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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (vice
ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan
Edenholm (KV)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§253

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-09-25

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på missiv: Granskning av arbetsmiljö inklusive brandskydd i
Hylte kommun
(2018 KS0305)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara på missiv gällande granskning av arbetsmiljön i enlighet
med redovisat förslag med en redaktionell ändring på sida 2.
Beskrivning av ärendet

PwC har på uppdrag av Hylte kommuns revisorer genomfört en granskning gällande
kommunens arbetsmiljöarbete samt brandskydd. Revisonsobjekt är kommunstyrelsen, barnoch ungdomsnämnden och omsorgsnämnden. PwC gör som sammanfattande bedömning att
kommunen inte lever upp till en ändamålsenlig arbetsmiljö. Revisorerna önskar ta del av de
åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna avser att vidta med anledning av
granskningsresultatet och har därför ställt ett antal frågor som de önskar svar på. Dessa frågor
besvaras i redovisat förslag till beslut.
Handlingar i ärendet






Tjänsteskrivelse svar missiv granskning arbetsmiljö
Svar på missiv granskning arbetsmiljö
Borttagen på grund av personuppgifter.
Granskning arbetsmiljö

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att svara på missiv gällande granskning av arbetsmiljön i enlighet
med redovisat förslag.

Yrkande

Anna Roos (C) yrkar bifall till förslag till beslut med en redaktionell ändring på sida 2.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Anna Roos yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
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