättare i styrelsen för Nybro Kommunbolag 

  AB, begäran samt hemställan om ny sammanräkning 194 361 

Entledigande, Urban Nilsson (S), från uppdragen som ersättare i styrelserna för  

  Nybro Elnät AB, Nybro Energi AB, Fastigheter i Nybro AB och Nybro  

  Värmecentral AB, begäran   18   45 

Entledigande, Viktor Karlsson (L), från uppdragen som ledamot i lärandenämnden 

  och ersättare i kommunfullmäktige, begäran samt hemställan om ny samman- 

  räkning 246 455 

 



 § Sida 
 

F 

 

Finanspolicy 186 339 

Flyebo 1:4, köp av del av fastigheten 243 448 

Fråga nämndsbeslut 213 386 

Fråga om det är, ur en demokratisk anda, bra att gömma undan en protokolls- 

  anteckning   92 165 

Fråga om kostnader och arbete kring medborgarförslag   33   67 

Fråga om nämndsbeslut 212 385 

Fråga om varför alliansen haft möten utan att bjuda in oppositionen   91 164 

Fråga om varför inte tillstyrkan om vindkraftspark ska tas av kommunfullmäktige 172 317 

Fråga om varför oppositionen inte bjudits in av alliansen när överläggningar 

  hållits med Örsjö byalag om en servicepunkt i Örsjö   93 166 

Fråga om vindkraftspark och nationalpark i samma område 211 384 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om varför hon, mot bakgrund av att hon 

  själv tidigare betonat vikten av delaktighet och insyn, nu ändrat sin inställning 

  till möjlighet till insyn för oppositionen   94 167 

Funktionshinderrådets verksamhet, redovisning   60 119 

Funktionshinderverksamheten 2019, taxor och avgifter   53 105 

Funktions- och tillgänglighetsområdet, reglemente för bidrag till föreningar 157 291 

 

 

 

G 
 

Grävtillstånd och trafikanordningsplaner i Nybro kommun, taxa 239 439 

 

 

 

H 

 

Hjälpmedelsnämnden, avtal och reglemente 155 286 

Hyrorna på Strandvägen, subventionering 182 331 

 

 

 

I 

 

Individ- och familjenämndens verksamhet, redovisning 117 213 

 

 

 



 § Sida 
 

K 
 

Kallelsen, ändring 140 255 

Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP), placeringar 230 411 

Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR, fråga om godkännande av årsredovis- 

  ning 2018 samt om beviljande av ansvarsfrihet 159 295 

Kalmarsundsregionens Renhållares delårsrapport för 2019 278 510 

Kalmarsundsregionens Renhållares taxeföreskrifter och taxor för 2020 279 512 

Kommunala pensionärsrådets verksamhet, redovisning   89 161 

Kommunikationsplattform och Webbpolicy, upphävande 181 328 

Kommunplan 2020-2022 152, 270, 

 272 493 

Kommunstyrelsen, reglemente 190 351 

Kommunstyrelsens verksamhet, redovisning     3     5 

Krisberedskap, Nybro kommuns arbete, program 277 508 

Kriskommunikation ersätter del av lednings- och kommunikationsplan vid extra- 

  ordinära händelser och höjd beredskap 191 353 

Kulturnämndens reglemente 106, 188, 

 135 246 

Kulturnämndens verksamhet, redovisning 209 381 

 

 

 

L 

 

Lärandenämndens verksamhet, redovisning 208 379 

 

 

 

M 
 

Medborgarförslag att ta tillvara och levandegöra Nybro Brunn och Badanstalts 

  rika kulturperiod 221 397 

Medborgarförslag, besvarade, anmälan     9,   13, 

 100, 175, 

 128, 231, 

 151, 269, 

 179, 326, 

 224, 401, 

 271 492 

Medborgarförslag – cykelbana 218 393 

Medborgarförslag gällande att bygga en våning till på Åkrahällskolan istället för 

  en helt ny skola någon annanstans 268 488 

Medborgarförslag – Låt oss få behålla rätten att lämna in medborgarförslag   75 138 

