Om du inte är nöjd med beslutet
Beslut om skolskjuts fattas efter individuell prövning av varje enskilt fall. När en sådan prövning görs tar
man hänsyn till flera olika faktorer. Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga.
Överklagan ska göras på olika sätt beroende av om eleven går i den skola kommunen placerat eleven i
(placeringsskola) eller inte.
Innan du överklagar kan det vara bra att läsa igenom Skolskjutsreglemente Flens kommun som finns på vår
hemsida www.flen.se. Information om skolskjuts finns också på Skolverkets hemsida www.skolverket.se.
Hur man överklagar
Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla förklaring av varför du anser beslutet vara felaktigt och hur
du vill att beslutet ska ändras. Du ska även uppge/bifoga eventuella bevis och ange hur de styrker din sak.
Överklagandet ska innehålla:
 Personnummer
 Postadress både hem och till eventuell arbetsplats
 Telefonnummer både hem och till eventuell arbetsplats samt mobilnummer
 Eventuell e-postadress
och annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.
Hur du går tillväga sedan beror på om eleven går i placeringsskola eller annan vald kommunal eller
fristående skola. Du kan överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär (elev i placeringsskola) eller genom
så kallad laglighetsprövning (elev i friskolor eller annan vald kommunal skola).
Förvaltningsbesvär (för elev i placeringsskola)
Vid förvaltningsbesvär tittar man på laglighet och lämplighet. Efter överklagan kan beslutet ändras eller
upphävas.
Överklagan (förvaltningsbesvär) måste göras av den som beslutet angår och måste inkomma senast tre
veckor från det att du tagit del av beslutet. Datum för detta räknas utifrån kommunens expedieringsdatum.
Överklagan skickas sedan till kommunen som därefter gör en prövning av beslutet förutsatt att
överklagandet har kommit in i rätt tid.
Du skickar din överklagan (Förvaltningsbesvär) direkt till:
Flens kommun
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
Skolskjuts
642 81 Flen
Postadress
642 81 Flen

Besöksadress
Sveavägen 1
Flen

Telefon
0157-430000

Bankgiro
5854-6045

E-post
flens.kommun@flen.se

Om kommunen ändrar beslutet till din fördel förfaller överklagandet och är ej möjligt att överklaga igen.
Om kommunen står fast vid beslutet överlämnas överklagandet till Förvaltningsrätten för prövning. Om din
överklagan går till Förvaltningsrätten kommer du att få ett brev ifrån dem.
Laglighetsprövning (för elev i friskola eller annan vald kommunal skola)
Laglighetsprövning är en begränsad form av överklagande som innebär att domstolen tittar på om
kommunen har fattat beslutet enligt de lagar och författningar som gäller. Domstolen prövar inte om
beslutet är lämpligt. Beslutet kan upphävas men inte ändras.
Laglighetsprövningen kan göras av alla som är skrivna i en svensk kommun eller landsting. Överklagan
måste inkomma senast tre veckor efter det att beslutet tagits i nämnd och anslagits på kommunens
anslagstavla. Datum för nämndsammanträden och protokoll hittar du på kommunens hemsida.
Du skickar din överklagan (laglighetsprövning) direkt till:
Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping

Postadress
642 81 Flen

Besöksadress
Sveavägen 1
Flen

Telefon
0157-430000

Bankgiro
5854-6045

E-post
flens.kommun@flen.se

