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§ 74 Utredning mot Utbildningsnämnden,    
fråga om yttrandefrihet 

 Dnr UN 18/0167 

Beslut 
1. Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget 

till Justitieombudsmannen, JO. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 
I JO:s ärende med dnr 3845–2018 har Anders Gustavson anmält Upplands-
Brogymnasiet för att skolan förbjudit elever att ha en banderoll med visst 
innehåll på sitt studentflak. JO Lars Lindström har beslutat att skriva av Anders 
Gustavsons ärende och inleda en utredning mot Utbildningsnämnden i 
Upplands-Bro kommun, se bilagd promemoria 6852–2018.  

Berörd/berörda befattningshavare bör ges tillfälle att lämna synpunkter och det 
ska framgå av remissvaret att så har skett. Myndigheten ska vidare redovisa sin 
bedömning av det som kommit fram.  

Till remissvaret ska fogas ett protokollsutdrag från det sammanträde vid vilket 
nämnden fattade beslut om yttrandet till JO. Sista svarsdag är den 19 december 
2018.  

Utbildningskontoret svarar i sitt yttrande.  

Beslutsunderlag 
• Begäran om upplysningar och yttrande från JO den 22 oktober 2018 

• Utbildningskontorets yttrande den 21 november 2018 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2018 
 

Beslutet skickas till: 

• JO i två exemplar, samt e-post till JOkansli1@jo.se 
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