Medborgarförslag – mer gatubelysning vid parkeringen/vändplatsen Dvärgstigen/ 

  Sagovägen 223 400 



 § Sida 
 

Medborgarförslag, obesvarade, anmälan   80, 148, 

 229 409 

Medborgarförslag om att behålla medborgarförslag, men begränsa till ett med- 

  borgarförslag per år och medborgare 267 486 

Medborgarförslag om att busshållplatsen vid Kristallen flyttas tillbaka till den 

  tidigare platsen   68 130 

Medborgarförslag om att bygga en fotbollsplan vid Sveavallen 175 322 

Medborgarförslag om att bygga ett trygghetsboende på Trädgårdsmästaren 6   37   73 

Medborgarförslag om att de som bor på ett äldreboende ska ha minst en timmes 

  utevistelse varje dag under den varma årstiden 177 324 

Medborgarförslag om att det borde finnas en restaurang på Jutegården som 

  serverar god näringsriktig mat, besvarande 129 232 

Medborgarförslag om att det byggs en cykelväg längs Grönadalsgatan   98 172 

Medborgarförslag om att det endast bör vara tillåtet att tigga på torget och vara 

  förbjudet på övriga platser i Nybro kommun   42   79 

Medborgarförslag om att det införs WiFi i Balder och Nybro stadskärna   38   75 

Medborgarförslag om att det rostiga konstverket mellan kommunhuset och 

  Kulturhuset Kristallen målas eller skickas till återvinningen   41   78 

Medborgarförslag om att det ska vara gratis att bada och simma i simhallen en 

  vecka om året   39   76 

Medborgarförslag om att det startas kurser i lyftteknik   72 135 

Medborgarförslag om att ekonomienheten skickar en påminnelse i första hand på 

  att en faktura inte blivit betald i tid och inte ett inkassobrev   69 131 

Medborgarförslag om att en busskur placeras på Fabriksgatan, torgets södra del   71 133 

Medborgarförslag om att en ny högstadieskola byggs vid Sveavallen och att 

  Fagerslättsskolan renoveras om till en modern skola för förskoleklass upp till 

  årskurs 6   43   81 

Medborgarförslag om att gång- och cykelvägarna sopas en gång i månaden 

  under den bara årstiden   45   84 

Medborgarförslag om att göra en belysningsutredning i samverkan med Kalmar 

  kommun innan satsningen på en investering i modern LED till gatubelysning i 

  Nybro 124 224 

Medborgarförslag om att göra en ny parkeringsutredning för Nybro stadskärna   36   71 

Medborgarförslag om att höja kommunalskatten med 1 krona samt besvarande 127, 230, 

 226 404 

Medborgarförslag om att höja parkeringstid på parkeringen vid Sveaplan 147 264 

Medborgarförslag om att inventera alla obebodda hus i kommunen samt besvarande   74, 137, 

 156 289 

Medborgarförslag om att kommunen ska dela ut broddar gratis till pensionärer, 

  besvarande   12   24 

Medborgarförslag om att kommunen stöttar styrelsen i Hultebräan m fl sjöars 

  FVO när de ska klaga till Vattendomstolen på oförutsedd skada när Hultebräan 

  sänktes med cirka 3,5 meter under 2018   99 173 

Medborgarförslag om att Linnéasjön görs attraktivare för sol och bad genom 

  muddring   44   82 

Medborgarförslag om att man på försök placerar ut solcellsbelysning på lämpliga 

  platser i kommunen och sedan gör en utvärdering av dess funktion 176 323 

 



 § Sida 

 

Medborgarförslag om att Nybro kommun bör stärka sitt engagemang i klimat- 

  omställningen   47   87 

Medborgarförslag om att Nybro kommun köper datorer till alla för att alla ska 

  kunna delta i Nybroförslag 264 483 

Medborgarförslag om att området mellan Badhusparken och Linnéasjön rensas 

  och blir en park 222 399 

Medborgarförslag om att på Kungshallshemmet inte blanda dementa med de som 

  inte har den sjukdomen 265 484 

Medborgarförslag om att skogen bakom skolan i Alsterbro behöver röjas och      8,   12, 

  städas upp samt besvarande 225 402 

Medborgarförslag om att slipa och lacka dansgolvet på Kulturhuset Kristallen   40   77 

