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TCO:s remissyttrande över Ds 2021:24 
Arbetslöshetsförsäkringen och 
förvaltningslagen 
A2021/01560 

 

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian 
Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen, Ds 2021:24 och 
inkommer därför med följande yttrande. 

 

Inledning  
Förvaltningslagen är direkt tillämplig bara hos 
förvaltningsmyndigheter och domstolar, dit arbetslöshetskassorna 
inte hör. Handläggning av ärenden enligt lagen om 
arbetslöshetsförsäkring innefattar myndighetsutövning mot enskilda. 
JO har därför ansett att ledning borde hämtas i förvaltningslagen när 
arbetslöshetskassorna handlägger frågor som innefattar 
myndighetsutövning. 

I Betänkandet Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 
2020:37) föreslås en ny lag för arbetslöshetsförsäkring där det ska 
införas reglering motsvarande en del av förvaltningslagens 
bestämmelser. 

I samband med beredningen av förslaget har frågan uppstått om i 
stället förvaltningslagen uttryckligen bör vara tillämplig för 
handläggningen hos arbetslöshetskassor av ärenden enligt den nya 
lagen. 

I Ds 2021:24 undersöks därför om så bör vara fallet och om det i så 
fall behövs någon särreglering i sak i den nya lagen om 
arbetslöshetsförsäkring utöver den som har föreslagits i SOU 
2020:37. Utgångspunkten för Ds 2021:24 är att det är en 
kompletterande promemoria till redan remitterade förslag i SOU 
2020:37. 

Ds 2021:24 föreslår att förvaltningslagen ska tillämpas när en 
arbetslöshetskassa handlägger ärenden enligt lagen om 
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arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassan ska då jämställas med 
en myndighet. 

 

Konsekvenser 

Förslaget bedöms i stort inte medföra några ökade kostnader för 
arbetslöshetskassorna, eftersom de redan lär tillämpa det som gäller 
enligt förvaltningslagen vid handläggning av ärenden enligt lagen om 
arbetslöshetsförsäkring. Det kan dock inte uteslutas att ökade 
kostnader för t.ex. tolk och översättning kan tillkomma och att det 
riskerar att drabba vissa verksamhetsområden mer än andra. 

Eventuella kostnader bedöms uppvägas med råge av de minskade 
kostnader för administration som arbetslöshetskassorna får vid 
genomförande av förslagen i övrigt i SOU 2020:37. Därutöver kan det 
inte heller uteslutas att frågor om t.ex. jäv kan medföra vissa 
administrativa utmaningar för arbetslöshetskassor med få anställda 
med anledning av att förvaltningslagen uttryckligen blir tillämplig för 
arbetslöshetskassorna. 

För enskilda bedöms förslaget innebära bättre garantier för 
rättssäkerhet och möjlighet att ta till vara sin rätt. 

Förslaget bedöms i övrigt inte innebära några konsekvenser. 

 

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser som är viktiga och 
grundläggande för rättssäkerheten, den enskildes möjligheter att ta 
till vara sin rätt och allmänhetens förtroende för all 
ärendehandläggning. Därför välkomnar TCO förslaget att 
förvaltningslagen ska tillämpas när en arbetslöshetskassa 
handlägger ärenden enligt lagen om 
arbetslöshetsförsäkring. 

 

 

Övrigt 
TCO konstaterar att förslaget inte omfattar handläggningen av 
ärenden som sker enligt lagen om arbetslöshetskassor, dvs 
hanteringen av framför allt medlemsinträden och -utträden men 
även uteslutningar.  Även om mycket talar för att a-kassorna, liksom 
tidigare, kommer att söka ledning ur förvaltningslagen vid 
handläggningen av dessa ärenden ser TCO det som något olyckligt att 
det inte utretts om även viss ärendehandläggning enligt lagen om 
arbetslöshetskassor bör omfattas av förvaltningslagen. 
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