
 
 

 

 

 



A § 
 

AB Nybro Brunn och Nybro Bostads AB, information   95 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun, förslag till tillägg 124 

Alsterbro, högstadiet, och lärandenämnden, tilläggsbudget   36 

Anmälningar 4 december 2020-13 januari 2021   14 

Anmälningar 14 januari-20 februari 2021   30 

Anmälningar 11 februari-10 mars 2021   52 

Anmälningar 11 mars-7 april 2021   76 

Anmälningar 8 april-11 maj 2021   93 

Anmälningar 12 maj-2 juni 2021 110 

Anmälningar 3 juni-11 augusti 2021 130 

Anmälningar 12 augusti-13 oktober 2021 152 

Anmälningar 14 oktober-10 november 2021 181 

Anmälningar 11 november-1 december 2021 205 

Arvodesreglerna i ”Bestämmelser om ersättning till Nybro kommuns förtroende- 

  valda 201 

Attest av ekonomiska transaktioner, riktlinje   63 

Attestförteckning för kommunstyrelsen 2022 186 

Avfallsplanen för Kretslopp Sydost, yttrande över kommungemensamma mål 146 

Avslutning 111, 206 

 

 

 

B 
 

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, begäran om ytterligare tid för 

  kommunuppdraget att arbeta för att tillgodose en trygg och attraktiv skolgång i 

  Nybro kommun 160 

Barn och unga i Nybro kommun, meningsfull fritid, delredovisning 203 

Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län, remissvar 188 

Biblioteksplan 2017-2021, befintlig, förlängning av giltigheten 159 

BiogasBoost, information 154 

Bokslut 2020, över- och underskottshantering   35 

Bokslut, preliminärt, 2020, Nybro kommun   19 

Bolag, helägda kommunala, generell borgen 174 

Bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag   26 

Bolagsstyrelser, Nybro kommuns, antal ledamöter och ersättare mandatperioden 

  2023-2026 199 

Brukskontoret 1, försäljning av fastigheten efter anbudsförfarande 145 

Byggnader, kompletterande, inom Nybro kommunkoncern, förändring kring ägande 138 

 

 

 



C § 
 

Corona-pandemin, bolagens redovisning kring effekterna på sina verksamheter 140 

Corona-pandemin, effekterna på verksamheten, kommunstyrelsen 104 

Corona-pandemin, redovisning av effekterna på förvaltningar och bolagsverksam- 

  heter 116 

Covid-19, avsteg från gällande taxa för hembesök av sjuksköterska för vaccinering   15 

Covid-19, kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot nämnder och bolag   39 

 

 

 

D 
 

Dagvatten, VA verksamhetsområde 164 

Dataskydd på kommunstyrelsen enligt Dataskyddsförordningen, revidering av rikt- 

  linjer   45 

Delegationsbeslut 4 december 2020-13 januari 2021, redovisning   13 

Delegationsbeslut 14 januari-10 februari 2021, redovisning   29 

Delegationsbeslut 11 februari-10 mars 2021, redovisning   51 

Delegationsbeslut 11 mars-7 april 2021, redovisning   75 

Delegationsbeslut 8 april-11 maj 2021, redovisning   92 

Delegationsbeslut 12 maj-2 juni 2021, redovisning 109 

Delegationsbeslut 3 juni-11 augusti 2021, redovisning 129 

Delegationsbeslut 12 augusti-13 oktober 2021, redovisning 151 

Delegationsbeslut 14 oktober-10 november 2021, redovisning 180 

Delegationsbeslut 11 november- 1 december 2021, redovisning 204 

Del-Ta Produktion AB, infriande av kapitaltäckningsgaranti 106, 150 

Del-Ta Produktion AB, köp av bolag inför delning   48 

Delårsrapport 2021 och verksamhetsberättelse för Nybro kommun 135 

Delårsrapport för Nybro Kommunbolag AB 136 

Demokratideklarationen   99 

Digitala kommuner i Kalmar län   44 

Digitalisering Kalmar län, information   77 

Digitalisering, sammanhållen, riktlinje 149 

Diskriminering, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och repressalier, 

  revidering av riktlinjer   47 

Dispens att behålla nämnduppdrag efter flytt till annan kommun, ansökan 172 

Distansarbete, riktlinje 195 

 

 

 

E 
 

El för Nybro kommunkoncern, policy för inköp   72 

 

 

 



