
KO~UNSTYRELSEN 

Tid: Måndagen den 9 februari 2015, Id. 13.00 

Plats: Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Ärende 

l. Upprop 

2. Val av justerare 
I tur att justera är Tomas Blomster 

3. Utvärdering av attraktivitetsprogrammet 2011-2014 

4. Yttrande över regional utvecklingsstrategi 

5. Yttrande över Trafikförsö1jningsprogram Region 
Kronoberg 2015-2025 

6. Grariskhiiigsrapport för 2014 års interna kontroll 

7. Uppdrag om förändring av 
tjänstemannaorganisationen vid kultur- och 
fritidsförvaltningen 

8. Godkännande av ansökan om byte av namn samt 
antalet styrelseledamöter för stiftelsen 
Kommunhus 

9. Beslut om ombyggnad av hyresfastighet i Ryd till 
boende för ensamkommande ungdomar 

10. Rapport och framställan om fortsättning på projekt 
arbetsmarknadsanställningar .· 

11. Inrättande av ny tjänst som miljöinspektör med 
inriktning mot lantbruks- och industritillsyn 
samt enskilda avlopp 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 

Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Föredragande 
tjänsteman 

Anteckningar 



12. Inrättande av två tjänster vid barn- och 
utbildningsförvaltningen gällande 
flyktingmottagande 

13. Förslag till uthyrning av kommunala lokaler till SJ 
Korröfestivalen 

14. Samverkansavtal mellan Polisen och Tingsryds 
Kommun 

15. Information om slutrapport gällande JL 
samåkningsprojektet 

16. Ekonomisk månadsrappmi DG 

17. Medborgarförslag om insamling av 
trädgårdsavfall 

18. Motion angående studentlägenheter 

19. Motion om införande av en dag med vegetarisk 
mat 

20. Motion om att revidera kostpolicyn 

21. Motion om att anlägga väderskydd vid 
busshållplatsen -yid Örmoskolan 

22. Ansökan om förlängd borgen för Tingsryds Rid-
och Kö.rklubb 

23. Utökad borgensram gällande 
checkräkningskredit för Tingsryds Energi AB 

24. Utökad borgensram gällande 
checkrälmingskredit för stiftelsen Kommunhus 

25. Utökad borgensram gällande 
checkräkningskredit för Tingsryds 
industristiftelse 

26. Beslut om taxor och avgifter inom 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

27. Beslut om taxa för tillståndshandläggning enligt 
lagen om brandfarliga varor och explosiva varor 



28. 2015 års taxa för tillsyn enligt lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) och tillsyn enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

29. Beslut om taxa för instruktör inom 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

30. Lekplats vid Björkvalla IP, Väckelsång 

31. Infmmation om protokoll från Tillgänglighetsrådet 
2014-11-12 

32. Hemställan om borgerlig vigselförrättare 

33. AteiTapportering av kurser och konferenser 

34. Kommunledningsförvaltningen informerar 

35. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdena 2015-01-19 och 
2015-02-02 

36. Rapport om hållbar ekonomi 

~~ 
Mikå~i Jeansson 
Ordförande 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelning en, 
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 

Kl. 15.30 
Randi på smtr 


