Informationsblad om överklagan och omprövning

Begär omprövning skriftligt inom två
månader
Du har alltid rätt att ompröva ett beslut från oss. Det gör du genom att skriva ett
meddelande via Mina sidor. I första steget är det vi som omprövar vårt egna beslut.
Anser du därefter att beslutet fortfarande är felaktigt kan du överklaga till
Förvaltningsdomstolen, därefter till Kammarrätten och sist till Högsta
förvaltningsdomstolen.

Hur omprövar jag ett beslut?

Överklaga inom två månader

Anser du att ett beslut som vi fattat är fel,
har du alltid rätt att begära att beslutet ska
omprövas. Det gör du genom att skriva ett
meddelande med en begäran om en
omprövning senast två månader efter det
att beslutet fattades. I din begäran vill vi att
du beskriver det beslut du vill ompröva.
Har du nya handlingar som kan påverka
beslutet, exempelvis nya arbetsgivarintyg,
ska du även skicka in dessa. När du
skickat in din begäran och eventuellt dina
nya handlingar omprövar vi beslutet.

Från det att vi tagit ett nytt beslut efter en
omprövning har du två månader på dig att
överklaga till Förvaltningsdomstolen. De
går igenom din överklagan och kommer
sedan med ett eget beslut. Det kan ta lång
tid innan ditt ärende tas upp i
Förvaltningsdomstolen, allt i från två till
tolv månader.

Om det fortfarande är fel?
Tycker du fortfarande att beslutet är
felaktigt efter en omprövning kan du välja
att överklaga till Förvaltningsdomstolen.
Du skickar då din överklagan till oss på
a-kassan som sedan skickar ärendet
vidare. I din överklagan ska du skriva vad
det är du vill ändra på i beslutet och varför
det borde ändras. Finns det andra
uppgifter som du tycker att
Förvaltningsdomstolen bör känna till
skickar du med dessa, det är då även
viktigt att du skriver vad dessa uppgifter
styrker.

Överklaga till Kammarrätten och
Högsta förvaltningsdomstolen
Tycker du att Förvaltningsdomstolen inte
fattat rätt beslut kan du överklaga igen,
denna gång till Kammarrätten.
Förvaltningsdomstolen meddelar i sitt
beslut hur lång tid du har på dig att
överklaga. För att Kammarrätten ska ta
upp ditt mål krävs ett så kallat
prövningstillstånd. Det innebär att det
måste finnas särskilda skäl till att
Kammarrätten tar upp ett mål som
Förvaltningsdomstolen dömt, exempelvis
att målet ska bli ett så kallat prejudikat. I
din överklagan till Kammarrätten måste du
kunna motivera varför just ditt mål ska tas
upp i en högre instans.
För en överklagan till den högsta
instansen, Högsta förvaltningsdomstolen,
gäller samma regler som för en överklagan
till Kammarrätten.
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