Överklaga beslut
Vid överklagan av kommunala beslut skiljer man på laglighetsprövning och förvaltningsbesvär
Överklagan enligt kommunallagen (Laglighetsprövning)
Kommunalbesvär (laglighetsprövning) handlar om beslutet kommit till på rätt sätt. Till exempel om
någon av ledamöterna var jävig eller att de som beslutade inte var så många som det krävs. Vidare
kan beslut som strider mot en annan lag eller princip överklagas.
Överklagan enligt kommunallagen ska vara ställd till förvaltningsrätten, men sänds först till
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Överklagandet ska göras inom tre veckor från det att
beslutet tillkännagavs på anslagstavlan.
Överklagan enligt förvaltningslagen (Förvaltningsbesvär)
Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga genom
förvaltningsbesvär. Vid förvaltningsbesvär görs en fullständig bedömning av beslutet, det vill säga att
bedömningen inte är begränsad till lagligheten av det överklagade beslutet.
Ett överklagande av Direktionens beslut ska lämnas inom tre veckor från det att beslutet
tillkännagavs på anslagstavlan till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Den som fattat
beslutet gör först en bedömning om ärendet ska omprövas (om beslutet ska ändras) eller inte. Om
beslutet inte omprövas sänds det vidare till förvaltningsrätten (i vissa fall Länsstyrelsen beroende på
vilken fråga beslutet gäller) Domstolen avgör sedan frågan.

Hur man överklagar förbundets beslut

Kommunalförbundets beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten i Jönköping.
Om du vill överklaga ett beslut ska du skriva till kommunalförbundet och tala om varför du anser att
beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka då in kompletterande uppgifter som du anser
stärker din ståndpunkt.
För att Direktionen ska kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse ha kommit in till
Direktionen inom tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs på anslagstavlan.
Sänd skrivelsen till:
Boråsregionen, Sjuhäradskommunalförbund
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås
Har du överklagat i rätt tid kommer överklagandet att skickas vidare till förvaltningsrätten om
beslutet inte dessförinnan ändrats av Direktionen. Det är viktigt att det framgår vilket beslut du
överklagar.
Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om du
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.
Om du vill ha ytterligare upplysningar eller vill ha hjälp med överklagandet kan du kontakta
Boråsregionen, telefon 0703-270955. Besöksadressen är Skaraborgsvägen 1A, Borås.

