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Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Hantering av överklagade beslut
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av redovisning hur Barn- och ungdomskontoret hanterar
överklagade beslut och hur redovisning av dessa delegeringsbeslut till nämnd kan ske.

Beskrivning av ärendet
Barn och ungdomskontoret fick i uppdrag, 2018-10-31, att till nämnd redovisa hur man hanterar olika
typer av överklagan av beslut och även ge förslag på hur nämnden kan få dessa delegeringsbeslut
redovisade. Uppdraget lades då signaler från samhället visar att man inte får tillfredställande
återkoppling om var i processen ärenden finns. Det är väsentligt för nämnden att hålla sig uppdaterad
på överklagans ärenden då dessa kan påvisa behov av politiska beslut."
När ärenden som kan överklagas beslutas av Barn- och ungdomskontoret delges man som medborgare
att man kan överklaga och hur överklagningsprocessen går till. Det görs dels i bilagan
Besvärshänvisning Skolväsendets överklagandenämnd eller i bilagan Besvärshänvisning
förvaltningsrätten. Överklagningsbara ärenden har denna information på de blanketter som används
för att meddela beslut på tex avstängning av elev, skolskjuts, anpassad studiegång.
Ärendegång vid överklagan är enligt nedan:
Beslutet måste överklagas inom tre veckor från det att medborgaren tog del av beslutet.
Man ska sammanställa sin överklagan skriftligt och skicka överklagan till BUN.
Tjänsteman som handlägger ärendet(delegeringsordning 1.9) tar emot överklagan och bedömer ifall
överklagan kommit in i rätt tid, dvs. inom tre veckor från det att klaganden tog del av beslutet. Ifall
överklagan har kommit in i rätt tid ses beslutet över än en gång. Om beslutet kvarstår skickas
överklagan vidare från barn- och ungdomsnämnden till rätt instans för överklagan, som därefter
påbörjar hanteringen av överklagan. Kopia på inskickat ärende går även till den som gjort en
överklagan. Om inte överklagan inkommit i rätt tid meddelas klaganden om detta av kommunjurist
(delegeringsordning 1.10). När de gäller ärenden som rör IFO barn- och unga görs prövning om
överklagan kommit in i rätt tid och beslut om avvisning om överklagan kommit in för sent av
enhetschef IFO. ( delegeringsordning 13.11)
Efter att ärenden mottagits i förvaltningsrätten eller i skolväsendets överklagandenämnd väntar barnoch ungdomsnämnden på återkoppling och nytt beslut. I vissa fall ska vi skicka in kompletteringar i
ärendet.
Handläggningstiden i förvaltningsrätten eller i skolväsendets överklagandenämnd kan vara långa och
därför drar vissa ärenden ut på tiden utan att vi har insyn i hanteringen. Tex kan överklagan vid
skolskjutsärenden ibland ta upp till 6 månader innan beslut lämnas.
Nämnden kan få information om överklagade ärenden genom tillägg i delegeringsbeslut att och när
överklagan har lämnats in.
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Handlingar i ärendet
Besvärshänvisning Skolväsendets överklagandenämnd
Besvärshänvisning förvaltningsrätten

Beslutet skickas till
Barn- och ungdomskontoret

Ann-Christin Johansson
Barn- och ungdomschef

Gunilla Abrahamsson
Administr chef
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