
KOMMUNSTYRELSEN KALLELSEnJNDERRÄTTELSE 

Tid: Måndagen den 19 maj 2014 kl. 13.00 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

A. V al av justeringsman 
I tur att justera är Inge Strandberg 

l. Beslut om Region Kronoberg 2015 -verksamheter som föreslås överföras från 
Regionförbundet södra Småland till Region Kronoberg genom lag, skatteväxling och 
avtal, samt avveckling av Regionförbundet södra Småland 

2. Beslut om Leadersamarbete (numera LLU) under programperioden 2014-2020 

3. Handlingsplan för attraktivitetsprojekt gällande företagens strukturella utveckling genom 
Simpler 

4. Budget 2015 kommunstyrelsen 

5. Beslut om antagande av finanspolicy för Tingsryds kommun 

6. Beslut om avsiktsförklaring oin en gemensam organisation och ett gemensamt system 'för e
arkiv 

7. Beslut om ny organisation vid kommunledningsförvaltningen 

8. Beslut om utökad borgensram för Tingsrydsbostäder AB 

9. Beslut om vänort till Tingsryds kommun 

10. Beslut om att utse representant för Tingsryds kommun i styrgrupp för Åsnentillsynen 

11. Yttrande över förslag till ny Renhållningsordning bestående av Avfallsplan och 
Avfallsföreskrifter 

·u. Beslut om omfördelning av investeringsmedel inom V A-avdelningens 
investeringsbudget 2014 för utbyte av dricksvattenledning i Rävemåla 

13. Beslut om omfördelning av investeringsmedel för inköp av gräsldippare 

14. Beslut om tilläggsanslag för att förbättra omldädningsrum i Nelson Garden Arena för 
W asaskolans ishockeygymnasium 

15. Svar på motion om John Nilsson museum 

16. Beslut om förvärv av del av fastigheten Väckelsång 6:96, Tingsryds kommun 



17. Årsredovisning 2013 Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

18. Årsredovisning 2013 Wexnet AB 

19. Årsredovisning 2013 stiftelsen Kurreho 

20. Beslut om godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av 
Tingsryds Mårsslätt l :2 

21. Svar på remiss gällande medborgarförslag angående riktlinjer om rökfri arbetstid 

22. Beslut om bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPL
KL) 

23. Ej verkställda beslut enligt SoL 

24. Ej verkställda beslut enligt LSS 

25. Beslut om fastställande av avgifter vid kultur- och fritidsnämndens anläggningar 

26. Svar på remiss gällande åsikter om kommunens arbete med Tingsryds fiskevårdskrets 

27. Återrapportering från kurser och konferenser 

B. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträdet 
2014-04-22 och 2014-05-05 

Tingsryd 2014-05-06 