Medborgarförslag om att stigen upp till toppen i skidbacken breddas för de som 

  tränar back-/stavgång, besvarande 131 238 

Medborgarförslag om att sätta upp skylt med tidsbegränsning vid laddplatserna 

  för elbil på torget 263 482 

Medborgarförslag om att telefonbeställning av stadsturen inte behöver beställas i 

  så god tid   73 136 

Medborgarförslag om att undersöka möjligheten att införa förbud mot ritualslaktat 

  kött i kommunen 150 267 

Medborgarförslag om att vid nästa budgetarbete återinföra habiliteringsersättning   70, 132, 

  vid daglig verksamhet i Nybro kommun samt besvarande 184 335 

Medborgarförslag om belyst cykelbana mellan Kristvallabrunn och Nybro 269 490 

Medborgarförslag om cykelväg Nybro-Kalmar, besvarande 130 235 

Medborgarförslag om digitala dörrlås i omsorgen 220 396 

Medborgarförslag om eldningsförbud i vedpannor sommartid 149 266 

Medborgarförslag om en affär i Örsjö 125 228 

Medborgarförslag om en hundbadplats vid Linnéasjön   97 170 

Medborgarförslag om en meteorologisk mätstation i Nybro 266 485 

Medborgarförslag om ett ställ för rullatorer vid Jutegården 178 325 

Medborgarförslag om fler papperskorgar i Örsjö samhälle 126 229 

Medborgarförslag om mer gallring och röjning av träd och buskar runt Linnéasjön 

  och Badhusparken 148 265 

Medborgarförslag om multiarenor för spontanidrott 123 223 

Medborgarförslag om offentliga cykelpumpar 270 491 

Medborgarförslag om utökad kollektivtrafik i Nybro kommun på morgon, 

  kvällar och helger   46   85 

Medborgarförslag om övervakning för parkering vid järnvägen (infart  

  Tunnelgatan) 219 394 

Medborgarförslag – Utred varför det kastas så mycket mat på våra äldreboenden, 

  besvarande   49   96 

Medborgarförslag, översyn av metoder för medborgerlig initiativrätt 111 203 

Miljöbalkens område, taxa för prövning och tillsyn   52 103 

Miljö- och byggnämndens reglemente 132 240 

Miljö- och byggnämndens verksamhet, redovisning   31   62 

Motion angående ny vindkraftspark 214 387 

Motion – Anställningsgaranti även till vuxenutbildade undersköterskor/omsorgs- 

  assistenter 216 390 

Motion – Förslag till kompletterande kurs i kulturskolans utbud, besvarande 107 190 



 § Sida 
 

Motion gällande permanent scen på torget   65 126 

Motion – Hindra våld i nära relationer – inför Huskurage, besvarande   48   91 

Motion – Minnesgåva efter 25 års arbete även inom daglig verksamhet, besvarande 136 247 

Motion om att bevara Törnvägen 1 och 3 som demensboende, besvarande 109 197 

Motion om att kommunen installerar dricksvattenfontäner på strategiska platser, 

  besvarande 242 445 

Motion om att kommunen utreder möjligheten till digitala signaturer på protokoll 

  gällande kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunens nämnder och   34,   68, 

  kommunens bolagsstyrelser samt besvarande 235 427 

Motion om att säkra viss del av kulturarvet i Nybro kommun, besvarande 134 244 

Motion om att uppdatera detalj- och stadsplan i Nybro kommun, besvarande 154 280 

Motion om att öka grundbemanningen på våra demensboenden, besvarande 108 193 

Motion om fältassistenters införande i Nybro kommun 145 261 

Motion om förbud av användandet av mobiltelefoner för elever i förskoleklass 

  till och med nionde klass under lektionstid   66 127 

Motion om hinder mot ekonomiska stöd till individer med terroristkopplingar samt 120, 218, 

  besvarande 234 423 

Motion om pensionärsluncher i Nybro kommun   64 124 

Motion om språkkrav inom äldreomsorgen 121 220 

Motion om utredning om hur och av vilka utförare mark- och anläggningsarbeten 

  ska utföras 215 388 

Motion – Utreda möjligheten att införa en riktlinje för mer etniskt heterogena 

  grupper i förskolan 173 318 

Motioner, obesvarade, anmälan   79, 146, 

 228 407 

 

