
 

 
 
 

Information om överklagan till Skolväsendets överklagandenämnd (förvaltningsbesvär)  
 

Om du vill överklaga                                                                                                                                 
Om du är missnöjd med ett beslut som går att överklaga så kan du vända dig till                         
Skolväsendets överklagandenämnd och få ärendet prövat. Här kan du läsa hur du ska                          
gå till väga.  

Ange vilket beslut du överklagar                                                                                                            
I överklagandet skall du skriva vilket beslut du överklagar och vilken ändring du begär.                    
Det är också viktigt att du motiverar varför du anser att dessa ändringar bör göras.                                  
Även intyg och andra utlåtanden som du vill att överklagandenämnden ska ta del av ska             
skickas med.  

Ange avsändare i skrivelsen                                                                                                                   
Det är viktigt att ditt namn, adress och telefonnummer framgår av skrivelsen. Skrivelsen skall 
undertecknas av den som klagar och/eller företrädare för denne. Företräder du en elev, exempel-        
vis som vårdnadshavare, ska både ditt och elevens namn, adress och telefonnummer samt           
elevens personnummer framgå av skrivelsen. Har eleven två vårdnadshavare måste båda skriva    
under. Är eleven myndig måste den som företräder eleven ha en fullmakt som visar att hon/han          
är behörig att företräda denne.  

Till vem skickar du överklagandet och inom vilken tid ska ett överklagande ske?                                                                                                                                                                                        
Överklagandet skall först adresseras till  

Lärande- och kulturförvaltningen 
Dunderbergsgatan 2 
382 80 Nybro 
 
Skälet till att du ska vända dig till förvaltningen är att den ska kunna ta del av dina argument och 
kunna ändra sitt beslut om den finner det befogat. Om beslutsfattaren inte ändrar sitt beslut skickas 
överklagandet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.  
För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Lärande- och 
kulturförvaltningskontoret eller till berörd beslutsfattare inom tre veckor från den dag                          
då du fick del av beslutet (23 § förvaltningslagen).  

Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Skolväsendets 
överklagandenämnd om nämnden eller beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt du             
begärt.  

Kontakta oss                                                                                                                                              
Har du frågor kring hur ett beslut överklagas kan du ringa, telefon 0481-452 77, skriva eller                 
e-posta till barnochutbildning@nybro.se  

Skolväsendets överklagandenämnd                                                                                                       
Box 23069                                                                                                                                              
104 35 STOCKHOLM                                                                                                                             
e-post: overklagandenamnden@overklagandenamnden.se                                                            
Telefon: 08-58 60 8000 


