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Överklaga beslut
Om du vill klaga på ett beslut som fattats av kommunen är det viktigt att
skilja på
• laglighetsprövning, som prövar om det är rätt av kommunen att fatta
beslutet och
• förvaltningsbesvär, som prövar om innehållet i beslutet är korrekt.
Här nedanför kan du läsa mer om vad som gäller i det ena och andra fallet.

Laglighetsprövning/Kommunalbesvär
Vem kan överklaga ?
Alla kommunmedlemmar (kommunmedlem är den som bor i kommunen
eller äger fastighet i den).
Hur, när och till vem överklagar man?
Överklagandet ska ske skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och
de omständigheter som man stöder sitt överklagande på. Överklagandet ska
lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga
protokollet anslagits här på kommunens officiella anslagstavla.
Förvaltningsrättens prövning
Förvaltningsrätten prövar bara om kommunen har fattat beslut enligt de
lagar som gäller, inte om beslutet är lämpligt.
Om förvaltningsrätten ger den som överklagar rätt upphävs beslutet. Rätten
kan inte fatta ett annat beslut i stället för det upphävda och effekten blir att
det inte finns något beslut i ärendet längre.
Kommunen kan rätta de misstag som utgjort grund för att rätten upphävt
beslutet och fatta ett nytt beslut i ärendet.
Ett överklagat beslut ska upphävas, om
1.
2.
3.
4.

det inte har kommit till på lagligt sätt
beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
beslutet annars strider mot lag eller annan författning

Reglerna för laglighetsprövning finns i Kommunallagen 13 kapitlet .
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Förvaltningsbesvär
Vem får överklaga?
Bara den som beslutet angår får överklaga beslut med förvaltningsbesvär.
Beslutet ska ha gått personen emot och vara möjligt att överklaga. Exempel
på sådana kommunala beslut är beslut om bygglov eller socialt bistånd.
När, hur och till vem överklagar man?
Överklagandet skall vara skriftligt, ange vilket beslut som överklagas och
vilken ändring du vill ha. Skrivelsen skall ställas till den överprövande
instansen men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat
beslutet. Du har tre veckor på dig att besvära dig. Tiden räknas från det
datum du fick beslutet.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till
den överprövande instansen.
Om beslutet kan överklagas med förvaltningsbesvär är kommunen skyldig
att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas.
(besvärshänvisning)
Överinstansens prövning
Den överprövande instansen, vanligtvis förvaltningsrätten eller
länsstyrelsen, prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet utifrån
aktuell lagstiftning. Den överprövande instansen kan antingen upphäva
beslutet, skicka tillbaka det till den myndighet som fattat ursprungsbeslutet
för ett nytt ställningstagande eller fatta ett nytt beslut.
Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen.
Kontaktuppgifter till förvaltningsrätten:
Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 GÖTEBORG
Telefon 031-732 70 00
Fax 031-711 78 59
Besöksadress:
Sten Sturegatan 14, 411 39 Göteborg
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
Webbplats: www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

