
KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE 
ARBETSUTSKOTT 
 
 
Tid:  Måndagen den 3 december 2018, kl. 08.30       
   
Plats:   Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd    
 
 
 
 
 
Ärende  Föredragande      Anteckningar 
   tjänsteperson 
 
   
1.  Mötets öppnande och upprop 

 
  

2.  Val av justerare  
 

  

3.  Fastställande av dagordning 
 

  

4.  Projekt Sydostleden -  
Besök projektledare 
 

Näringslivsutvecklare 
R-M.S & Kultur- och 
fritidsamordnare K.A 

Kl. 08.40 
Handlingar 
senare 
 
 

5.  Ansökan om skyddsjakt med särskilda jaktmedel 
och jakt från motordrivet fordon 
 

Handläggare A.A Kl. 09.20 

6.  Skyddsjakt 2019-01-01 t o m 2021-12-31 
 

Handläggare A.A  

7.  Uthyrning av mark vid Fiskestugan i Tingsryds 
kommun 
 

Teknisk chef J.W 
 

Kl. 09.50 
Handlingar 
senare 

8.  Kostnadsneutral arrendeavgift för ideella föreningar  
 

 

9.  Motion om bättre säkerhet på väg 120 och 
Sydostledens dragning i Urshults samhälle. 
  

  

10. Motion om musik på skolans toaletter 
 

  

11. Kontrollplan för intern kontroll 2019 inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområden 
 

Säkerhetssamordnare 
T.A 

Kl. 10.15 

12. Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 
 

Ekonomichef D.G 
 

Kl. 10.30 



13. Ekonomisk uppföljning för nämnder 
 

Ekonomichef D.G 
 

 

14. Verksamhetsplan och intern budget  
 

Ekonomichef D.G Handlingar 
senare 
 

15. Projektplan för arenautveckling 
 

Ekonomichef D.G 
 

Handlingar 
vid 
sammanträde 
 

16. Uppdrag att ta fram förslag till utveckling Tingsryds 
centrum 
 

  

17. Kommunledningsförvaltningen informerar 
 

  

18. Återrapportering av samt beslut om kurser och 
konferenser  

  

  
 
 
 
Tingsryd 2018-11-27 
 
 
 
 
Mikael Jeansson   Ella Kidell 
Ordförande  Sekreterare 
 
 
 
Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet,  
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 
 
 
 
 



Ärende 5. 

Ansökan om skyddsjakt med 
särskilda jaktmedel och jakt 
från motordrivet fordon
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Ärende 6. 
Skyddsjakt 2019-01-01 t o m 
2019-12-31
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Ärende 8. 
Kostnadsneutral arrendeavgift för 
ideella föreningar
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Ärende 9. 
Motion om bättre säkerhet på väg 
120 och Sydostledens dragning i 
Urshults samhälle.
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Ärende 10. 
Motion om musik på skolans 
toaletter
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (47) 
  
 

Kommunstyrelsen  2017-09-11 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

  
   

§ 167 

Inför musik på skolans toaletter 
Dnr 2017/326    609 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen (teknisk avdelning)  
i uppdrag att, i samråd med rektorerna, bereda ärendet genom att utreda 
förutsättningarna, inklusive kostnader, för att införa musik på skolornas toaletter, 
i första hand för högstadiet och gymnasiet.  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Cecilia Cato (C) och Anna Johansson (C) har lämnat in en skrivelse till 
kommunstyrelsen om att införa musik på skolornas toaletter, i första hand på 
högstadiet och gymnasiet. Motivet är att många elever tycker att det är pinsamt 
att gå på toaletter i offentliga miljöer och därmed ”håller sig” under hela 
skoldagen. Detta i sin tur påverkar både hälsan och skolarbetet på ett negativt 
sätt. 
 
Förslaget är att ha musik på låg nivå inne på toaletterna som gör att det känns 
mer anonymt att gå på toaletten. 
 
Bildningsförvaltningen skriver i yttrande att innan beslut om införande av musik 
på toaletterna tas, behöver det utredas vad ett sådant beslut skulle innebära när 
det gäller kostnader med mera. Därför föreslogs bildningsnämnden att genom 
sitt yttrande framföra att en utredning om förutsättningarna för att införa musik 
på toaletterna bör genomföras. 
 
Bildningsnämnden avgav följande yttrande (BN § 53, 2017-08-23): 
 
Bildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska ge tekniska avdelningen i 
uppdrag att, i samråd med rektorerna, bereda ärendet genom att utreda 
förutsättningarna, inklusive kostnader, för att införa musik på skolornas toaletter, 
i första hand för högstadiet och gymnasiet.  
 
Beslutsunderlag 
 

1. Skrivelse om att införa musik på skolans toaletter 
2. Bildningsnämnden § 53, 2017-08-23 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott § 198, 2017-09-04 

  
____________ 
 
Beslutet skickas till  
Kommunchefen  









Ärende 11. 
Kontrollplan för intern kontroll 2019 inom
kommunstyrelsens verksamhetsområden
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Ärende 12. 
Ekonomisk uppföljning för 
kommunstyrelsen
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Ärende 13. 
Ekonomisk uppföljning för nämnder
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Ärende 16. 
Uppdrag att ta fram förslag till 
utveckling Tingsryds centrum
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