
     
 

Postadress Telefon Telefax E-post Plusgiro 
 
933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 600 68-4 

 

  Arvidsjaurs kommun  
 Árviesjávrien kommuvdna 
 Barn och utbildning 
 

 
 

Ö V E R K L A G A N  
 
 

 

 
 
 
      
         
        Beslut kan överklagas vid: 
 

o Förvaltningsdomstol 
 

o Skolväsendets överklagandenämnd 
 

        inom 3 veckor från delgivningsdatum
 
Adresser: 
 

   Skolväsendets överklagandenämnd 
   Box 23069 
   104 35 Stockholm 
 
   Telefon: 08-586 080 00 
   Email: overklagandenamnden@skolinspektionen.se 
   http://www.overklagandenamnden.se 
 
   

   Förvaltningsrätten i Luleå 
   Box 849 
   971 26 Luleå 
 
   Telefon: 0920-29 54 90 
   Email: forvaltningsrattenilulea@dom.se 
   http://www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se 
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Hur man överklagar till 
Skolväsendets överklagandenämnd 
 
Om Ni vill överklaga rektors beslut, skall Ni skriva till 
skolväsendets överklagandenämnd och besvära Er över 
beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till 
skolan. 
 

Om beslutet inte ändras som Ni önskar sänder rektor 
överklagandet vidare till skolväsendets 
överklagandenämnd. 
 

För att skolväsendets överklagandenämnd skall kunna 
ta upp Er överklagan måste Er skrivelse ha kommit in 
till skolan inom tre (3) veckor från den dag då Ni fick del 
av beslutet. Om sista dagen för överklagandet infaller 
på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton räcker det att 
besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 
 

Tala om vilket eller vilka beslut Ni överklagar genom att 
ange beslutsdatum och vad ärendet handlar om. 
 

Tala om varför Ni anser att beslutet ska ändras och 
vilken ändring Ni vill ha. Sänd även med sådant som Ni 
anser har betydelse för bedömningen och som Ni inte 
tidigare gett in. 
 

Underteckna skrivelsen, gör namnförtydligande samt 
uppge personnummer, adress och telefonnummer. 
 

Om Ni anlitar ombud kan ombudet istället underteckna 
skrivelsen. Ombudet skall sända fullmakten i original 
samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer. 
 

Om någon person- eller adressuppgift ändras, skall Ni 
utan dröjsmål anmäla ändringen till skolväsendets 
överklagandenämnd och rektor. 
 

Behöver Ni fler upplysningar om hur man överklagar 
kan Ni vända Er till rektor. 
 

På sista sida finns adresser och kontaktuppgifter till alla 
enheter inom Arvidsjaurs kommuns Barn- och 
utbildningsområde. 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

Laglighetsprövning/kommunalbesvär 
 
Beslut fattade med kommunallagen som grund överklagas genom 
kommunalbesvär. Kommunalbesvär handlar om huruvida ett visst beslut 
tillkommit på rätt sätt, eller om beslutet innebär att kommunen har 
överskridit sina befogenheter. Överklagan innebär en prövning om beslutets 
laglighet och får bara göras av kommunmedlem.  
 

 

Beslutet överklagas hos länsrätten och kan 
upphävas om: 
- det begåtts något formellt fel i samband med beslutet,  
- beslutet inte är en kommunal angelägenhet,  
- den som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter,  
- om beslutet strider mot lag eller annan författning.  
 
 
Ett kommunalbesvär måste vara skriftlig och inkomma till Länsrätten inom 
tre veckor från den dag då det färdiga protokollet anslagits på kommunens 
anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut du är missnöjd med 
och vilket fel du tycker ha begåtts. Ange även vilken person eller nämnd som 
har fattat beslutet samt eventuell paragraf i protokollet. Underteckna 
skrivelsen och uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer. 
Länsrätten kan upphäva beslutet men inte fatta något nytt beslut istället.  
 

 

Vad granskar länsrätten vid laglighetsprövning?  
- att beslutet har tillkommit i laga ordning  
- att beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för  
   kommunen  
- att det organ som fattat beslutet inte har överskridit sina befogenheter  
- att beslutet inte strider mot lagar och förordningar  
 
I kommunallagen (SFS 1991:900) finns den fullständiga lagtexten. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Klockarbackeskolan   070-381 12 78 
Skolgatan 24  
930 86 MOSKOSEL  
 
Parkskolan     070-381 12 78 
Storgatan 94 
930 81 GLOMMERSTRÄSK 
 
Ringelskolan     0960-158 01 
Skogsgatan 17 
933 33 ARVIDSJAUR 
 
Fridhemsskolan    0960-156 11 
Västlundavägen 54 
933 32 ARVIDSJAUR 
 
Sandbackaskolan    0960-156 71 
Fiskarvägen 2 
933 33 ARVIDSJAUR 
 
Skogsbackens förskola   070-693 83 71 
Villavägen 72 
933 33 ARVIDSJAUR 
 
Stortorgets förskola   070-693 83 71 
Skomakaregatan 28 
933 31 ARVIDSJAUR 
 
Nyborgs förskola    070-224 48 32 
Idrottsgatan 28 
933 34 ARVIDSJAUR 
 
Harens förskola    070-224 48 32 
Domängatan 32 
933 33 ARVIDSJAUR 
 
 

 


