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Ärendelista  2021-11-30 
 

 
 Val av protokolljusterare samt 

godkännande av dagordning 
  

§ 261 Revisionsrapport Granskning av 
kommunstyrelsens styrning och 
uppföljning av räddningstjänstens 
verksamhet 

2021/197  

§ 262 Revisionsrapport uppföljning av tidigare 
granskning av intern kontroll i system och 
rutiner 

2021/198  

§ 263 Åtgärder för minskad smittspridning av 
covid-19 

  

§ 264 Kulturstipendium 2021 2021/199  

§ 265 Anmälningsärenden 2021/3  
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KSAU § 261/2021 Dnr 2021/197  
 
Revisionsrapport Granskning av 
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
räddningstjänstens verksamhet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera revisionsrapporten till 
ekonomikontoret för att samordna ett yttrande och efter det återkomma till 
arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av räddningstjänsten. Granskningen ligger inom den av 
revisorerna antagna granskningsplanen. Rapporten överlämnas till 
kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. Yttrande på rapporten ska vara 
revisionen tillhanda senast den 28 februari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och rapport granskning av kommunstyrelsens styrning och 
uppföljning av räddningstjänstens verksamhet 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 262/2021 Dnr 2021/198  
 
Revisionsrapport uppföljning av tidigare 
granskning av intern kontroll i system och 
rutiner 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera rapporten till ekonomikontoret för att 
återkomma till arbetsutskottet med ett yttrande.  
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av intern kontroll i system och rutiner. Granskningen ligger 
inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. Rapporten överlämnas 
till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. Svar på rapporten ska vara 
revisionen tillhanda senast den 28 februari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och rapport uppföljning av tidigare granskning av intern kontroll i 
system och rutiner 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 263/2021   
 
Åtgärder för minskad smittspridning av covid-
19 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen angående regionens åtgärder för 
att minska smittspridningen. Regionens beslut är ett arbetsgivarbeslut och 
gäller regionens anställda. Huruvida Hultsfred ska fatta liknande beslut 
eller inte behöver stämmas av internt men kommunen är redo om så 
behövs. Kommunalråd och kommunchef kommer att samråda och fatta 
beslut i frågan. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet informeras om åtgärder som regionen vidtar för att minska 
smittspridningen av covid-19. 
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KSAU § 264/2021 Dnr 2021/199  
 
Kulturstipendium 2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att kulturstipendiet 2021 tilldelas Torbjörn Svahn 
med följande motivering: 
”Som ordförande i Hultsfreds hembygdsförening i ett kvarts sekel har 
Thorbjörn Svahn utvecklat och breddat föreningen. Under hans ledning har 
en mängd populära aktiviteter, arrangemang och evenemang utvecklats. 
Thorbjörn har i många år bidragit med ett gediget arbete om Hultsfreds 
historia där Hultsfreds slätt har lyfts fram som den historiska grunden för 
Hultsfreds framväxt och har också varit en av de drivande och skrivande av 
hembygdsföreningens många publikationer. Han är en aktiv och engagerad 
person som gärna samarbetar med och lyfter fram andra kulturutövare. 
Thorbjörns engagemang i kulturfrågor av alla slag har gett honom en stor 
och bred kulturkompetens som har kommit att bli en stor tillgång för 
Hultsfreds kommun.” 
 
Sammanfattning 
Förslag till Hultsfreds kommuns kulturstipendium 2021 överlämnas till 
arbetsutskottet.  
 
Ärendebeskrivning 
Varje år delar Hultsfreds kommun ut ett kulturstipendium på 10 000 kr. 
Kultur-och fritid har fått till uppgift att lämna förslag till kulturstipendiat 
för år 2021. Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges årliga 
julsamkväm. Förslag till Hultsfreds kommuns kulturstipendium 2021 är 
Thorbjörn Svahn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse och underlag från kultursekreterare 
Stadgar för Hultsfreds kommuns kulturstipendium – bilaga 1 
Nomineringar kulturstipendium 2021 – bilaga 2 
Tidigare kulturstipendiater 1977-2020 - bilaga 3 
Tidigare kulturstipendiater 1977-2020, bokstavsordning – bilaga 4 
 
Skickas till 
Kultursekreteraren 
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KSAU § 265/2021   
 

Anmälningsärenden 
1. Svar till konkurrensverket angående äldreboenden 
2. Brev till medlemmarna i föreningen Ekonomikontor Sydost 
3. Skrivelse till kollektivtrafiknämnden om uppehåll för resande med 

tåg vid Mörlunda station 
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