
 

 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2019-08-14 

 

§ Ärendelista 
 

§ 54 Dnr 2019-000094 

Agerande till följd av förvaltningsrättens dom i målet om möbelinköp till nya 

Glänningeskolan 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 14 augusti 2019 

 
Protokollet som justerats den 14 augusti 2019, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Malin Andersson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 15 augusti 

till och med den 7 september 2019 intygas. 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (3) 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-14  
 

Plats och tid Svanen, klockan 08:00 – 09:35 

 

 

Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 

 Therese Norrman (M) 

 Bo Tengqvist (S)  

 Angela Johansson (M) 

 Gunilla Waldeman (C) 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Annita Asplid (S) 

 Helge Wigforss (SD) 

 Anita Folden (SD) 

  

Övriga deltagande  Anita Fast (M), ersättare 

 Johan Johansson (M), ersättare 

 Helene Nilsson (KD), ersättare 

 Jessica Andersson (LP), ersättare 

 Lennart Svensson (V), ersättare 

 Kristina Svensson (SD), ersättare 

 Martin Lönnstam (MED) (närvaro fr kl. 08:25) 

   

 Kjell Henriksson, kommunråd 

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Kajsa Aldstedt, kommunjurist 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 Jonas Pålsson, kommunsekreterare 

 Anita Tillman, rektor  

 Sophia Sävås, jurist  

  

 

Utses att justera Bo Tengqvist (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 14 augusti 

 

Paragrafer  § 54 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Maria Bronelius (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Bo Tengqvist (S)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 54 Dnr 2019-000094  

 

Agerande till följd av förvaltningsrättens dom i målet om möbel-

inköp till nya Glänningeskolan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Rekommendation till kommunstyrelsen;  

  att använda möblerna och att inte överklaga domen med målnr 2763-19.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott har den 1 april 2019 

tilldelat Input interiör AB förnyad konkurrensutsättning gällande 

möbler till nya Glänningeskolan. Den 4 april 2019 återkallades till-

delningsbeslut och den förnyad konkurrensutsättningen avbröts då 

det framkommit synpunkter på otydligheter i kommunens underlag 

för avropsprecisering samt utvärdering. 

 

Kommunen har efter upphandlingens avbrutits beställt möbler till 

nya Glänningeskolan från Input interiör AB. AJ Produkter AB har 

ansökt om att detta avtal ska ogiltigförklaras samt att förvaltnings-

rätten omedelbart beslutar att avtalet inte får fullgöras. 

 

Förvaltningsrätten beslutade den 19 juni 2019 att det avtal som in-

gåtts mellan Laholms kommun och Input Interiör Halmstad AB inte 

får fullgöras till dess något annat har bestämts. Kommunen överkla-

gade beslutet och Kammarrätten i Sundsvall konstaterade att det ak-

tuella avtalet var fullgjort genom att möblerna levererats vid tidpunk-

ten för förvaltningsrättens interimistiska beslut. Beslutet saknade 

därmed rättsverkan. Kammarrätten har därför inte prövat överklagan 

utan istället avskrivit målet från vidare handläggning. 

 

Kommunen har begärt anstånd med att betala faktura från Input in-

teriör AB i avvaktan på Förvaltningsrättens slutliga dom. Input inte-

riör AB har meddelat att något anstånd inte lämnas. 

 

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott diskuterade vid 

sammanträde den 31 juli, § 40, huruvida fakturan ska betalas eller ej.  

Därefter har Förvaltningsrätten den 7 augusti meddelat dom i ären-

det. I domen ogiltigförklaras avtalet mellan Laholms kommun och 

Input Interiör. 

 
 

      Forts. 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

  Forts. 

                     Beslutsunderlag 

                     Beredningsutskottets protokoll den 31 juli 2019, § 40 

                     Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 7 augusti 2019. 

 Förvaltningsrättens dom den 7 augusti, målnr 2763–19 

 Input Interiörs svar angående att ta emot möblerna 

 

 Förslag till beslut på sammanträdet 

Gunilla Waldeman (C): Rekommendation till kommunstyrelsen;  

att använda möblerna och att inte överklaga domen med målnr 2763-19.  

I yrkandet instämmer Jan Gottfriedson (L) och Annita Asplid (S), 

Bo Tengqvist (S)  

 

Therese Norrman (M): Att ej överklaga dom 2763-19. 

Att fram till den 19 augusti 2019 inventera kommunens samtliga resurser gäl-

lande skolmöbler till Glänningeskolan. Om målet på 320 möbler ej är uppnått 

tills på måndag den 19 augusti att man då som sista utväg blir tvungna att i brist 

på andra förslag måste använda de möbler som levererats av Input. För att enligt 

de paragrafer enligt skollagen kunna ta emot elever enligt utsatt sid. 

 

Ajournering  

Under ärendet begärs och viljas ajournering i 10 min.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och ungdoms-

nämnden beslutar i enlighet med Gunilla Waldemans förslag till beslut. 

 

Omröstning begärs. Barn- och ungdomsnämnden godkänner följande besluts-

gång  

Ja-röst för Gunilla Waldemans förslag 

Nej-röst för Therese Norrmans förslag 

 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster för Gunilla Waldemans förslag mot 4 nej-röster för Therese 

Norrmans förslag beslutar barn- och ungdomsnämnden att bifalla Gunilla Wal-

demans förslag. 

 

 
Forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 
Forts. 

 

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår från att 

rösta 

Therese Norrman (M)  X  

Bo Tengqvist (S) X   

Angela Johansson (M)  X  

Gunilla Waldeman (C) X   

Jan Gottfriedson (L) X   

Annita Asplid (S) X   

Helge Wigforss (SD)  X  

Anita Folden (SD)  X  

Maria Bronelius (C) X   

summa 5 4 - 

 

Reservation 

Angela Johansson (M), Therese Norrman (M), Helge Wigforss (SD) Anita Fol-

den (SD) reserverar sig mot beslutet 

 

Ersättares mening 

Helene Nilsson (KD) stödjer beslutet. 

Lennart Svensson (V), stödjer användandet av möblerna men vill att domen ska 

överklagas. 

Martin Lönnstam (MED) stödjer Therese Norrmans förslag till beslut  

Jessica Andersson (LP) stödjer Therese Norrmans förslag till beslut  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen   

 

 

 

 

 

      

 

 


