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Betänkandet Rätt och rimligt för statligt anställda 

(SOU 2022:8) 

(Ert diarienummer Fi2022/01388). 

Jordbruksverket har beretts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerad utredning. 

Jordbruksverket avstår från att yttra sig över förslagen som avser arbetsrättsliga 

åtgärder för professorer eftersom dessa ligger utanför vårt verksamhetsområde. 

Jordbruksverkets synpunkter 

Överklagandenämndernas rättsliga ställning och 

sammansättning 

Jordbruksverket tillstyrker de föreslagna förändringarna. En tydligare och mer 

avgränsad roll med större fokus på den rättsliga prövningen av beslutets riktighet 

bedömer vi är av godo då nämndens möjligheter att bedöma lämpligheten enbart på 

skriftlig grund är begränsad. Förslaget underlättar också hanteringen av eventuella 

situationer med övertalighet som följd av nämndens beslut. Från medarbetarens 

perspektiv kan dock en uppsägning på grund av personliga skäl potentiellt få 

negativa konsekvenser. 

Utökade möjligheter till avstängning av statligt anställda 

Jordbruksverket tillstyrker förslagen. En utökning av möjligheterna som dessutom 

skrivs in i lag istället för kollektivavtal, som ensidigt kan sägas upp, är positiv. 

Förslagen bedöms välavvägda. 

Myndighetschefers anställningsvillkor 

Jordbruksverket har inga synpunkter på förslagen. 
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I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Andreas Krondahl 

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Ida 

Lindblad Hammar, Anders Elfström, Anna Coreback och Sanne Carlsson deltagit.  

Christina Nordin Andreas Krondahl 

Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Kopia till 
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