LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Barn‐ och utbildningsnämnden

2007‐10‐25

160

Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott

2007‐10‐10

62:1

Sida

325

Överklagande till kammarrätten i mål nr 1881‐07 E, rotel 6
07.229 623
Ärendebeskrivning
Länsrätten i Norrbottens län har upphävt barn‐ och utbildningsnämndens
beslut att avslå ansökan om skolskjuts för xxxxx xxxxx. Nämndens beslut
grundar sig på att xxxx xxxxx, som har växelvis boende, inte går i den skola
där kommunen skulle ha placerat honom med hänsyn till den adress där han
är folkbokförd.
Ärendet föredras av kommunjurist Eva Beselin.
Yrkanden
Leif Wikström (s) yrkar att arbetsutskottet rekommenderar barn‐ och
utbildningsnämnden att överklaga domen till kammarrätten
Thomas Olofsson (fp) och Claudia Kosicinski (m) yrkar att arbetsutskottet
föreslår barn‐ och utbildningsnämnden att inte överklaga domen.
Propositionsordning
Ordföranden prövar yrkandena och finner att Leif Wikströms (s) yrkande har
vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till barn‐ och utbildningsnämnden
Barn‐ och utbildningsnämnden föreslås överklaga domen till kammarrätten
samt utse Eva Beselin att företräda nämnden. Beslutet föreslås omedelbart
justerat.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott

2007‐10‐10

62:1

Sida

326

Reservationer
Företrädare för fp och m reserverar sig mot beslutet.
______
Yrkanden
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Claudia Kosicinski
(m) och Thomas Olofsson (fp) avslag på arbetsutskottets förslag.
Ingrid Elisabeth Wikström (c) och Margareta Törelid Haapaniemi (kd) stöder
Claudia Kosicinskis (m) och Thomas Olofssons (fp) yrkande.
Annika Sundström (v) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden prövar arbetsutskottets förslag mot Claudia Kosicinskis (m)
m fl yrkande och finner att arbetsutskottets förslag vunnit bifall.
Barn‐ och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar överklaga länsrättens dom
till kammarrätten och utser kommunjurist Eva Beselin att företräda
nämnden.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservationer
Företrädare för m, fp, c och kd reserverar sig mot beslutet till förmån för
det egna yrkandet.
_____
Beslutsexpediering
Kammarrätten, kommunjurist Eva Beselin

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