 

 

N 

 

Nybro Bostads AB, AB Nybro Brunn och Transtorpsfastigheter AB, bolags- 

  ordningar 189 349 

Nybro Bostads AB:s/AB Nybro Brunns verksamhet, redovisning 257 473 

Nybro Kommunbolag AB samt dotterbolagen, revisorernas granskningsrapporter 103 180 

Nybro Kommunbolag AB:s verksamhet, redovisning 258 476 

Nybroförslaget, e-förslag 233 417 

Nyckeltal och dokument utifrån ny vision och nya mål   10   14 

 

 

 

O 

 

Omsorgsnämndens verksamhet, redovisning 170 314 

 

 

 



 § Sida 
 

P 

 

Partistöd 2019, kommunalt 163 302 

Partistöd 2020 238 437 

Policy för arbetsmiljö och rehabilitering 241 443 

Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR), 

  revidering 240 441 

 

 

 

Q 
 

Qvarnaslät – Nybro Hembygdsgård, fråga om godkännande av årsredovisning  

  2018 samt om beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsen 161 299 

 

 

 

R 

 

(RUR) Resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning, revidering av 

  policy 240 441 

Rapport om beslut enligt SoL och LSS kvartal 3 2018, som ej verkställts inom 

  tre månader samt där det förekommit avbrott i verkställigheten i mer än tre 

  månader, individ- och familjenämnden   15   42 

Rapport om beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 2018, som ej verkställts inom 

  tre månader samt där det förekommit avbrott i verkställigheten i mer än tre 

  månader, individ- och familjenämnden 112 205 

Rapport (statistik-) över ej verkställda beslut kvartal 1 2019, individ- och familje- 

  nämnden 185 338 

Rapport (statistik-) över ej verkställda beslut kvartal 2 2019, individ- och familje- 

  nämnden 236 430 

Rapport (statistik-) över ej verkställda beslut kvartal 3 2018, omsorgsnämnden   13   35 

Rapport (statistik-) över ej verkställda beslut Q4 2018, omsorgsnämnden 110 201 

Rapport (statistik-) över ej verkställda beslut kvartal 1 2019, omsorgsnämnden 183 333 

Rapport (statistik-) över ej verkställda beslut kvartal 2 2019, omsorgsnämnden 231 413 

Regionförbundet i Kalmar län, fråga om godkännande av årsredovisning 2018 

  samt om beviljande av ansvarsfrihet 162 300 

Rengöring och brandskyddskontroll i Nybro kommun, utförande 283 527 

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Nybro kommun 192, 355, 

 237 431 

Returpapper, information om fastighetsnära insamling 141 256 



 § Sida 
 

Revisionen, aktuellt   35,   70, 

   67, 129, 

   96, 169, 

 122, 222, 

 146, 263, 

 174, 321, 

 217, 392, 

 262 481 

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 och revisorernas granskning av års- 

  redovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och de 

  enskilda ledamöterna i dessa organ 102 178 

 

 

 

S 
 

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 164 304 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet, redovisning   30   59 

Sammanräkningar, nya, anmälan   58, 117, 

   86, 157, 

 206 377 

Sammanträde, nästa 114, 207, 

 166 306 

Sammanträdesplan 2020 och minskat antal sammanträden i kommunfullmäktige, 

  styrelse och nämnder 273 497 

Samordningsförbundet i Kalmar län, fråga om godkännande av årsredovisning 

  2018 samt om beviljande av ansvarsfrihet 160 297 

Samordningsförbundet i Kalmar län, ändring i förbundsordning   50   99 

Skattesats 2020 153 279 

Skolskjutsreglemente, reviderat 180 327 

Skolutredningen 282 519 

(Sotning) rengöring och brandskyddskontroll i Nybro kommun 192, 355, 

 237 431 

Spillvatten och vatten, kommunalt, utvidgning av verksamhetsområden 158 292 

Sport- och fritidsprogram för Nybro kommun 2019-2023 187 342 

Strandvägen, subventionering av hyrorna 182 331 

Sydarkivera, anslutning, revidering av arkivreglemente för Nybro kommun   14   37 

