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Remissvar angående betänkandet Ds 2021:16, 

Grundläggande omställnings- och  

kompetensstöd, A2021/01333 

Domstolsverket har granskat promemorian mot bakgrund av den 

verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslaget 

kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och 

utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur förslaget kan 

påverka verksamhetsstöd, arbetsformer och rättssäkerheten generellt. 

Vidare har myndigheternas roll som statliga arbetsgivare beaktats vid 

granskningen. 

Domstolsverkets yttrande 

Domstolsverket gjorde i sitt förra remissvar bedömningen att det antal 

ärenden som kommer att avgöras av Överklagandenämnden (och som då 

endast avsåg ersättning till arbetsgivare och registrering av 

omställningsorganisationer) för omställnings- och kompetensstöd kommer 

att vara lågt och att antalet ärenden som överklagas till förvaltningsrätten då 

troligen blir ännu lägre. En sammantagen bedömning var därför att 

domstolarna bör kunna hantera överklaganden inom ramen för befintliga 

resurser. 

I ändringsförslaget har möjligheten att överklaga till domstol blivit större i 

och med att även arbetstagares ärenden – inte bara omställningsföretagens 

ärenden – ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Mot bakgrund av att det totalt handlar om en förväntad volym på 27.000 

ärenden vid Kammarkollegiet är en grov uppskattning att cirka 100 mål per 

år (alltså knappt 0,4 %) kommer att, efter omprövning, överklagas till 

förvaltningsrätt. Den totala överklagandefrekvensen till kammarrätt var 

omkring 20 procent år 2021, vilket i detta sammanhang skulle innebära ett 

20-tal mål. Styckkostnaden för ett genomsnittligt mål år 2021 var i 

förvaltningsrätt (FR) 8 818 kr och i kammarrätt (KR) 17 487 kr. 

Sammantaget innebär detta en kostnadsökning på drygt 1,2 miljoner kr (FR: 

8 818*100 = 881 800; KR: 17 487*20 = 349 740). Domstolsverket gör 

bedömningen att reformen kan förväntas innebära en så stor ökning av 

antalet mål vid de allmänna förvaltningsdomstolarna att den inte kan 
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hanteras inom givna ramar och att anslaget därför bör höjas med 1,2 

miljoner kronor per år. 

Domstolsverket har bedömt att utredningen i övrigt inte innehåller något 

förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar.  

Detta yttrande har beslutats av rättschefen Charlotte Driving. Föredragande 
har varit arbetsrättsjuristen Linnéa Littorin.  

 

 

Charlotte Driving  

   Linnéa Littorin 