F § 
 

Flytt till annan kommun, ansökan om dispens att behålla nämnduppdrag 172 

Fritid, meningsfull, för barn och unga i Nybro kommun   11 

Fritid, meningsfull, för barn och unga i Nybro kommun, delredovisning 203 

Funktionshinderpolitisk strategi 2021-2025 190 

Funktionshinderrådet, ungdomsrådet och kommunala pensionärsrådet, antal 

  ledamöter och ersättare i de kommunala råden 200 

Funktionsnedsättning, avgifter inom omsorgen för personer (OF) 2022 191 

Funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska, begäran om ytterligare tid för kommun- 

  uppdraget att arbeta för att tillgodose barn en trygg och attraktiv skolgång i Nybro 

  kommun 160 

Fördjupad översiktsplan, samråd av Nybro 2040 - En sammanhållen stad 83, 187 

Fördjupad översiktsplan, yttrande gällande internremiss av utkast till Nybro 2040 – 

  En sammanhållen stad   37 

Föredragningslistan, ändring 131 

Föreningsjubiléer, uppvaktning, revidering av riktlinjer     6 

Föreskrifter som förbjuder vistelse på vissa platser, kommuners rätt att utfärda   64 

Förskolan och mellan individ- och familjeförvaltningen, samverkan, information 132 

Förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar län, förslag 123 

Försäljning av fastigheten Brukskontoret 1 efter anbudsförfarande 145 

Försäljning av mark till enskild förskola (Kungskapsförskolan 6N AB)     8 

Försäljning av Orranäs 1:6 169 

Försäljning av tomt för flerbostadshus, Stinsen 1 i Nybro kommun   85 

Försäljning av tomt för flerbostadshus, Tor 3 i Nybro   66 

Försäljning av tomt för flerbostadshus, Trädgårdsmästaren 6 i Nybro kommun   86 

Förvaltningsplan, samråd, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vattenför- 

  valtning 2021-2027, förslag till yttrande   6 

 

 

 

H 
 

Handel och service, uppdrag om hur arbetet ska ske i framtiden   10 

Handlingar, allmänna, från samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden, Nybro 

  Bostads AB:s övertagande av vården 189 

Hembesök av sjuksköterska för vaccinering mot Covid-19, avsteg från gällande 

  taxa   15 

Hornsö ekopark, delar av, förslag att bilda nationalpark, Nybro kommuns yttrande 

  över Skogsutredningen (SOU 2020:73)   74 

Hållbarhetsuppföljning för Nybro kommun 2021 193 

 

 

 



I § 
 

IT-enheten på kommunstyrelseförvaltningen, information     3 

Individ- och familjeförvaltning, genomlysning, ekonomi 179 

Individ- och familjeförvaltningen och mellan förskolan, samverkan, information 132 

Individ- och familjenämnden, information 155 

Individ- och familjenämnden, lärandenämnden och omsorgsnämnden, redovisningar 

  angående respektive nämnds arbete för att hålla budgetramarna   80 

Individ- och familjenämnden och omsorgsnämnden, uppdrag att utvärdera tidigare 

  omorganisation 139 

Individ- och familjenämnden, uppdrag 148 

Individ- och familjenämndens reglemente, ändring vad gäller möjligheten för leda- 

  möter att delta på distans   42 

Informationshantering (VerkSAM), införande av gemensam klassificeringsstruktur, 

  slutrapport   46 

Intern kontroll, revidering av riktlinjer   41 

Intern kontrollplan 2021 för Nybro kommun   25 

 

 

 

K 
 

Kalmar kommuns översiktsplan, samråd, remiss 107 

Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning (KLP), ägardirektiv 142 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), godkännande av årsredovisning jämte 

  revisionsberättelse 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet   91 

Klimatkompensering, riktlinje, av tjänsteresor, samt anvisningar gällande ekonomiska 

