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Remissyttrande över betänkandet En 

sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och 

trygghet (SOU 2021:69) samt promemorian Stärkt 

trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga  

 

Ert dnr S2021/05920 respektive S2021/07176 

Domstolsverket har granskat betänkandet En sjukförsäkring med 

prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) samt promemorian 

Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga mot bakgrund av den 

verksamhet som bedrivs av myndigheterna inom Sveriges Domstolar, dvs. 

utifrån hur förslagen kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, 

organisatoriskt och utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur 

förslagen kan påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten 

generellt. Vidare har myndigheternas roll som statliga arbetsgivare beaktats 

vid granskningen.  

I betänkandet saknas en konsekvensbeskrivning av förslagets påverkan på 

Sveriges Domstolar. Det finns därmed ingen utredning gällande om och i så 

fall i vilken omfattning måltillströmningen till förvaltningsdomstolarna kan 

komma att påverkas av förslagen i betänkandet. I promemorian finns det 

däremot angivet att förslaget bedöms innebära något färre mål i domstol, 

men det anges inte närmare vad denna bedömning grundas på. Det anges 

inte heller om den bedömningen endast avser promemorians förslag eller om 

bedömningen avser de samlade förslagen i promemorian och betänkandet.  

Trots avsaknaden av närmare konsekvensbeskrivningar bedömer 

Domstolsverket att ändringarna som föreslås är så omfattande att de 

sannolikt kommer att påverka förvaltningsdomstolarna mer än marginellt, 

såväl när det gäller antalet socialförsäkringsmål som innehållet och 

komplexiteten i målen. Utifrån innehållet i betänkandet och promemorian är 

det dock inte möjligt för Domstolsverket att göra en uppskattning av 

ekonomiska konsekvenser för Sveriges Domstolar. Betänkandet och 

promemorian skulle därför behöva kompletteras med en samlad 

konsekvensbeskrivning. Domstolsverket kommer även att löpande följa 

målutvecklingen på socialförsäkringsområdet och vid behov yrka ökade 

anslagsmedel. 

Domstolsverket har i övrigt inte några synpunkter på förslagen.  
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Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Sara Leyde. Föredragande har 

varit juristen Christine Lindström. 

 

 

Sara Leyde 

                         Christine Lindström 

 

 


