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Datum Diarienr 

2021-09-15 KST 2021/208 

Ert datum Ert diarienr 

2021-06-08 A2021/01332 

Regeringskansliet 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Promemorian En reformerad arbetsrätt — för flexibilitet, 

omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden 

(Ds 2021:17) 

Kammarrätten berörs framför allt av de förslagna ändringarna i rätten till 

arbetslöshetsersättning. Förslaget i promemorian om undantag från 

avstängningsreglerna innebär att avstängning från rätt till ersättning från 

arbetslöshetsförsäkringen inte ska beslutas i vissa situationer. Detta torde, som 

konstateras i promemorian, medföra att antalet överprövningar av beslut om 

avstängning kan antas komma att minska. Å andra sidan medför förslaget att 

arbetslöshetskassorna kan komma att besluta om återkrav av 

arbetslöshetsersättning i fler fall. Detta avser bland annat den situationen då en 

domstol förklarar att en uppsägning varit ogiltig och den som har haft ersättning 

därigenom får lön för samma tid. I promemorian konstateras också att fler 

sökanden kan komma att stå utanför arbetslöshetsförsäkringen i vissa situationer 

eller att de kommer att medges ersättning beräknad på en lägre normalarbetstid. 

Omständigheter som kan leda till fler överklaganden av arbetslöshetskassornas 

beslut om rätten till ersättning. 

Sammantaget görs i promemorian den bedömningen att kostnaderna för 

domstolarna inte kommer att öka med anledning av de förslag som berör 

arbetslöshetsförsäkringen. Kammarrätten ställer sig tveksam till denna 

bedömning och effekterna för de allmänna förvaltningsdomstolarna bör beaktas 

i den vidare beredningen. 

Postadress Besöksadress Telefon 

Box 2302 Birger Jarls Torg 5 08-561 690 00 

103 17 Stockholm 

E-post: kammarrattenistockholm@dom.se Internet: www.kammanattenistockholm.domstol.se 
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Detta yttrande har beslutats av kammarrättslagmannen Christian Groth 

Christian Groth 

Kopia till 

Övriga kammarrätter 
Hovrätterna 

Förvaltningsrätterna under Kammarrätten i Stockholm 
Justitiedepartementet, expeditionschefen och enheten DOM 

Domstolsverket 
Kammarrättens intranät 
Tidningarnas telegrambyrå 
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Datum Diarienr 

2021-09-15 KST 2021/208 

Ert datum Ert diarienr 

2021-06-08 A2021/01333 

Regeringskansliet 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Promemorian Grundläggande omställnings- och kompetensstöd — för 
flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden 
(Ds 2021:16) 

I promemorian görs bedömningen att beslut av Överklagandenämnden för 
omställnings- och kompetensstöd om offentligt grundläggande omställnings-
och kompetensstöd inte bör gå att överklaga till allmän förvaltningsdomstol. 
Däremot förslås att nämndens beslut, efter överklagande, om ersättning till 
arbetsgivare och om registrering av omställningsorganisationer ska kunna 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Kammarrätten har inte några 
invändningar mot denna ordning men saknar ett resonemang om 
konsekvenserna för domstolarna till följd av den nya måltypen. 

Detta yttrande har beslutats av kammarrättslagmannen Christian Groth 

Christian Groth 

Postadress Besöksadress Telefon 

Box 2302 Birger Jarls Torg 5 08-561 690 00 
103 17 Stockholm 

E-post: kammarrattenistockholm@dom.se Internet: www.kammarrattenistockholm.domstol.se 
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Kopia till  

Övriga kammarrätter 

Hovrätterna 

Förvaltningsrätterna under Kammarrätten i Stockholm 

Justitiedepartementet, expeditionschefen och enheten DOM 

Domstolsverket 

Kammarrättens intranät 

Tidningarnas telegrambyrå 
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KAMMARRÄTTEN 
I STOCKHOLM 

 

Datum Diarienr 

2021-09-15 KST 2021/208 

Ert datum Ert diarienr 

2021-06-08 U2021/02963 

Regeringskansliet 

Utbildningsdepartementet 

Promemorian Omställningsstudiestöd — för flexibilitet, 
omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden 
(Ds 2021:18) 

Kamrnarrätten anser att förslagen i promemorian rent tekniskt framstår som väl 
genomtänkta och bearbetade. Detsamma gäller analysen i promemorian om 
konsekvenserna för domstolarna. 

Detta yttrande har beslutats av kammarrättslagmannen Christian Groth 

' 

Christian Groth 

Kopia till 

Övriga kammarrätter 
Hovrätterna 
Förvaltningsrätterna under Kammarrätten i Stockholm 
Justitiedepartementet, expeditionschefen och enheten DOM 
Domstolsverket 
Kammarrättens intranät 
Tidningarnas telegrambyrå 
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