  medel från klimatkompenseringskontot (Klimatkompenseringsmodellen) 168 

Kommunala pensionärsrådet, funktionshinderrådet och ungdomsrådet, antal leda- 

  möter och ersättare i de kommunala råden 200 

Kommunfullmäktige, antal ledamöter och ersättare vid valet 2022 196 

Kommuninvests föreningsstämma, ombud   23 

Kommunledningen, information från kommunstyrelseförvaltningen   17 

Kommunplan 2022-2024   81 

Kommunplan 2022-2024, avstämning 157 

Kommunstyrelsen, förlängning av beslut om stängda sammanträden     1 

Kommunstyrelsen, uppföljningsrapport för februari 2021   56 

Kommunstyrelsen, uppföljningsrapport för april 2021   96 

Kommunstyrelsen, uppföljningsrapport för juni 2021 114 

Kommunstyrelsen, uppföljningsrapport för oktober 2021 184 

Kommunstyrelsen, verksamhetsberättelse, tertialrapport 3 2020   33 

Kommunstyrelsen, verksamhetsberättelser tertial 2 2021 134 

Kommunstyrelsen, verksamhetsplan 2021   20 

Kommunstyrelsens tillsynsplikt över de kommunala bolagen 2020 103 

Kommunuppdraget ”Att arbeta för att tillgodose barn med neuropsykiatriska 

  funktionsnedsättningar en trygg och attraktiv skolgång i Nybro kommun”, upp- 

  följning     7 

Kompetens- och omställningsavtal, överenskommelse   84 

Konstsamlingar/inventering, kommunens 120 

Konsumentvägledningen för Nybro kommun via Kalmar kommun, redovisning 

  och information   24 



 § 

 

Kontrollplan, intern, 2021, för Nybro kommun   25 

Kretslopp Sydost, delårsrapport 2021 165 

Kretslopp Sydost, taxeföreskrifter och taxor 2022 166 

Kretslopp Sydost, yttrande över kommungemensamma mål i avfallsplanen 146 

Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, diskriminering och repressalier, 

  revidering av riktlinjer   47 

Kulturmiljöprogrammet, information 156 

Kulturnämnden och lärandenämnden, information 183 

 

 

 

L 
 

(LUPP), Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, deltagande i uppföljningsenkäten     9 

Ledighet vid vaccination, betald, nämndinitiativ 153 

Livsmedelslagstiftning, taxa för avgifter 2022 194 

Lotte Lasersteins fond 121 

Lärandenämnden och högstadiet i Alsterbro, tilläggsbudget   36 

Lärandenämnden och kulturnämnden, information 183 

Lärandenämnden, omsorgsnämnden och individ- och familjenämnden, redovisningar 

  angående respektive nämnds arbete för att hålla budgetramarna   80 

Lärande- och kulturförvaltningen, presentation av ny förvaltningschef   55 

Lönerevision 2021, tilläggsbudget   21 

 

 

 

M 
 

Markupplåtelser i Nybro kommun, taxa 137 

Mat- och måltidspolicy   49 

Medarbetarenkäten, information   53 

Miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram för vattenförvaltning 2021-2027 och samråd 

  om förvaltningsplan, förslag till yttrande   69 

Miljömålen, revidering av Kalmar läns regionala åtgärdsprogram, yttrande över 

  remissen 102 

Motion angående voteringssystem, besvarande   60 

Motion – Inför test i svenska för anställning inom omsorgen, besvarande   98 

Motion om att revidera Tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP), vindbruksplan 

  och bullerfria områden (2015), besvarande   89 

Motion om installation av övervakningskameror på strategiska platser, besvarande 122 

Motion om krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreom- 

  sorgen, besvarande   59 

Motioner, ej slutbehandlade, redovisning   22, 127 

 

 

 



N § 
 

Nybro Bostads AB och AB Nybro Brunn, information   95 

Nybro Bostads AB, utökat borgensutrymme   62 

Nybro Bostads AB:s övertagande av vården av allmänna handlingar från samhälls- 

  byggnadsnämnden och kulturnämnden 189 

Nybro Energi AB m fl bolag, information   54 

Nybro Energi AB, utökat borgensutrymme 173 

Nybro Företagsgrupp, samverkansavtal   65 

Nybro Företagsgrupps ansökan om verksamhetsbidrag år 2021   88 

Nybro kommun, uppföljningsrapport för februari 2021   57 

Nybro kommun, uppföljningsrapport för april 2021   97 

Nybro kommun, uppföljningsrapport för juni 2021 115 

Nybro kommun, uppföljningsrapport för oktober 2021 185 

Nybro Kommunbolag AB, delårsrapport 136 

Nybro Kommunbolag AB, riktlinjer för styrning och uppföljning av dotterbolagen 

  2021   27 

Nybro stad, förtätning, beslut om avslutande av projekt 147 

Nybro Vikings IF, avtal om namnrättighet 101 

Nybroförslag 2019-2020, statistik     5 

Nämnder, Nybro kommuns, antal ledamöter och ersättare mandatperioden 2023-2026 198 

