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Svar på remiss - Arbetslöshetsförsäkringen och 
förvaltningslagen (Ds 2021:24) 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Båstads kommun tillstyrker förslaget, då det bedöms leda till en ökad 
rättssäkerhet för enskilda. 

16 av 27 

Båstads kommun är en av remissinstanserna för promemorian 
Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen. Promemorian bygger på att 
förvaltningslagens bestämmelser ska tillämpas vid handläggning av ärenden 
hos arbetslöshetskassan. Att tillämpa dessa förvaltningsprinciper vid 
ärendehandläggningen bör medföra positiva effekter för enskilda i form av 
tryggad rättssäkerhet, samt att den ger arbetslöshetskassorna en stabil grund 
vid sin bedömning. Båstads kommuns remissvar har hanterats genom att olika 
kommunala verksamheter givits möjlighet att lämna synpunkter. Ingen 
verksamhet har haft något att erinra om förslaget, då den inte påverkar 
kommunens verksamheter. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson 2021-09-20. 

Båstads kommun tillstyrker förslaget, då det bedöms leda till en ökad 
rättssäkerhet för enskilda. 

Kanslichef Olof Nilsson föredrar ärendet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2021-09-20 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000418/2021- 900 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på remiss av promemorian om Arbetslöshetsförsäkringen och för
valtningslagen 

Förslag till beslut 
Båstads kommun tillstyrker förslaget, då det bedöms leda till en ökad rättssäkerhet för en
skilda. 

Bakgrund 
Båstads kommun är en av remissinstanserna för promemorian Arbetslöshetsförsäkringen och 
förvaltnings/agen. Promemorian bygger på att förvaltningslagens bestämmelser ska tillämpas 
vid handläggning av ärenden hos arbetslöshetskassan. Att tillämpa dessa förvaltningsprinciper 
vid ärendehandläggningen bör medföra positiva effekter för enskilda i form av tryggad rättssä
kerhet, samt att den ger arbetslöshetskassorna en stabil grund vid sin bedömning. 

Båstads kommuns remissvar har hanterats genom att olika kommunala verksamheter givits 
möjlighet att lämna synpunkter. Ingen verksamhet har haft något att erinra om förslaget, då 
den inte påverkar kommunens verksamheter. 

Yttrande 
Båstads kommun tillstyrker förslaget, då det bedöms leda till en ökad rättssäkerhet för en
skilda. 

Kommunledning 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Arbetsmarknadsdepartementet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen Ds 2021:24 

Samråd har skett med: 
Arbetsmarknadsenheten 
HR-avdelningen 
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Dnr: KS 000418/2021 – 900 
 
 
Svar på remiss av promemorian om Arbetslöshetsförsäkringen och 
förvaltningslagen 
 
 
Förslag till beslut 
Båstads kommun tillstyrker förslaget, då det bedöms leda till en ökad rättssäkerhet för en-
skilda. 
 
Bakgrund  
Båstads kommun är en av remissinstanserna för promemorian Arbetslöshetsförsäkringen och 
förvaltningslagen. Promemorian bygger på att förvaltningslagens bestämmelser ska tillämpas 
vid handläggning av ärenden hos arbetslöshetskassan. Att tillämpa dessa förvaltningsprinciper 
vid ärendehandläggningen bör medföra positiva effekter för enskilda i form av tryggad rättssä-
kerhet, samt att den ger arbetslöshetskassorna en stabil grund vid sin bedömning.  
 
Båstads kommuns remissvar har hanterats genom att olika kommunala verksamheter givits 
möjlighet att lämna synpunkter. Ingen verksamhet har haft något att erinra om förslaget, då 
den inte påverkar kommunens verksamheter.  
 
Yttrande 
Båstads kommun tillstyrker förslaget, då det bedöms leda till en ökad rättssäkerhet för en-
skilda. 
 
 
Kommunledning 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Arbetsmarknadsdepartementet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen Ds 2021:24 
 
Samråd har skett med: 
Arbetsmarknadsenheten 
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