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Begäran om att avgöra ett ärende
Om det har gått mer än sex månader sedan du inledde ditt ärende hos 
Arbetsförmedlingen kan du använda den här blanketten för att begära att ditt 
ärende ska avgöras.  
 
Du kan bara lämna en begäran vid ett tillfälle under den tid som 
Arbetsförmedlingen handlägger ditt ärende. Inom fyra veckor kommer 
Arbetsförmedlingen antingen att avgöra ditt ärende eller avslå din begäran. 
 
Om du är ombud behöver du bifoga en fullmakt.

Är du arbetssökande eller arbetsgivare?

Arbetssökande
Förnamn Efternamn Personnummer (ååååmmdd-xxxx) 

Ombud
Förnamn Efternamn Telefonnummer

Fullmakt bifogas

Arbetsgivare
Företagets namn Orgainsationsnummer

Kontaktperson hos arbetsgivaren Telefonnummer

Ombud
Förnamn Efternamn Telefonnummer

Fullmakt bifogas

Ange vad ärendet gäller samt diarienummer
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Om du har behov av mer utrymme kan du fortsätta på ett eget papper och bifoga 
det till din begäran om avgörande. Markera det bifogade med sidnummer. 
 
Observera att det bara är ärenden som har inletts av dig som part som omfattas 
av 12 § förvaltningslagen (2017:900). Om ärendet har inletts på 
Arbetsförmedlingens initiativ omfattas det inte av bestämmelsen.

Underskrift av den som begär att ärendet ska avgöras
Datum

Namnförtydligande

Namnteckning

Skicka blanketten till: 
 
Arbetsförmedlingen 
FE 8050 
107 67 Stockholm
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Begäran om att avgöra ett ärende
Om det har gått mer än sex månader sedan du inledde ditt ärende hos Arbetsförmedlingen kan du använda den här blanketten för att begära att ditt ärende ska avgöras. 
 Du kan bara lämna en begäran vid ett tillfälle under den tid som Arbetsförmedlingen handlägger ditt ärende. Inom fyra veckor kommer Arbetsförmedlingen antingen att avgöra ditt ärende eller avslå din begäran.  Om du är ombud behöver du bifoga en fullmakt.
Är du arbetssökande eller arbetsgivare?
Arbetssökande
Ombud
Arbetsgivare
Ombud
Ange vad ärendet gäller samt diarienummer
Om du har behov av mer utrymme kan du fortsätta på ett eget papper och bifoga det till din begäran om avgörande. Markera det bifogade med sidnummer.  Observera att det bara är ärenden som har inletts av dig som part som omfattas av 12 § förvaltningslagen (2017:900). Om ärendet har inletts på Arbetsförmedlingens initiativ omfattas det inte av bestämmelsen.
Underskrift av den som begär att ärendet ska avgöras
Skicka blanketten till: 			
 Arbetsförmedlingen FE 8050 107 67 Stockholm
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