Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:1142) om överklagande
av beslut av enskilda organ med offentliga
förvaltningsuppgifter;

SFS 2017:902
Utkom från trycket
den 10 oktober 2017

utfärdad den 28 september 2017.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter
dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 och 5 §§, av följande lydelse.
2 § Ett överklagande av ett beslut av ett enskilt organ ska göras skriftligen
och ges in till den myndighet som ska pröva överklagandet.
I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas
och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras.
I 3 och 4 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns ytterligare bestämmelser om vad ett överklagande som ska prövas av allmän förvaltningsdomstol ska innehålla.
3 § Ett överklagande av ett beslut ska ha kommit in till den myndighet som
ska pröva det inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av
beslutet genom det enskilda organet.
4 § Den myndighet som ska pröva överklagandet prövar även frågan om
överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent ska
myndigheten besluta att överklagandet inte får tas upp till prövning (avvisning).
Ett överklagande ska dock inte avvisas om
1. förseningen beror på att det enskilda organet inte har lämnat en korrekt
underrättelse om hur man överklagar, eller
2. överklagandet har kommit in till det enskilda organet inom överklagandetiden.
5 § Om ett överklagande felaktigt har getts in till det enskilda organet, ska
organet vidarebefordra överklagandet till den myndighet som ska pröva överklagandet och samtidigt ange vilken dag som överklagandet kom in till det
enskilda organet.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
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