HUR KAN JAG SÖKA ÄNDRING I BESLUTET
Till vilken instans besväras beslutet och var behandlas besväret
Om du är missnöjd med arbetslöshetskassans beslut kan du söka ändring i det hos
besvärsnämnden för social trygghet.
Skicka besväret till din egen arbetslöshetskassa för att kassan skall kunna undersöka om de
kan rätta beslutet enligt dina krav. Arbetslöshetskassans kontaktuppgifter finner du i
beslutet som arbetslöshetskassan givit dig.
Kan arbetslöshetskassan inte rätta det beslut som besväret avser vidarebefordrar
arbetslöshetskassan besväret till besvärsnämnden för social trygghet för behandling.

När löper besvärstiden ut
Besväret ska vara inlämnat till arbetslöshetskassan under kassans öppettider senast den
trettionde (30:e) dagen från den dag du tagit del av beslutet.
Du anses ha tagit del av beslutet den sjunde dagen efter det att beslutet postades till den
adress som du uppgivit (tiden löper från den dag som följer på dagen då beslutet har
postats), om inte du påvisar något annat.

Hur görs besväret
Besväret ska göras skriftligen och hänföras till besvärsnämnden för social trygghet.
I besvärsskrivelsen ska alltid följande uppges:
•

det beslut i vilket du söker ändring (beslutsnumret)

•

vilka punkter i beslutet du kräver ändring i,

•

vilka ändringar du kräver i beslutet,

•

motiveringar till dina krav på ändringar,

•

ditt namn, din hemkommun, din postadress och ditt telefonnummer för kontakt i
ärenden som gäller handläggningen och framstegen av ditt besvär.

Om en juridisk representant eller ett ombud för din talan eller om någon annan har skrivit
besväret ska besvärsskrivelsen även innehålla denna persons kontaktuppgifter (namn,
hemkommun, postadress och telefonnummer).
Arbetslöshetskassans beslut i original eller som kopia skall bifogas besvärsskrivelsen. Bifoga
även alla dokument som du åberopar i ditt besvär om du inte har skickat dem till
arbetslöshetskassan redan tidigare. Det går även att tillföra ytterligare information senare.
Du, din juridiska representant eller ditt ombud måste underteckna besvärsskrivelsen. Om
ditt ombud inte är advokat eller offentligt rättsbiträde och du undertecknar inte själv
besvärsskrivelsen, bör du även bifoga en fullmakt med din underteckning.

Hur skall besväret avlämnas
Du kan leverera ditt besvär personligen eller genom ditt ombud, posten eller med bud. Om
du skickar ditt besvär med posten bör du skicka det i tid så att besväret eller meddelandet
om dess ankomst är framme innan besvärstiden löper ut.