Syskonen Johanssons stiftelse, fråga om godkännande av årsredovisning 2018 

  samt om beviljande av ansvarsfrihet 188 347 

Syskonen Johanssons stiftelse, utdelning för 2018   11   22 

Syskonen Johanssons stiftelse, ändring av reglemente 227 406 

 

 

 



 § Sida 
 

T 
 

Taxa för allmänna platser i Nybro kommun inför 2019   54 106 

Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplaner i Nybro kommun 239 439 

Taxa för livsmedelstillsyn 2020, reviderad 276 504 

Taxa för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, miljö- och byggnämndens 133 242 

Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område   52 103 

Taxor 2020 – Sport och fritid 280 515 

Taxor och avgifter 2020 för omsorgsnämnden 274 501 

Taxor och avgifter 2020 inom omsorgen om funktionsnedsatta (OF) 275 502 

Taxor och avgifter inom funktionshinderverksamheten 2019   53 105 

Tertialrapporter och delårsredovisning för augusti 2019 för Nybro kommun 232 415 

Tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen, övriga nämnder, styrelser 

  och beredningar under mandatperioden 2019-2022   76 139 

Trafikanordningsplaner och grävtillstånd i Nybro kommun, taxa 239 439 

Transtorpsfastigheter AB, Nybro Bostads AB och AB Nybro Brunn, bolags- 

  ordningar 189 349 

 

 

 

U 

 

Ungdomsrådets verksamhet, redovisning   88 159 

Utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2019, överenskommelse mellan 

  Region och kommunerna i Kalmar län om samverkan   51 101 

 

 

 

V 

 

Val av revisor och ersättare i Bäckebo Bygdegårdsförening för år 2020 284 531 

Val av ledamot och ersättare i Familjen Janne Elgqvists stiftelse för år 2020 285 532 

Val av tre gode män (tätortsförhållanden) och tre gode män (jordbruks- eller 

  skogsbruksförhållanden) i fastighetsbildningsförrättningar för tiden 2020-2022 286 533 

Val av revisor och ersättare i Flygsfors Folkets Hus för år 2020 287 534 

Val av ombud och ersättare i Kommunförbundet Kalmar län för tiden 2019-2022   16   43 

Val av revisor och ersättare i Kristvalla Bygdegårdsförening för år 2020 288 535 

Val av auktoriserad revisor och ersättare i Norra Möre Vägfond för år 2020 289 536 

Val av nio nämndemän för tiden 2020-2023 193 360 

Val av två revisorer och två ersättare i stiftelsen Qvarnaslät – Nybro 

  Hembygdsgård för år 2020 290 537 

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 

  för tiden 2019-2022   17   44 

Val av representant och ersättare i Vattengrupp för tiden 2019-2022, upphävande 

  av beslut   81 150 

Val (fyllnads-) av ny god man i fastighetsbildningsförrättningar efter Torsten 

  Karlsson (C) 203 370 



 § Sida 
 

Val (fyllnads-) av ny ordförande/ledamot i individ- och familjenämnden efter 

  Bodil Bagert (KD) 301 548 

Val (fyllnads-) av ny vice ordförande/ledamot i individ- och familjenämnden 

  efter Ann Arleklo (S) 303 550 

Val (fyllnads-) av ny ersättare i individ- och familjenämnden efter Isabell 

  Lindalen (S) 304 551 

Val (fyllnads-) av ny ersättare i individ- och familjenämnden efter Jessica 

  Collman (M)   83 152 

Val (fyllnads-) av ny ordförande för kommunfullmäktiges revisorer efter Leif 

  Urup (S)   24   51 

Val (fyllnads-) av ny revisor för kommunfullmäktiges revisorer efter Leif Urup (S)   23   50 

