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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2022 

VOTERINGSLISTA § 16:1  § 16:2 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1  1   1   

Jerker Jacobson (M) 1  1   1   

Kenneth Camitz (M) 1  1   1   

Knut Slettengren (M) -- Thor Gunnar Bjelland 1   1   

Eric Semb (M) 1  1   1   

Marit Schwerin (M) 1  1   1   

Erling Cronqvist (C) 1  1   1   

Ove Bengtsson (C) 1  1   1   

Annalena Emilsson (C) 1  1   1   

Gudrun Pettersson (C) 1  1   1   

Majvor Persson (C) 1 Roland Gottfridsson § 19 1   1   

Fredrik Lindqvist (C) 1  1   1   

Lamis Al Nouri (C) 1  1   1   

Elvis Begic (L) 1  1   1   

Margareta Jonsson (L) 1  1   1   

Sara Unosson (KD) 1  1   1   

Jörgen Nilsson (KD) 1  1   1   

Inger Reinfeldt (TRP) 1 Lena Åkesson § 16 1   1   

Eva M Larsson (MP) 1    1   1 

Kjell Henriksson (S) 1 Jeanette Örenmark § 19 1   1   

Annita Asplid (S) 1  1   1   

Ove Bengtsson (S) 1  1   1   

Kristina Jönsson (S) -- Rosita Antonsson 1   1   

Magnus Johansson (S) 1  1   1   

Siv Pålsson (S) 1  1   1   

Bo Tengqvist (S) 1  1   1   

Birgitta Fritzon (S) 1  1   1   

Lennart Svensson (V) 1    1   1 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2022 

VOTERINGSLISTA    § 16:1 § 16:2 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (-) 1    1   1 

Ingmar Rundberg (SD) -- Lars-Göran Jarl 1   1   

Peter Berndtson (SD) 1  1   1   

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1  1   1   

Mikael Sandén (SD) 1  1   1   

Anita Folden (SD) 1  1   1   

Helge Wigforss (SD) -- Karin Sjöström 1   1   

Bertil Johansson (LP) 1  1     1 

Lars-Inge Johansson (LP) 1  1     1 

Nicole Eierkus (LP) 1  1     1 

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1    1   1 

Martin Lönnstam (MED) 1    1   1 

Jonas Hellsten (M) 1  1   1   



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2022 

Ersättare Parti Nv 

Thor Gunnar Bjelland (M)  

Angela Magnusson (M) 1 

Måns Kristiansson (M)  

Christer Sjöberg (M) 1 

Roland Gottfridsson (C) 1 

Bo Brink (C) 1 

Kerstin Lindqvist (C)  

Lena Olofsdotter (C)  

Jan Gottfriedson (L)  

Nura Muhamedbegovic (L)  

Lars Gustafsson (KD) 1 

Helene Nilsson (KD)  

Rosita Antonsson (S)  

Andreas Thid (S)  

Jeanette Örenmark (S) 1 

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Mudhir Karmush (V) 1 

Susanne Gerstenberg (V)  

Martin Petersson (MP)  

Lutz Müller (MP)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Anna Lövenbo (SD)  

Karin Sjöström (SD)  

Lars Sjöström (SD) 1 

Ulf Johansson (LP)  

Camilla Johansson (LP)  

Margareta Svensson (MED)  

Bo Birgersson (MED)  

Lena Åkesson (TRP) 1 

Anna-Maria Sjöstrand (TRP)  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 14 Dnr 2022-000012  

 

Redovisning av granskning av handläggning av ekonomiskt bi-

stånd 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen redovisar granskning av handläggning av eko-

nomiskt bistånd. 

 

Beslutsunderlag 

Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd. 

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kommunfullmäktige 2022-02-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 15 Dnr 2021-000362  

 

Svar på interpellation till socialnämndens ordförande 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av socialnämndens ordförandes 

svar på interpellation. 

 

Ärendebeskrivning 

Bertil Johansson (LP) och Lennart Svensson (V) begär i en interpel-

lation till ordförande i socialnämnden svar på frågor angående per-

soner som saknar egen bostad i Laholms kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2022 § 3 att interpel-

lationen får ställas. 