Nämndorganisationen i Nybro kommun efter valet 2022 197 

Näringslivsstrategi – Klimat att växa i 2021-2024, information 112 

Näringslivsstrategi – Klimat att växa i 2021-2024 118 

 

 

 

O 
 

Omsorgen, avgifter, för personer med funktionsnedsättning (OF) 2022 191 

Omsorgen om funktionsnedsatta (OF), reviderad taxa för avgifter   43 

Omsorgsnämnden, individ- och familjenämnden och lärandenämnden,, redovisningar 

  angående respektive nämnds arbete för att hålla budgetramarna   80 

Omsorgsnämnden, information 133 

Omsorgsnämnden och individ- och familjenämnden, uppdrag att utvärdera tidigare 

  omorganisation 139 

Omsorgsnämndens ansvarsområde 2022, taxor och avgifter 144 

Ordningsföreskrifter, allmänna lokala, förslag till tillägg för Nybro kommun 124 

Orranäs 1:6, försäljning 169 

 

 

 



P § 
 

Parlamentarisk grupp inför val 2022 126 

Partistöd 2021   90 

Partistöd 2022 176 

Personlig assistans övergår till entreprenad, kommunalt anordnad, svar på återremiss   40 

Personuppgiftsbehandlingar, nämndöverskridande, införande av rättsakt med 

  anledning av Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 17 

Plan- och bygglagen, prövning och tillsyn, revidering av taxa   87 

Polisens trygghetsmätning, information   18 

Projekt BiogasBoost, information 154 

Projekt Förtätning Nybro stad, beslut om avslutande 147 

Projekt Ridskola i Rismåla, ny styrgrupp   16 

 

 

 

R 
 

Regionfullmäktige, svar på remiss angående valkretsindelning vid 2022 års val   71 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 119 

Reglemente, individ- och familjenämndens, ändring vad gäller möjligheten för 

  ledamöter att delta på distans   42 

Repressalier, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och diskriminering, 

  revidering av riktlinjer   47 

Resepolicy   50 

Revisionen, förslag till budget 2022-2024   82 

Ridskola i Rismåla, ny styrgrupp för projekt   16 

Räddningsförbund, bildande av gemensamt, presentation av arbete, information   31 

Räddningstjänst, Nybro kommuns operativa, samverkansformer   58 

 

 

 

S 
 

SAMBA, verksamhetsöverflyttning från individ- och familjeförvaltningen till 

  kommunstyrelseförvaltningen 141 

Samhällsbyggnadsnämnden, information 113 

Samhällsbyggnadsnämnden, reglemente 119 

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsplan 2021, omprioritering   61 

Sammanträden, stängda, i kommunstyrelsen, förlängning av beslut     1 

Sammanträdesplan 2022 175 

Samordningsförbundet i Kalmar län, årsredovisning 2020 och ansvarsfrihet 100 

Service och handel, uppdrag om hur arbetet ska ske i framtiden   10 

Sexuella trakasserier, diskriminering, repressalier och kränkande särbehandling, 

  revidering av riktlinjer   47 

Skogsbruk, kommunens, information   79 

Skogsutredningen (SOU 2020:73) förslag att bilda nationalpark i delar av Hornsö 

  ekopark, Nybro kommuns yttrande   74 

Skolprojekt 2020 158 

Skolprojekt 2020, information   32 

Smedstorp 2:38, försäljning av mark till enskild förskola (Kunskapsförskolan 6N AB)     8 



 § 
 

Sport- och fritidsanläggningar, kommunala, revidering av taxa   73 

Stadsbusstrafik i Nybro stad 117 

Stadshuset och Stora Hotellet i Nybro, Det sitter i väggarna, information 182 

Stiftelsen Qvarnaslät – Nybro Hembygdsgård, verksamhetsberättelse 2020 och 

  ansvarsfrihet   68 

Stiftelsers, förvaltade, årsredovisningar 2020, godkännande   67 

Stinsen 1 i Nybro kommun, försäljning av tomt för flerbostadshus   85 

Stora Hotellet och Stadshuset i Nybro, Det sitter i väggarna, information 182 

SydostLeader, information     2 

SydostLeaders utvecklingsstrategi 2023-2027, remissvar 128 

Synpunktshantering 2020, återredovisning     4 

Syskonen Johanssons stiftelse, årsredovisning 2020 och ansvarsfrihet 108 

Syskonen Johanssons stiftelses utdelning till föreningar oh organisationer för 2021 202 

