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Remissvar arbetslöshetsförsäkringen och 
förvaltningslagen. Ds 2021-24 

Sammanfattning 
Remiss från arbetsmarknadsdepartementet om lagförslag gällande 
arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen. 

Bakgrund 
I promemorian föreslås att förvaltningsramen (2017:900) ska tillämpas för 
handläggningen hos en arbetslöshetskassa av ärenden enligt lagen (1997:238) 
om arbetslöshetsförsäkringen och för hur överklagande av 
arbetslöshetskassans beslut i sådana ärenden. 
Författningsförslaget i promemorian innehåller ändringar i den nya lagen om 
arbetslöshetsförsäkring som föreslås Inom ramen för utredningen om en ny 
arbetslöshetsförsäkring (SOU 2020:37). 
Idag är inte förvaltningslagen styrande för arbetslöshetskassorna även om de i 
många stycken försöker leva upp till kraven i förvaltningslagen. 

Analys 
Bengtsfors kommun tycker att förslaget är positivt, att jämställa 
arbetslöshetskassan med en myndighet innebär en mer rättssäker tillämpning 
av regelverket. Den enskilde som omfattas av arbetslöshetskassans är oftast 
helt beroende av en snabb och rättssäker tillämning av regelverket. Att det 
finns en tydlighet i hur den enskilde skall begära omprövning av negativa 
beslut är också avgörande för hur trygghetssystemets legalitet upplevs. 
 
Arbetslöshetskassan  kan i vissa stycken liknas vid Försäkringskassan och 
kommuner i handläggningen av ekonomisk ersättning till den enskilde som 
har behov av ekonomisk ersättning. Det är därför lämpligt att 
Arbetslöshetskassan även har samma eller likartat regelverk som myndigheter 
har i relation till förvaltningslagen. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Bengtsfors kommun tillstyrker förslaget att Förvaltningslagen ska tillämpas 
när en arbetslöshetskassa handlägger ärenden enligt lagen om 
arbetslöshetsförsäkring. Arbetslöshetskassan ska då jämställas med en 
myndighet. 
 
 
 
Göran Eriksson  
Kommunchef  
 
 
 
Bilagor 
Promemoria 
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Arbetsmarknadsdepartementet

KSAU Fffi 223 Dnr KSN 2021-000722

Remissvar  arbetslöshetsförsäkringen  och

förvaltningslagen.  Ds  2021-24

Remiss  från  arbetsmarknadsdepartementet  om  lagförslag  gällande

arbetslöshetsförsäkringen  och  förvaltningslagen.

I promemorian  föreslås  att förvaltningsramen  (2017:900)  ska  tillämpas  för

handläggningen  hos  en arbetslöshetskassa  av ärenden  enligt  lagen  (1997:238)

om  arbetslöshetsförsäkringen  och  för  hur  överklagande  av

arbetslöshetskassans  beslut  i sådana  ärenden.

Författningsförs1aget  i promemorian  innehåller  ändringar  i den  nya  lagen  om

arbets1öshetsförsäkring  som  föreslås  Inom  ramen  för  utredningen  om  en ny

arbetslöshetsförsäkring  (SOU  2020:37).

Idag  är inte  förvaltningslagen  styrande  för  arbets1öshetskassoriia  även  om  de i

många  stycken  försöker  leva  upp  till  kraven  i förvaltningslagen.

Bengtsfors  kommun  tycker  att förslaget  är positivt,  att  jämställa

arbetslöshetskassan  med  en myndighet  innebär  en mer  rättssäker  tillämpning

av regelverket.  Den  enskilde  som  omfattas  av arbetslöshetskassans  är oftast

helt  beroende  av en snabb  och  rättssäker  tillämning  av regelverket.  Att  det

firu'is  en tydlighet  i hur  den  enskilde  skall  begära  omprövning  av negativa

beslut  är också  avgörande  för  hur  trygghetssystemets  legalitet  upplevs.

Arbetslöshetskassan  kan  i vissa  stycken  lila'ias  vid  Försäkringskassan  och

kommuner  i handläggningen  av ekonomisk  ersättning  till  den  enskilde  som

har  behov  av ekonomisk  ersättning.  Det  är därförlämpligt  att

Arbetslöshetskassan  även  har  samma  eller  likartat  regelverk  som  myndigheter

har  i relation  till  förvaltningslagen.

Beredande  organ

Koini'nunchefens  tjänsteskrivelse  2021-08-24

Kommunstyrelsens  allmänna  utskotts  beslut

Bengtsfors  kommun  tillstyrker  förslaget  att förvaltningslagen  ska  tillämpas

när  en arbetslöshetskassa  l'iandlägger  ärenden  enligt  lagen  om

arbets1öshetsförsäkringen.  Arbetslöshetskassan  ska  då jämställas  med  en

myndighet.

Justerandes  sign

. I ,l sa
Utdragsbestyrkande
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