 

Socialnämndens ordförande, Kenneth Camitz (M), besvarade inter-

pellationen på dagens sammanträde.  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 14 december 2021 

Svar på interpellation den 8 februari 2022 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om fullmäktige anser sig ha tagit del av 

svaret på interpellationen och finner att så skett. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 16 Dnr 2021-000312  

 

Svar på motion angående personlig assistans och framgångsfak-

torer för hållbar tillväxt 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om personlig assistans och 

framgångsfaktorer för hållbar tillväxt. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Martin Lönnstam 

(MED) och Karl-Fredrik Klinker (MED): 

 

- att Laholms kommun ser över sina regler för personlig assistans 

så att de blir mer humana och inte enbart följer minimikraven. l 

grunden vrida tillbaka till som det var tidigare så att kraven i LSS 

§ 5 och § 7 angående goda levnadsvillkor uppfylls. 

 

- att Kommunfullmäktige i Laholm lever upp till och använder 

"Vision och mål 2040" som ett styrdokument för sina beslut och 

då med ett inkluderande förhållningssätt. 

 

- att kommunen i dialog med berörda vårdtagare i samtliga ärenden 

som är föremål för omprövningar inom LSS säkerställa en vård-

nivå som tillgodoser kravet på goda levnadsvillkor. Som exempel 

på ärenden kan vi ange de i media och genom insändare nu aktu-

ella ärendena. Vi i MED vet att det finns flera pågående ärenden 

med i grunden samma problematik där den enskilde nekas en 

vårdnivå som kan anses säkerställa goda levnadsvillkor. 

 

- att säkerställa att Socialnämnden om så erfordras erhåller budget-

mässiga förutsättningar att omedelbart genomföra att-satser 1 och 

3. 

 

- att motionen i sin helhet besvaras senast vid kommunfullmäktiges 

sammanträde i februari 2022. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har remitterat motionen till social-

nämnden för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde-

den 22 februari 2022. 

 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avvisa förslaget gäl-

lande att Laholms kommun ser över sina regler för personlig assi-

stans.  forts 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen protokoll den 8 februari 2022 § 20 

Socialnämndens protokoll den 25 januari 2022 § 8 

Motion den 22 oktober 2021 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Karl-Fredrik Klinker (MED): Återremiss på grund av bristande svar 

på att-satserna i motionen. En ekonomisk beräkning och konsekven-

sanalys saknas som underlag för beslut. 

 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Lennart Svensson (V), 

Thomas Lövenbo (-), Eva M Larsson (MP), Martin Lönnstam 

(MED): Bifall till motionen. 

 

Eric Semb (M) med instämmande av Kenneth Camitz (M), Marga-

reta Jonsson (L), Kjell Henriksson (S), Ove Bengtsson (C), Erling 

Cronqvist (C), Peter Berndtson (SD), Jörgen Nilsson (KD) och Fred-

rik Lindqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden börjar med att ställa frågan till fullmäktige om ärendet 

ska avgöras i kväll och finner att så ska ske. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande be-

slutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras ikväll. 

Nej-röst för återremiss. 

 

Omröstningsresultat 

Med 36 ja-röster för avgörande ikväll och 5 nej-röster för återremiss 

beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras ikväll. (Se om-

röstningsbilaga § 16:1) 

 

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag till beslut mot 

Bertil Johansson med fleras förslag och finner att fullmäktige beslu-

tar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande be-

slutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag om avslag till motionen. 

Nej-röst för Bertil Johansson med fleras förslag om bifall till mot-

ionen.  forts 
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Omröstningsresultat 

Med 33 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 8 nej-röster för 

Bertil Johansson med fleras förslag beslutar fullmäktige i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. (Se omröstnings-

bilaga § 16:2) 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Inger Reinfeldt (TRP) i handläggningen 

av ärendet. 

 

Reservationer 

Martin Lönnstam (MED), Karl-Fredrik Klinker (MED), Lennart 

Svensson (V), Thomas Lövenbo (-), Eva M Larsson (MP), Nicole 

Eierkus (LP) och Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 17 Dnr 2022-000004  

 

Ansökan om kommunal borgen, Skogaby Bollklubb 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar borgen till Skogaby Bollklubb om 150 

000 kronor enligt inskickad ansökan. 

 

Kommunfullmäktige begränsar den kommunala borgen till fem år. 

 

Ärendebeskrivning 

Skogaby Bollklubb har i skrivelse daterad den 29 december 2021 in-

kommit med en ansökan om kommunal borgen. Ansökan gäller bor-

gen för ett kortsiktigt lån för utbyte av gräsklippare till föreningen.  

 

Föreningens tidigare robotgräsklippare har blivit stulen vilket har 

föranlett föreningens behov av en ny. Föreningen avsikt är att inve-

stera i en större robotgräsklippare som inte är lika stöldbegärlig som 

tidigare. 

