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Laholms kommun 
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_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 24 april 

till och med den 17 maj 2020 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-23  
 

Plats och tid Laholms Teater, klockan 08:30 – 09:40 

 

Beslutande Anita Fast (M), ordförande 

 Gunilla Waldeman (C) 

 Jessica Andersson (LP)  

 Marit Schwerin (M) 

 Johan Johansson (M) 

 Anita Folden (SD) 

 Lennart Svensson (V) 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Martin Lönnstam (MED)  

 

Övriga deltagande Helene Nilsson (KD), ersättare 

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

 Sophia Sävås, skoljurist  

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Martin Lönnstam (MED) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 23 april 2020 

 

Paragrafer  § 32 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Anita Fast (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Martin Lönnstam (MED) 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 32 Dnr 2020-000174  

 

Yttrande över Kommunrevisorernas ställningstagande angå-

ende prövning av frågan om ansvarsfrihet för nämnderna och de 

enskilda förtroendevalda i dessa organ 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden är ej enig och väljer därför att inte 

lämna något gemensamt yttrande i frågan. 

 

Ledamöternas ställningstagande på sammanträdet 

  Lennart Svensson (V): Ordförande beviljas ansvarsfrihet och nämnden i  

  sin helhet, inklusive ordförande, ges en anmärkning. 

      

  Martin Lönnstam (MED): Stödjer revisonens förslag i sin helhet. I  

  ställningstagandet instämmer Jessica Andersson (LP) och  

  Anita Folden (SD). 

 

 Gunilla Waldeman (C): Ordföranden ges en anmärkning och beviljas  

 ansvarsfrihet. Barn- och ungdomsnämnden ges ingen anmärkning. I  

 ställningstagandet instämmer Jan Gottfriedsson (L).   

 

  Anita Fast (M:) Barn- och ungdomsnämnden godtar ingen anmärkning.  

  Ordföranden beviljas ingen ansvarsfrihet.  

Barn- och ungdomsnämnden bestrider den anmärkning som reviso-

rerna riktar mot nämnden. Nämndens uppfattning är att avsaknad av 

dokumentation av den otillåtna direktupphandlingen gör att inte hela 

nämnden kan ställas till svars för uppkommen situation. 

Avsaknaden av beslut trots regelbunden efterfrågan av desamma 

ställde nämnden inför en minst sagt problematisk situation.    

Totalt åtta ledamöter inom barn- och ungdomsnämnden, fem olika 

partier representerade M, S, MED, LP och L, bad därför revisionen 

om en granskning av uppkommen situation. I ställningstagandet in-

stämmer Marit Schwerin (M)  

Ärendebeskrivning 

Vid Kommunfullmäktigessammanträde den 28 april kommer Kom-

munfullmäktige att behandla Kommunrevisorernas berättelse för re-

visionen av kommunens verksamhet 2019 samt prövning av frågan 

om ansvarsfrihet för nämnderna och de enskilda förtroendevalda i 

dessa organ. Innan Kommunfullmäktige beslutar i ärendet har barn- 

och ungdomsnämnden möjlighet att yttra sig i ärendet.  

                                         Forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunrevisionens berättelse för revison av kommunens verksam-

het 2019. 

 

Ersättarens mening 

 Helene Nilsson (KD): Ordföranden ges en anmärkning och beviljas  

 ansvarsfrihet. Barn- och ungdomsnämnden ges ingen anmärkning.  

_____ 

      

 

 




