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Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
751 48 Uppsala

Norrtälje kommuns yttrande angående laglighetsprövning
enligt kommunallagen i mål nr. 5144-20
Med anledning av överklagan av barn- och skolnämndens (härefter nämnden)
beslut om ändringar i förskolans organisation från och med 1 juli 2021 och
beslutet att avveckla förskolan Vega inom Norrtälje kommun har nämnden
förelagts att yttra sig över överklagan.
Nämnden avger härmed följande yttrande.
Laglighetsprövning innebär att beslutets laglighet prövas enligt kommunallagen
och de däri angivna grunderna för om ett beslut är behäftat med sådant fel att
grund för upphävande föreligger.
Överklagandet innehåller enligt nämnden flera omständigheter som inte kan
beaktas inom ramen för den nu aktuella prövningen. Nämnden vill ändock i del
bemöta några av de omständigheter som förts fram.
Information och samråd med vårdnadshavare inför beslut har skett vid flera
tillfällen innan det aktuella beslutet fattades den 15 juni. Informationsmöten för
vårdnadshavare på förskolan har skett vid två tillfällen i maj och juni. Även en
enkät riktad till vårdnadshavare har genomförts där man givits möjlighet att
framföra synpunkter.
Med anledning av beslutet erbjuds samtliga vårdnadshavare plats vid alternativ
kommunal förskola, i den mån vårdnadshavaren inte själv ansöker om plats vid
annan önskad förskoleenhet. Vårdnadshavarna har förtur till plats i samtliga
kommunala förskolor i Norrtälje tätort. Kommunens ansvar för att tillhandahålla
förskola enligt skollagen samt barnkonventionens bestämmelser om barns
rättigheter är därmed uppfyllda

PO ST ADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

PLUSGIRO

Box 800, 761 28 Norrtälje

Estunavägen 14

0176-710 00

kommunstyrelsen@norrtalje.se

3 20 65-5

ORG ANISAT IO NSNUMMER

TELEFAX

WEBB

BANKG IRO

212000-0217

0176-711 04

norrtalje.se

451-7694

norrtalje.se

KOMMUNSTYRELSEN

2 (2)

Motiv för det aktuella beslutet är att den paviljonglösning i vilken förskolans
verksamhet idag bedrivs måste avvecklas till följd av att marken ska användas till
bostadsbyggande. Det har således varit en kommunal angelägenhet att fatta
beslut som tillgodoser vårdnadshavarnas rätt till plats i förskoleverksamhet.
Nämnden har den 15 juni 2020, § 58, (bilaga 1) fattat det aktuella beslutet. Enligt
reglemente (bilaga 2) fullgör nämnden kommunens uppgifter inom det offentliga
skolväsendet för barn och ungdom enligt skollagen (2010:800) och tillämpliga
skolförordningar. I den uppgiften ingår att leda och samordna verksamheten
inom bl.a. förskola, vilket även innefattar beslut om hur den kommunala
förskoleverksamheten ska organiseras, varför nämnden haft rätt att fatta det
aktuella beslutet.
I överklagandet framförs en jävsinvändning innebärande att nämndens
ordförande varit jävig. Kommunallagens 5 kap 28 § reglerar jäv i kommunala
nämnder och anger uttömmande de grunder då jäv föreligger. Ordförande har i
ärendet agerat i egenskap av ordförande för barn- och skolnämnden och har
därmed deltagit handläggningen av ärendet inom ramen för sitt uppdrag. Det har
inte framkommit några omständigheter i överklagandet, eller i handläggningen
av ärendet som visar att jäv har förelegat.

