FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I MALMÖ

Aktbilaga 4
Mål nr. 4987-19
Domare 102

FÖRELÄGGANDE
2019-04-29

Avdelning 1

Malmö kommun

Parter: Rickard Åhman Persson ./. Malmö kommun
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen
Det bifogade överklagandet har kommit in till domstolen.
Målet behöver kompletteras

Ni ska ge in följande handlingar:
- Anslagsbevis, med uppgift om vilken dag anslaget om protokolljustering sattes upp på
anslagstavlan och vilken dag det togs ned.
Detta gäller även i de fall tiden för överklagande inte har gått ut.
Kompletteringen ska ges in till domstolen snarast men senast den 6 maj 2019.

När ni skickar in kompletteringen

Kom ihåg att uppge målnummer 4987-19.
Skicka gärna in handlingarna med e-post – då behöver de inte lämnas på annat sätt.
Känsliga handlingar kan skickas in via www.domstol.se/kontaktformular.
Har ni frågor?

Kontakta oss gärna om ni har frågor: 040-353905.
Linda Hägg
Bifogade handlingar: aktbilaga 1

Sida 1 (av 1)

Dok.Id 500158
Besöksadress
Kalendegatan 6

Postadress
Box 4522
203 20 Malmö

Webbplats
www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se

Telefon
040-35 35 00
E-post
kansli1.fma@dom.se

Fax

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Fdrvaltningsriitten i Malmii
Box4522
20320 Malmci
forvaltningsrattenimalmo @dom.

se

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I MALMÖ
Avdelning 1

Ans<ikan om laglighetsprd,vning och upphiivande av kommunalt beslut.

INKOM: 2019-04-24
MÅLNR: 4987-19
AKTBIL: 1

Scikande

t9520924-4333
Rickard Ahman-Persson
Nordmannagatan32
21774 Malmd
rickard. ahman.persson@gmail. com
rickard. ahman.pers son@ sd. se

Telefon: 0721-768651
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Saken

Gymnasie- och vuxen-utbildningsniimnden i Malm<i har vid sammantrZlde den 29 mars2019 fattat
beslut om att framtida anstiillningar av personal skall genomftiras med ett uttagningskriterium
baserat pi srikandes nationella urspnmg.

iir grundlagsstridigt och fattat i strid mot regeringsformens bestiimmelser om
saklighet; att endast ftrtjtinst och skicklighet skall utg<ira grunder vid offentlig anstiillning.
Inom skolans viirld kriivs dessutom att all pedagogiskt arbetande personal skall inneha en si kallad
liirarlegitimation.
Jag menar att beslutet

Beslutet i niimnden fattades efter votering med riisterna 7-6, dar Moderater, Centerpartister och
Sverigedemokrater var emot.
Niimndens protokoll justerades den 4 aprll2019. Bifogas protokoll med reservationer se $ 32 -

bilaga2

Malmri den 20

april2}l9

Rickard Ahman-Persson

