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Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om förvaltningslagen
(1986:223)
dels att 1 och 23 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 22 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 22 a §, av följande lydelse.
1 § Denna lag gäller förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden
och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Bestämmelserna i
4–6 §§ gäller också annan förvaltningsverksamhet hos dessa myndigheter. I
22 a § finns bestämmelser om överklagande och om krav på prövningstillstånd i kammarrätt.
Överklagande
22 a § Beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock
inte beslut i administrativa ärenden och beslut i ärenden som avses i 20 §
första stycket 5.
Om överklagande har skett med stöd av första stycket krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten.
Av 3 § framgår att särskilda föreskrifter som har meddelats angående
överklagande eller överklagandeförbud gäller i stället för bestämmelserna i
första och andra stycket.
23 § Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange
vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han begär.
Skrivelsen ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. Den skall
ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av
beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna och beslutet
överklagas till en länsrätt eller kammarrätt, skall överklagandet dock ha
kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Tiden för överklagande av sådana beslut som gäller föreskrifter som avses
i 8 kap. regeringsformen och som inte delges räknas från den dag då beslutet gavs till känna. Har beslutet getts till känna vid mer än ett tillfälle,
räknas tiden från dagen för det sista föreskrivna tillkännagivandet.
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Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226.



SFS 1998:386
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. Den nya lydelsen av 23 §
gäller inte i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
LAILA FREIVALDS
Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)
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