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Handläggare 
Lokalberedningsgruppen 
 
 

Datum 
2016-06-01 

Diarienummer 
UBN-2016-0597 

 
 Utbildningsnämnden 

Strategisk försörjning av utbildningslokaler – grundskola, 
yttrande laglighetsprövning gällande nedläggning Åkerlänna 
skola 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att  fastställa yttrande enligt bilaga 
 
att  beslutet ska justeras omedelbart 
 
 
Sammanfattning 
Beslutet om nedläggning av Åkerlänna skola har överklagats för laglighetsprövning enligt 
kommunallagen (1991:900) och Uppsala kommun, genom utbildningsnämnden, har förelagts 
att yttra sig i målet. 
 
Inget som anförs i överklagandet, se bilaga, utgör grund för att beslutet inte har fattats på 
korrekt sätt och nämnden föreslås därför att avge yttrande som bestrider överklagandet. 
 
 
 
Ärendet 
Utbildningsnämnden fattade 2016-03-30 beslut om strategisk försörjning av 
utbildningslokaler samt verksamhetsförändringar kopplade till detta. En av åtgärderna var 
nedläggning av Åkerlänna skola vars elever flyttas till Skuttungeskola (eller skola de själv 
väljer).  
 
Beslutet har överklagats för laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) och 
förvaltningsrätten har förelagt Uppsala kommun att yttra sig. Överklagande för 
laglighetsprövning innebär att sakfrågan, dvs lämpligheten eller alternativa lösningar, inte ska 
prövas utan endast huruvida beslutet är fattat på korrekt sätt. 
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Inget av det som anförs i överklagandet, se bilaga, utgör grund för att beslutet inte är fattat på 
korrekt sätt. Nämnden förslås därför att avge yttrande som bestrider överklagandet. 
 
 
 
Utbildningsförvaltningen 
 
 
Birgitta Pettersson 
Direktör 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Hanna Asp 2016-06-22 UBN-2016-0597 
kommunjurist 
 Förvaltningsrätten i Uppsala 
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Box 1853 
751 48 Uppsala 

 
 
YTTRANDE 
 
Mål nr 2206-16 
 
Carola Eriksson ./. Uppsala kommun angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen (1991:900) 
 
 
Uppsala kommun, genom utbildningsnämnden, (fortsättningsvis kommunen) som förelagts att 
yttra sig i rubricerat mål får härmed anföra följande.  
 
Kommunen bestrider bifall till motpartens yrkanden och yrkar för egen del att domstolen ska 
avslå överklagandet. 
 
Domstolen ska varken pröva beslutets lämplighet eller ta ställning till vilket av de 
presenterade förslagen som är bäst. Domstolen har endast att pröva huruvida beslutet ska 
upphävas enligt någon av punkterna i 10 kap. 8 § kommunallagen. Inget av det som 
motparten anför utgör grund för att anse att beslutet ska upphävas enligt nämnda lagrum.  
 
Utbildningsnämnden 
 
 
 
Caroline Andersson   Solweig Wiktorsson 
Ordförande    Sekreterare  
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