1 (2)

Datum

Diarienummer

2021-09-09

DOV 2021/830

HR-avdelningen, Förhandlingsenheten
Linnéa Littorin, linnea.littorin@dom.se

a.remissvar@regeringskansliet.se
(endast per e-post)

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 som statlig arbetsgivare träffas inte av förslaget, eftersom
det för hela den statliga sektorn finns kollektivavtal och en befintlig
organisation för omställning. Verket avstår därför från att lämna synpunkter
på förslaget i stort.
I promemorians avsnitt 10 redogörs för vilka konsekvenser förslaget väntas
få för olika delar av samhället, men domstolarna nämns inte.
Överklagandenämnden för omställnings- och kompetensstöd ska överpröva
de beslut som fattas av kansliet för omställnings- och kompetensstöd vid
Kammarkollegiet i ärenden där enskilda ansöker om omställningsstöd.
Överklagandenämndens beslut om offentligt grundläggande omställningsoch kompetensstöd ska inte gå att överklaga, utom i de fall som avser beslut
om ersättning till arbetsgivare och om registrering av omställningsorganisationer. I de fallen ska nämndens beslut kunna överklagas till
förvaltningsrätten på den ort där nämnden finns (för värvarande
Stockholm). Prövningstillstånd ska krävas för överklagande till
kammarrätten.
Domstolsverket gör bedömningen att det antal ärenden som kommer att
avgöras av överklagandenämnden för omställnings- och kompetensstöd
kommer att vara lågt och att antalet ärenden som överklagas till
förvaltningsrätten blir då troligen ännu lägre. En sammantagen bedömning
är därför att domstolarna bör kunna hantera överklaganden inom ramen för
befintliga resurser.
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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

