
Kramfors kommun 
Samhällsavdelningen 
872 80 Kramfors 

E-post

kommun@kramfors.se 
Hemsida 

www.kramfors.se 

Besöksadress 

Torggatan 2 
Telefon 

0612-800 00 
Organisationsnr 

212000-2429 

Samhällsavdelningen 

INFORMATION, ÖVERKLAGAN AV 
SKOLSKJUTS 

Sida 

1(1) 

Information om hur man överklagar beslut om 
skolskjuts  

Du som förälder har rätt att överklaga beslut om skolskjuts. Här nedan finns en 

beskrivning av vad som bör finnas med i din överklagan. Överklagandet ska ha 

kommit in inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. 

Datum 

Ange datum. 

Vem du överklagar till 

Du skriver till ”Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314, 871 27 Härnösand” men 

skickar din överklagan till kommun@kramfors.se  eller Kramfors kommun, 

Samhällsavdelningen 872 80 Kramfors. Det kan tyckas konstigt att överklagandet 

ska ställas till förvaltningsrätten men sedan skickas till Kramfors kommun. 

Anledningen är att kommunen först ska göra en bedömning om kommunen 

omprövar sitt beslut eller inte. På detta sätt finns möjlighet för kommunen att 

direkt ändra sitt beslut. Om kommunen inte omprövar beslutet utan håller fast vid 

sitt första beslut skickar kommunen vidare din överklagan till förvaltningsrätten.  

Vem är det som överklagar  

Skriv vem det är som överklagar (vem som är klagande). Skriv ditt förnamn, 

efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och om du har en e-

postadress. Glöm inte att skriva under din överklagan. 

Vad gäller saken 

Skriv vad du vill överklaga. Tala om vad det är du inte fått. Exempel: ”Jag har 

fått avslag i min ansökan om…”.  

Vilket beslut är det du överklagar 

Skriv namnet på din kommun, kommunens beslut, datum för kommunens beslut 

och diarienummer. Är du osäker på någon av uppgifterna, kontakta 

skolskjuts@kramfors.se så får du de uppgifter du behöver. Sedan skriver du: Jag 

vill överklaga beslutet.  

Vad det är du vill 

Skriv vad du vill ha – ”Jag yrkar att…”. Skriv hur du vill att ditt beslut ska 
ändras.  

Dina skäl  

Skriv varför du tycker att beslutet är fel och varför du har rätt att få den hjälp som 

du har sökt. Om du har intyg som styrker dina argument skickar du med dem.  

Vad är förvaltningsbesvär?  

Ett förvaltningsbesvär är överklagan från en privatperson som har drabbats av ett 

beslut som kommunen fattat där beslutet gått denne emot. Förvaltningsbesvär får 

endast göras av den person, som direkt berörs av beslutet. Om beslutet gäller barn 

eller personer med utvecklingsstörning, får förälder eller vårdnadshavare 

överklaga. 
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