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13 kap. Laglighetsprövning 
 
Vem som får överklaga 
 
1 § Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få 
lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att 
överklaga beslutet till förvaltningsrätten. 
Lagligheten av en gemensam nämnds beslut får överklagas på samma 
sätt av varje medlem av de samverkande kommunerna och landstingen. 
Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma 
sätt av varje medlem av de kommuner eller landsting som ingår i 
kommunalförbundet samt av förbundsmedlemmarna. 
 
Vilka beslut som får överklagas 
 
2 § Följande beslut får överklagas: 
1. beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett 
kommunalförbund, 
2. beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte 
är av rent förberedande eller rent verkställande art, 
3. beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett 
partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av 
rent förberedande eller rent verkställande art, och 
4. sådana beslut av revisorerna som avses i 12 kap. 11 §. 
 
3 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte om det i lag eller annan 
författning finns särskilda bestämmelser om överklagande. 
 
Hur besluten överklagas 
 
4 § Ett beslut överklagas skriftligt. 
I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och 
de omständigheter som överklagandet grundas på. 
Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten. 
 
  



Tiden för överklagande Prop. 2016/17:171 
 
5 § Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre 
veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens, landstingets 
eller kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet 
justerats. Tiden för överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas 
från det att tillkännagivandet skett på anslagstavlorna i samtliga 
samverkande kommuner och landsting. 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på anslagstavlan 
under hela överklagandetiden för att tiden ska löpa ut. 
 
6 § Om överklagandet före överklagandetidens utgång har kommit in till 
kommunen, landstinget eller kommunalförbundet i stället för till 
förvaltningsrätten, ska överklagandet ändå prövas. Detsamma gäller när 
överklagandet av en gemensam nämnds beslut kommit in till någon av de 
samverkande kommunerna eller landstingen. 