 

 

 

T 
 

Taxa för avgifter inom livsmedelslagstiftning 2022 194 

Taxa för avgifter inom Omsorgen om funktionsnedsatta (OF), reviderad   43 

Taxa för hembesök av sjuksköterska för vaccinering mot Covid-19, avsteg   15 

Taxa för kommunala sport- och fritidsanläggningar, revidering   73 

Taxa för markupplåtelser i Nybro kommun 137 

Taxa för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, revidering   87 

Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område, revidering   38 

Taxor, Nybro kommuns, årlig översyn 105 

Taxor och avgifter, omsorgsnämndens ansvarsområde 2022 144 

Taxor och taxeföreskrifter 2022 för Kretslopp Sydost 166 

Tikaskruv 9:1, Orrefors, förfrågan om inköp av fastighet 167 

Tillsynsplikt över de kommunala bolagen 2020, kommunstyrelsens 103 

Tjänsteresor, klimatkompensering   28 

Tjänsteresor, riktlinje för klimatkompensering, samt anvisningar gällande 

  ekonomiska medel från klimatkompenseringskontot (Klimatkompenseringsmodellen) 168 

Tor 3 i Nybro, försäljning av tomt för flerbostadshus   66 

Transaktioner, ekonomiska, riktlinje för attest   63 

Transportplan, regional, för Kalmar län 2022-2033, remiss 192 

Transportutmaning Kalmar län, uppföljning 1   70 

Trädgårdsmästaren 6 i Nybro kommun, försäljning av tomt för flerbostadshus   86 

 

 

 

U 
 

Uddevallshyltan, samrådsyttrande gällande dammen 171 

Underteckna avtal m m under perioden 2021-2022, bemyndigande 162 

Unga och barn i Nybro kommun, meningsfull fritid, delredovisning 203 

Ungdomsrådet, kommunala pensionärsrådet och funktionshinderrådet, antal leda- 

  möter och ersättare i de kommunala råden 200 

Uppvaktning vid föreningsjubiléer, revidering av riktlinjer     6 



V § 
 

VA 2022, brukningsavgift 163 

VA verksamhetsområde, dagvatten 164 

VerkSAM, införande av gemensam klassificeringsstruktur för informations- 

  hantering, slutrapport   46 

Vaccination, betald ledighet, nämndinitiativ 153 

Vaccinering mot Covid-19, avsteg från gällande taxa för hembesök av sjuk- 

  sköterska   15 

Val 2022, parlamentarisk grupp 126 

Val (fyllnads-) av ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott (budgetbered- 

  ningen, inköpsnämnden, personalorganet och krisledningsnämnden) efter Mikael 

  Svanström (S)   12 

Valdistriktsindelning vid val 2022 125 

Valet 2022, antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 196 

Valet 2022, nämndorganisationen i Nybro kommun 197 

Valkretsindelning vid 2022 års val till Regionfullmäktige, svar på remiss   71 

Vattenförsörjningsplan, kommunal, projektdirektiv för framtagande 170 

Vattenförvaltning 2021-2027, åtgärdsprogram, samråd om förvaltningsplan och 

  miljökvalitetsnormer, förslag till yttrande   69 

Verksamhetsberättelse och delårsrapport 2021 för Nybro kommun 135 

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020 för Nybro kommun   34 

Verksamhetsberättelse, tertialrapport 3 för kommunstyrelsen 2020   33 

Verksamhetsberättelse tertial 2 2021 för kommunstyrelsen 134 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2021   20 

Vindkraftsprövning, en rättssäker (SOU 2021:53), yttrande från Nybro kommun över 

  betänkandet 143 

Vistelse på vissa platser, kommuners rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder   64 

Vård, nära, information   94 

 

 

 

Å 
 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2020 för Nybro kommun   34 

Årsredovisningar 2020, godkännande av förvaltade stiftelsers   67 

 

 

 

Ä 
 

Ägardirektiv och bolagspolicy för direkt och indirekt ägda bolag   2 

Äldreomsorgen, omsorgsnämndens arbete för att stärka kvaliteten och arbetsmiljön 161 

 

 

 

Ö 
 

Över- och underskottshantering i bokslut 2020   35 

Översiktsplan, Kalmar kommuns, samråd, remiss 107 


