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Hur man överklagar ett kommunalt beslut 

 
Om du tycker att kommunen har fattat ett oriktigt beslut finns det två olika sätt att 
överklaga beslutet.  
Beroende på vilken typ av beslut som har fattats gäller olika överklaganderegler. Antingen 
görs överklagan enligt kommunallagen (laglighetsprövning) eller förvaltningslagen 
(förvaltningsbesvär).  
Nedan finns en guide till hur du som medborgare i Åmåls kommun kan överklaga ett beslut, 
samt hur man skiljer på laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.  
I rutan nedanför presenteras en kortfattad förklaring av skillnaden mellan 
laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.  
Ytterligare information återfinns längre ner. 
 

Tillvägagångssätt Laglighetsprövning Förvaltningsbesvär 

Hur ska överklagan 
skickas in? 

Skriftligt Skriftligt 

Vem får överklaga? Invånare i kommunen Den som berörs av 
beslutet, om beslutet går 
denne emot 

Vart skickas överklagan? Förvaltningsrätten  Myndigheten inom 
kommunen som har 
fattat beslutet 

När ska överklagan 
skickas in? 

Inom tre veckor från det 
att det justerade 
protokollet anslagits 

Inom tre veckor från det 
att den berörda tagit del 
av beslutet 

Vad gäller prövningen? Om beslutet är lagligt Om beslutet är lagligt 
och lämpligt 

Vad kan prövningen 
resultera i? 

Beslutet kvarstår eller 
upphävs 

Beslutet kvarstår, ändras 
eller upphävs 

 
Laglighetsprövning 
Enligt kommunallagen har varje medlem i en kommun (en medlem av en kommun är den 
som är folkbokförd, äger fastigheter eller betalar kommunalskatt i kommunen) rätt att få 
lagligheten av ett kommunalt beslut prövad hos förvaltningsrätten.  
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Beslut som är tagna av fullmäktige, nämnder och övriga som anges i kommunlagen 10 kap. 2 
§ får enligt kommunallagen prövas av förvaltningsrätten. Laglighetsprövning innebär att 
förvaltningsrätten kontrollerar om beslutet är taget på laglig grund, inte om det är lämpligt.   
Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att: 
1. beslutet inte har tillkommit i laga ordning, 
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 
3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller, 
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.  
Om förvaltningsrätten anser att kommunens beslut tillkommit på något av de sätt som 
nämns ovan så kan beslutet upphävas. Förvaltningsrätten kan inte ändra beslut, bara 
förklara dem ogiltiga. Om det händer, finns det inte längre något beslut i ärendet. Har 
kommunen redan verkställt (genomfört) beslutet är kommunen skyldig att så långt som 
möjligt återställa det som gjorts.  
Ett beslut ska överklagas skriftligen och skickas till förvaltningsrätten i Göteborg (Box 53197, 
400 15 Göteborg). Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor 
från det att beslutsprotokollet är anslaget (justerat) på kommunens officiella anslagstavla.  
Åmåls kommuns officiella anslagstavla finns i Stadshuset på Kungsgatan 26. Överklagan kan 
även skickas in till Åmåls kommun (Box 62, 66222 Åmål).  
 
Förvaltningsbesvär  
Regler om förvaltningsbesvär återfinns i förvaltningslagen. Ett beslut får endast överklagas 
av den som beslutet angår, och som anser att beslutet har gått honom eller henne emot.  
Den överprövande insatsen prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet, och kan 
både upphäva och komma fram till ett annat beslut. Exempel på beslut som angår enskild är 
byggnadslov, beslut om färdtjänst eller försörjningsstöd.  
Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut som överklagan 
gäller samt vilka ändringar i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ges in till den nämnd inom 
kommunen som har tagit beslutet.  Överklagan ska ha inkommit till kommunen inom tre 
veckor från dess att den som vill klaga har tagit del av beslutet. Om överklagan har kommit 
in i rätt tid skickar kommunen vidare det till den överprövande instansen. Har överklagan 
kommit in för sent fattar kommunen ett beslut om att avvisa överklagan. Ett sådant 
avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet. 
 
Kostar det något att överklaga? 
Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller 
Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala 
för motpartens om du förlorar.  