Val (fyllnads-) av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Ann Arleklo (S) 305 552 

Val (fyllnads-) av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Tobias Callenryd (KD) 195 362 

Val (fyllnads-) av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Anna Lundgren (C) 299 546 

Val (fyllnads-) av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Jimmy Loord (KD) 196 363 

Val (fyllnads-) av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Markus Lund (S) 251 460 

Val (fyllnads-) av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Stig-Roland Fagergård 

  (S) 306 553 

Val (fyllnads-) av ny ordförande/ledamot i lärandenämnden efter Anna Lundgren 

  (C) 298 545 

Val (fyllnads-) av ny ledamot i lärandenämnden efter Anita Strömberg (V) 113 206 

Val (fyllnads-) av ny ledamot i lärandenämnden efter Mattias Edwardsson (C) 202 369 

Val (fyllnads-) av ny ledamot i lärandenämnden efter Viktor Karlsson (L) 247 456 

Val (fyllnads-) av ny ersättare i lärandenämnden efter Alexandra Adolfsson 

  Ingers (KD) 249 458 

Val (fyllnads-) av ny ersättare i lärandenämnden efter Henrik Sandgren (C) 245 454 

Val (fyllnads-) av ny ersättare i styrelserna för Nybro Elnät AB, Nybro Energi AB, 

  Nybro Värmecentral AB och Fastigheter i Nybro AB efter Kristian Lund (S) 244 453 

Val (fyllnads-) av ny ersättare i styrelserna för Nybro Elnät AB, Nybro Energi AB, 

  Fastigheter i Nybro AB och Nybro Värmecentral AB efter Urban Nilsson (S)   19   46 

Val (fyllnads-) av ny lekmannarevisor för Nybro Elnät AB, Nybro Energi AB, 

  Fastigheter i Nybro AB och Nybro Värmecentral AB efter Leif Urup (S)   25   52 

Val (fyllnads-) av ny ersättare i styrelsen för Nybro Kommunbolag AB efter Ann 

  Arleklo (S) 307 554 

Val (fyllnads-) av ny ersättare i styrelsen för Nybro Kommunbolag AB efter 

  Tobias Callenryd (KD) 197 364 

Val (fyllnads-) av ny representant i stiftelsen Qvarnaslät – Nybro Hembygdsgård 

  efter Christer Lilja (M)   27   54 

Val (fyllnads-) av ny ordförande i samhällsbyggnadsnämnden efter Lars-Gunnar 

  Hellström (C) 294 541 

Val (fyllnads-) av ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Björn Engdahl 

  (M) 292 539 

Val (fyllnads-) av ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Lars-Gunnar 

  Hellström (C) 295 542 

Val (fyllnads-) av ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Fredrik 

  Bjarnehall (C) 296 543 

Val (fyllnads-) av ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Ismael 

  Alabdullah Sharot (C) 200 367 



 § Sida 
 

Val (fyllnads-) av ny ersättare i Samordningsförbundet i Kalmar län efter Ann 

  Arleklo (S) 308 555 

Val (fyllnads-) av ny ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse efter Hanne Fager (S)   21   48 

Vatten och spillvatten, kommunalt, utvidgning av verksamhetsområden 158 292 

Vattentjänster, allmänna, verksamhetsområde   78 143 

Vatten- och avloppsplan, antagande – ett tematiskt tillägg till översiktsplanen   55 108 

Vision, ny, och nya mål, nyckeltal och dokument   10   14 

 

 

 

W 
 

Webbpolicy och Kommunikationsplattform, upphävande 181 328 

 

 

 

Å 
 

Årsredovisning 2018, Nybro kommuns 101 176 

Årsredovisning, revisorernas granskning och revisionsberättelse för räkenskaps- 

  året 2018, samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och de 

  enskilda ledamöterna i dessa organ 102 178 

 

 

 

Ö 
 

Över- och underskottshantering i bokslut 2018 104 181 


