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I enlighet med 10 § förordningen (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd överlämnas härmed en redogörelse för nämndens verksamhet under 2020.
Beslut i detta ärende har fattats av vice ordförande Anders Odmark och ledamöterna Lars P
Merkel, Lars Petersson, Annika W. Wikingsson, Karin Sederholm och Carin Bratt.
Föredragande har varit Jennifer Doss Liljegren.
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Statens överklagandenämnds organisation
Statens överklagandenämnd har haft följande sammansättning under verksamhetsåret
2020:
Ledamöter
Mari Andersson, ordförande
Maj Johansson, vice ordförande till och med den 30 april 2020
Anders Odmark, vice ordförande
Robert Schött, vice ordförande från och med den 8 oktober 2020
Lars P Merkel
Lars Petersson
Annika W. Wikingsson
Karin Sederholm
Ersättare
Carin Bratt
Annette Carnhede
Åsa Lindahl
Joanna Román
Rutger Öijerholm
Daniel Berg
Martina Irving
Enligt 4 § förordningen med instruktion för Statens överklagandenämnd och 7 a § förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet ska Kammarkollegiet utföra administrativa och handläggande uppgifter åt nämnden.

Statens överklagandenämnds verksamhet
Statens överklagandenämnds verksamhet styrs av förordningen med instruktion för Statens
överklagandenämnd.
Nämnden prövar överklagade anställningsbeslut i hela statsförvaltningen med undantag av
högskolesektorn. Nämnden prövar även försvarsärenden 1 samt vissa övriga ärenden. Under
2020 avgjordes två övriga ärenden som handlade om utbildning i skydd mot olyckor. Efter
att skyldigheten att genomgå mönstring återinfördes den 1 juli 2017 prövar nämnden även
överklaganden av beslut om inskrivning till värnplikt. Antalet överklagade försvarsärenden där inskrivningsärenden ingår - som kom in till nämnden under 2020 har fortsatt att minska
jämfört med 2019. En orsak till minskningen under 2020 kan vara den situation som samhället ställdes inför i och med Coronapandemin. Bland annat flyttades Försvarsmaktens Operation Aurora 2020 fram i och med pandemin. Plikt- och prövningsverkets (tidigare Rekryteringsmyndigheten) beslut om inskrivning för värnplikt är tänkt att successivt att öka under de
närmaste åren. En ökning av antalet överklagade beslut till nämnden under de närmaste
åren kan således förväntas.
Nämnden har haft 20 sammanträden under 2020.
Inkomna och avgjorda ärenden
1 Försvarsärenden
Inkomna
Avgjorda

2020
104
112

2019
126
148

2018
259
303

Av 112 avgjorda försvarsärenden har ändring av besluten skett i totalt 9 ärenden (8 procent).
Därav utgjorde 7 ärenden (6,25 procent) bifall och 2 ärenden (1,79 procent) återförvisning
till myndigheten för förnyad utredning.
2 Anställningsärenden (räknat utifrån antalet klagande personer)

Inkomna
Avgjorda

2020
306
306

2019
260
340

2018
311
321

Av 306 avgjorda anställningsärenden har ändring av myndighetens beslut skett i totalt 7
ärenden (2,29 procent). Endast 1 ärende (0,33 procent) bifölls och 6 ärenden (1,96 procent)
återförvisades till myndigheten för förnyad utredning.

1

Samtliga överklagade beslut enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarspliktiga som nämnden har att pröva.

Anställningsärenden (räknat utifrån antalet anställda den klagande prövas mot)
Många av de anställningsbeslut som överklagas omfattar anställning av fler än en person.
Nedanstående siffror visar antalet anställda personer som nämnden har prövat de klagande
mot. Under året har antalet ärenden där den anställda prövas mot flera klagande nästan
dubblerats jämfört med året innan. Bland annat är det ärenden som kommer från Arbetsförmedlingen som svarar för ökningen.
Inkomna
Avgjorda

2020
1 814
1 714

2019
953
1 097

2018
880
1 103

Av 1 714 avgjorda anställningsärenden har ändring av myndighetens beslut skett i totalt 43
ärenden (2,5 procent). Därav utgjorde 21 ärenden (1,22 procent) bifall och 22 ärenden (1,28
procent) återförvisning till myndigheten för förnyad utredning.
Mål
Nämnden har som mål att både ett anställningsärende och ett försvarsärende bör vara
avgjort senast tre månader från ankomstdagen. Totalt har 86,7 procent av anställningsärendena och 99,1 procent av försvarsärendena avgjorts inom tre månader (jämfört med 2019
var motsvarande siffror 22,3 respektive 60,1 procent och 2018 var motsvarande siffror 10
respektive 37 procent). Det kan noteras att handläggningstiden fortsätter att minska.