 

Föreningen har av Laholms Sparbank beviljats ett bidrag om 50 000 

kronor för ändamålet. En större robotgräsklippare kostar enligt före-

ningens ansökan 200 000 kronor. För att föreningen ska erhålla lån i 

Laholms Sparbank om 150 000 kronor kräver banken föreningen på 

en kommunal borgen. 

 

Föreningen har under pandemitider haft svårt att erhålla motsvarande 

intäktsnivå som de tidigare haft. Efter samtal med föreningens ord-

förande Jens Gustafsson står det klart att det är ett kortsiktigt lån som 

föreningen önskar och därmed en kortsiktig kommunal borgen. 

 

Föreningen ansöker om en kommunal borgen på 150 000 kronor. 

 

Om kommunfullmäktige ställer sig positiv till kommunal borgen an-

ses det rimligt att begränsa den till fem år utifrån ändamål och före-

ningens ekonomi. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 8 februari 2022 § 21 

Verksamhet Ekonomis tjänsteskrivelse den 18 januari 2022 

Ansökan om kommunal borgen den 29 december 2021 

 

 

  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till kommunstyrelsens liggande förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att 

så har skett. 

_____ 
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§ 18 Dnr 2022-000018  

 

Tillfällig amorteringsfrihet för lån till ideella föreningar med 

kommunal borgen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner tillfällig amorteringsfrihet som 

längst till och med den 31 december 2022, för de lån Laholmsortens 

Lantliga Ryttarförening, Sydhallands Skyttegille, Våxtorps Bois, 

Björbäcks Ryttarförening, Veinge Jaktskytteklubb samt Skogaby 

Bollklubb har hos kreditgivaren Laholms Sparbank, där Laholms 

kommun medgivit kommunal borgen i enlighet med kommunled-

ningskontorets tjänsteskrivelse. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beviljat kommunal borgen till ett antal ide-

ella föreningar i kommunen. Borgen har tecknats för lån i intervall 

mellan 1 500 000 kronor och 75 000 kronor.  

 

Samtliga föreningar har sina lån hos kreditgivaren Laholms Spar-

bank. De ideella föreningarna amorterar månads- eller kvartalsvis av 

sina lån till kreditgivaren. Samtliga ideella föreningar har erhållit 

kommunal borgen för att få lån hos kreditgivaren. 

 

Föreningarna har med anledning av Coronapandemin svårt att ge-

nomföra arrangemang och evenemang som föreningarna brukar ha 

som medfinansiering av verksamheten. Då intäkterna för föreningar-

nas evenemang är stora inkomstkällor kan det uppstå likviditetspro-

blem att erlägga kreditgivaren amortering enligt avtal. Även lägre 

aktivitet och deltagande i föreningarna påverkar inkomsterna. 

 

Kommunfullmäktige beviljade därför den 28 april 2020 § 57 och den 

22 december 2020 § 128 samtliga ideella förningar amorteringsfritt, 

om borgenären beviljade föreningarna detta. Laholms kommun god-

kände som borgensman att respektive förening erhöll amorterings-

frihet som längst 2021 ut.  

 

Tiden för amorteringsfriheten har nu löpt ut men problemen för för-

eningarna kvarstår. Kommunledningskontoret föreslår att Laholms 

kommun förlänger möjligheten till amorteringsfrihet för förening-

arna att gälla som längst 2022 ut. 

 

 

  forts 
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Följande föreningar har kommunen tecknat kommunal borgen för: 

 

Laholmsortens Lantliga Ryttarförening 

Sydhallands Skyttegille 

Våxtorps Bois 

Björbäcks Ryttarförening 

Veinge Jaktskytteklubb 

 

Kommunfullmäktige kommer att behandla en ansökan om kommu-

nal borgen från Skogaby Bollklubb. Om kommunfullmäktige bevil-

jar kommunal borgen för Skogaby Bollklubb bör även det lånet om-

fattas av amorteringsfrihet i likhet med vad som gäller för övriga för-

eningar. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 8 februari 2022 § 22 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 19 januari 

2022. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens liggande förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att 

så har skett. 

_____ 
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§ 19 Dnr 2022-000019  

 

Tillfällig amorteringsfrihet för lån till bygdegårdsföreningar 

med kommunal borgen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner tillfällig amorteringsfrihet som 

längst till och med den 31 december 2022, för de lån Knäreds byg-

degårdsförening, Föreningen Ysby bygdegård, Hasslövs bygde-

gårdsförening, Föreningen Lagagården, Bygdegårdsföreningen 

Skoskumsgården, Våxtorps bygdegårdsförening, Mellbystrandsför-

eningen samt Solbackens bygdegårdsförening har hos kreditgivaren 

Laholms Sparbank, där Laholms kommun medgivit kommunal bor-

gen i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beviljat kommunal borgen till ett antal byg-

degårdsföreningar i kommunen. Borgen har tecknats för lån i inter-

vall mellan 2 800 000 kronor och 200 000 kronor.  

