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§ 96 Dnr GSN 2021/01184-6.1.1 

Återrapport av dom från Förvaltningsrätten i Uppsala - mål nr: 
2782-20, 2783-20 och 2785-20 

Beslut 

1. Grundskolenämnden beslutar att inte överklaga Förvaltningsrätten i 

Uppsalas dom, meddelad 2021-03-22, i mål nr 2782-20, 2783-20 och 

2785-20 till Kammarrätten i Stockholm. 

2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten i Uppsala har i en laglighetsprövning i mål 2782-20, 

2783-20 och 2885-20 i dom meddelad 2021-03-22 beslutat att upphäva 

grundskolenämndens (nämnden) beslut att avslå ansökan om skolskjuts.  

Aktuella sökande har sökt skolskjuts till annan än den av kommunen 

anvisade skolan. Nämnden har ansett att det föreligger organisatoriska och 

ekonomiska svårigheter för staden och har därför avslagit ansökningarna. 

Enligt nämndens delegationsordning har det delegerats till ursprungsdelegat 

att överklaga dom från förvaltningsrätten. Ursprungsdelegat i nu aktuellt 

ärende är skolskjutshandläggare. Barn- och utbildningsförvaltningen gör 

dock bedömningen att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt, jmf 6 kap 38 § 3 p kommunallagen. Bedömningen är således att 

nämnden i aktuellt ärende bör fatta beslut huruvida domen ska överklagas 

eller inte.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut: 

1. Grundskolenämnden överklagar Förvaltningsrätten i Uppsalas dom, 

meddelad 2021-03-22, i mål 2782-20, 2783-20 och 2785-20 till 

Kammarrätten i Stockholm och ansöker om att kammarrätten 

meddelar prövningstillstånd i målet.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar att inte överklaga Förvaltningsrätten i Uppsalas 

dom, mål nr 2782-20, 2783-20 och 2785-20 till Kammarrätten i Stockholm.  

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.  

Caroline Högström (M) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande. 

Agneta Luttropp (MP) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande. 

Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande. 
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Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt 

ordförandens yrkande med bifall från Caroline Högström (M), Vicki Skure 

Eriksson (C), Agneta Luttropp (MP) och Amanda Grönlund (KD) och att 

grundskolenämnden beslutar enligt det egna yrkandet. 

Kopia till 

Enhetschef skolskjutsenheten 

Verksamhetschef Utbildning och Arbetsmarknad 
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§ 97 Dnr GSN 2021/01185-6.1.1 

Återrapport av dom från Förvaltningsrätten i Uppsala - mål nr 
5878-20 

Beslut 

1. Grundskolenämnden beslutar att inte överklaga Förvaltningsrätten i 

Uppsalas dom, meddelad 2021-03-22, mål nr 5878-20, till 

Kammarrätten i Stockholm. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten i Uppsala har i en laglighetsprövning i mål 5878-20 i dom 

meddelad 2021-03-22 beslutat att upphäva grundskolenämndens (nämnden) 

beslut att avslå en ansökan om skolskjuts.  

Aktuell sökande har sökt skolskjuts till annan än den av kommunen anvisade 

skolan. Nämnden har ansett att det föreligger organisatoriska och 

ekonomiska svårigheter för staden och har därför avslagit ansökan. 

Enligt nämndens delegationsordning har det delegerats till ursprungsdelegat 

att överklaga dom från förvaltningsrätten. Ursprungsdelegat i nu aktuellt 

ärende är skolskjutshandläggare. Barn- och utbildningsförvaltningen gör 

dock bedömningen att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt, jmf 6 kap 38 § 3 p kommunallagen. Bedömningen är således att 

nämnden i aktuellt ärende bör fatta beslut huruvida domen ska överklagas 

eller inte.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut: 

1. Grundskolenämnden överklagar Förvaltningsrätten i Uppsalas dom, 

meddelad 2021-03-22, i mål 5878-20, till Kammarrätten i Stockholm 

och ansöker om att kammarrätten meddelar prövningstillstånd i 

målet.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar att inte överklaga Förvaltningsrätten i Uppsalas 

dom, mål nr 5878-20, till Kammarrätten i Stockholm.  

 Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt 

ordförandens yrkande och finner att grundskolenämnden beslutar enligt det 

egna yrkandet. 

Kopia till 

Enhetschef skolskjutsenheten 

Verksamhetschef Utbildning och Arbetsmarknad 


