
KOMMUNSTYRELSEN 

Tid: Måndagen den16mars 2015, kl. 13.00 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Plats: Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. För punkt 3- samling vid 
Torggatan 12 och samåkning till Vägvalet. 

Ärende 

l. Upprop 

2. V al av justerare 
I tur att justera är Cecilia Cato 

3. Besök vid Vägvalet, Strömgatan 7 

4. Utvärdering av kommunens interna kontroll 
Inbjudna är även ordföranden, förvaltningschefer 
och verkställande direktörer i nämnder och bolag. 

5. Årsredovisning 2014 

6. Årsredovisning 2014 för stiftelsen för Tingsryds 
socialnämnds samfond 

7. Kompletteringsbudget l 2015 

8. Ekonomisk månadsrapport 

9. Reviderad arbetsprocess för budget 2016 

10. Redovisning av resultat gällande 
ungdomsundersökningen LUPP 
studentmedarbetare Fanny Eklund 

11. Handlingsplan för att stödja handeln i Tingsryd att 
utveckla aktiviteter under 2015 

12. Uppdrag om utredningar för en hållbar ekonomi 
samt inledande av medborgardialog 

Föredragande 
tjänsteman 

TA 

DG 

DG 

DG 

DG 

DG 

LJ 

Anteckningar 

Kl. 13.00 

Kl. 14.30 

Kl. 16.00 



13. Uppdrag om utredning avelljusspår i Väckelsång 

14. Uppdrag om översyn av delegationsordning 
gällande personalärenden 

15 . Uppdrag om översyn av bestämmelser om 
ekonomisk ersättning för förtroendevalda 

16. Återrapportering av kurser och konferenser 

17. Kommunledningsförvaltningen informerar 

18. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdena 2015-02-16 och 
2015-03-02 

OBS! 

- Vid sammanträdet ska ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen underteckna 
årsredovisningar. Om någon av ledamöterna inte är med vid mötet, var vänlig kontakta 
kommunsela-eterare Jörgen Wijk för att boka tid för signatur av handlingarna vid annat 
tillfålle. Senaste tid för att underteckna är i det fallet fredag den 13 mars . 

- Det blir ett extrainsatt sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars och 
flera av de ärendena behandlas på kommunstyrelsen. (Dock kommer ärendena som rör 
bolagens årsredovisningar inte att behandlas.) Dessa handlingar samt extra 
föredragningslista sänds ut senare. 

Mikael Jeansson 
Ordförande 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, 
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 04 77-44100 
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