 

Samtliga bygdegårdar har sina lån hos kreditgivaren Laholms Spar-

bank. Bygdegårdarna amorterar månads- eller kvartalsvis av sina lån 

till kreditgivaren. Samtliga bygdegårdsföreningarna har erhållit 

kommunal borgen för att få lån hos kreditgivaren. 

 

Bygdegårdarna har med anledning av Coronapandemin svårt att få 

samlingslokalerna uthyrda i samma omfattning som tidigare. Då hy-

resintäkterna för uthyrningen är respektive förenings största in-

komstkälla kan det uppstå likviditetsproblem att erlägga kreditgiva-

ren amortering enligt avtal. 

 

Därav beviljade kommunfullmäktige den 31 mars 2020 § 31 och den 

22 december 2020 § 127, samtliga lokalägande föreningar, bygde-

gårdarna, amorteringsfritt om borgenären beviljar föreningarna 

detta. Laholms kommun godkände då i egenskap av borgensman att 

respektive förening erhåller amorteringsfrihet till och med den 31 

december 2021. 

 

Tiden för amorteringsfriheten har nu löpt ut men problemen för byg-

degårdarna kvarstår. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att La-

holms kommun förlänger möjligheten till amorteringsfrihet för byg-

degårdsföreningarna att gälla som längst 2022 ut. 

 

  forts 
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Följande föreningar har kommunen tecknat kommunal borgen för: 

 

Knäreds bygdegårdsförening 

Föreningen Ysby bygdegård 

Hasslövs bygdegårdsförening 

Föreningen Lagagården 

Bygdegårdsföreningen, Skoskumsgården 

Våxtorps bygdegårdsförening 

Mellbystrandsföreningen 

Solbackens bygdegårdsförening 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 8 februari 2022 § 23 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 19 januari 2022 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens liggande förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att 

så har skett. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Kjell Henriksson (S) och Majvor Persson 

(C) i handläggningen av ärendet. 

_____ 
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§ 20 Dnr 2021-000315  

 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Laholms kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslaget handlingsprogram för skydd 

mot olyckor. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen behöver enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

(LSO) ha ett handlingsprogram som redovisar hur de arbetar för att 

upprätthålla ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredstäl-

lande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ut en 

ny föreskrift (MSBFS 2021:1) kring innehåll och struktur på kom-

munens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och rädd-

ningstjänst. Det innebär att kommunen behöver ändra det befintliga 

handlingsprogrammet för att möta de nya kraven på struktur och in-

nehåll.  

 

Handlingsprogrammet har varit ute på remiss både externt och in-

ternt och nästa steg är antagande av kommunfullmäktige. Program-

met omfattar både förebyggande verksamhet och räddningstjänst, för 

Laholms kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 8 februari 2022 § 24 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 19 januari 2022 § 2 

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 20 december 2021. 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Laholms kommun 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 

Bifall till kommunstyrelsens liggande förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att 

så har skett. 

_____ 
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§ 21 Dnr 2021-000366  

 

Fyllnadsval av ersättare i kultur- och utvecklingsnämnden  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Tirtha Rasaili, Laholm, som ersättare i 

kultur- och utvecklingsnämnden, för tiden till och med den 31 de-

cember 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i kultur- 

och utvecklingsnämnden efter Hakim Alzoubi (S). 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 17 december 2021. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (S): Socialdemokraterna föreslår Tirtha Rasaili, La-

holm, som ersättare i kultur- och utvecklingsnämnden för tiden till 

och med den 31 december 2022. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Socialdemokraternas förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 
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§ 22 Dnr 2022-000060  

 

Avsägelse från politiskt uppdrag  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige befriar Jovica Babic (M) från sitt uppdrag som 

ersättare i socialnämnden. 

 

Fyllnadsval förrättas vid kommande sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Jovica Babic (M) har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ersättare i socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 15 februari 2022. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till fullmäktige om Jovica Babic (M) kan 

befrias från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden och finner att 

så kan ske. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 
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§ 23 Dnr 2022-000013  

 

Anmälningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger anmälningarna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

1. Kommunrevisionen. Rapport om granskning av skolornas arbete 

för att motverka kränkande behandling.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om anmälning-

arna kan läggas till handlingarna och finner att så kan ske. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 

 

 

 




