
Socialförsäkringsutskottets betänkande 

1984/85:5 

om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara (prop. 1984/ 
85:24) 

Propositionen 

I proposition 1984/85:24 om socialförsäkringsväsendet under krig och 
krigsfara har regeringen (socialdeparte'mentet) föreslagit riksdagen att anta i 

propositionen framlagt förslag till lag om socialförsäkringsväsendet under 
krig och krigsfara. 

Lagförslaget har följande lydelse. 

1 Riksdagen 1984185. 11 sam/. Nr 5 
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Stu 1984/85:5 

J<'örslu~ till 
Lag om socialför~krin~s~äsendct under krl~ och krigsfara 

H;irig,·111>m fiir•:~krivs fiiljandc. 

lnl1•tlu11tl1• h1·.11i11111111.'/Ur 

I § Kommer ril..t:t i krig. skall 4-11 §§ till:impas. 

2 § Rcgl·ringcn fitr fiiresk 1 iva au 4 -11 §§ helt cl kr delvis skall tillämpas från 

den 11dpu11kt s!1m l"C!_!.<'nngen hci.tiimmer 

1. om nkl'I iir i krig.;tara, 

11111 det riuk.- s;'11lan.1 utomllfikntliga fi>rh<illandcn som är föranledda av 
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krij! eller av krit!sfara som 1iket har fldunnit sig i. 
hirl·skriftcr e11lit!t lorsta stycket skall underställas riksdagens prövning 

inom en mi111;11I 1 rim del de heslulades dler. om riksmöte ej pågår. från 

hiirjan av n;ir111:1st fiil_jandc riksmiill'. Sker ej understiillnmg eller godkänner 

riksdat!en ej före,krilfrrna inom tv:'i mtmadu frän dl'l underställning skedde, 

upphiir li>l"l'Skri\fL•rna all !,!.älla. 

) § l lmlcr tid ll;\ hci.ti11nmclscrna i 4--11 §§ tilhimpai-. gi1llcr intt' i lag eller 

anna11 författning mnldcladl· föreskrifter i den mån de strider mot 4-11 §§ 

ellrr föfl·skrifler som har metltlel<1ts med Mi>d av dessa hcstämmclser. 

1-°liteliggcr inlc längre sådana forhiiltandcn som avses i l § eller 2 § första 

stycket, skall n:gnint!cn !1i1eskriva alt h~·stämnwlserna i 4--11 §§ inte längre 

sk:11l t1llämpa,. 

/mkrfr11i11R i f1inäli.rin}(1·!..11s.m 111.111. 

4 § Fn allmiin torsi1kringsk:lssa far underlåta att enligt lagen ( 1962:381) om 

11llmän fiii·siikring 'kri\·a 111 en fiir,iikrad till dess fr!1ga uppkommer om rätten 

till en filrs;ikri11gsfiim1fö1. I såda111 fall giilk·t inskrivningen från och med den 

lidpunkl då den forsiikr.1di: skull<' ha \'arit inskriven enlig! nämnda lag. 

Om försäkring,1..assan i samhamf mcJ inskrivning enligt första stycket 

llc:slulilr om hltht>righct till sju'-:.pt•nningförs;1kringen. gäller beslutet i den 

Jdcn frfm den 111fig;11··· t11lp1111~ t d;i sadana ti•rhållandcn intriJll att den 

fiirsakrnd•· skull<' ha varit sjukpl'nningfors;ikrad. Jod. tidigast frim och med 

den il ag d;, in'k 11vning.·11 sk;1ll g;illa. 

S § lkn 'om 11ppt"ti1r •'Il förm;,n, s11m admini,trcras av riksfiirsäkringsverket 

och dt• allmiinna forsakringsbs,orna, ;11 skyltlig ;ilt ulan dröjsmal till 

fi'lr,äkringskas,a11 anmäla fiirh111lamkn som piiwrl..:11 rätten till eller 

storlt:l..cn av li1rmiin•·n. 

Om fiir111;inst.1!!.11cn :ir omymlil!. !11igger a11mäl11ing,skyldighcten förmyn

dan·n. I fr;\j!a om lk11 snm ar 111Hkr;"1rig är ol'ksii vårdnadshavaren 

anmiilnin!!sskyldig. Sl,.cr utlletalnmg eljest till n;1go11 annan iin form:°mstaga-
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ren. Aligger motsvarande skyldighet även den till vilken förmånen betalas 
ut. 

6 § En allmän försäkringskassa f:\r besluta i ärenden i vilka behörigheten att 
fatta beslut tillkommer annan försäkringskassa, om hinder eller avsevärd 

svårighet föreligger för den senare kassan att utöva beslutsrätten. 

Be.~lutsf örhct 

7 I Föreligger hinder eller avsevärda svårigheter for en pensionsdeleg;\tion 

eller försäkringsnämnd hos en allmän för~äkringskassa att avgöra ärenden i 

den ordning som är föreskriven, fflr beslut fattas av delegationen eller 

niimnden i annan sammansättning eller. med mindre antal ledamöter. 

Motsvarande gäller beslut av försäkringskassans styrelse eller beslut i andra 

ärenden vars avgörande kan ankomma på ett särskilt organ hos kassan. 

Beslut får iiven när det är påkallat fattas av tjänsteman hos försäkringskas

san. 

Uth«-talnin~ UI' socialfnrsäkrin~sförmJnt'r m.m. 

81 Restlimmclserna i 9 och 10 §§skall tillämpal'. på förmåm:r snm enligt lag 

eller annan författning dler regeringen~ förordnande månathgcn eller för 

längre tidspt•riud skall betala!< ut av riksförsiikrinj!.sverket eller av en <illmän 

försäkrin~skassa. 

Efter övcrenskommel~c mellan riksförsiikringsverkcr o<:h staten~ lillle- och 

pt•nsionsvcrk skall de allmänna försäkringskassorna sörja for utbetalningen 

av statliga tjänstepensioner. Motsvarande gäller pensioner som administre

ras av Kommunernas Pensionsanstalt. Därvid tillämpas bestämmclst:rna i 9 

c.>1:h IO §§ på sådana pensioner. 

9 I Den ~om är bcr:ittigad till en förmån som avses i 8 §skall erhålla ett hevis 

(förmdmhevi.!·), som anger den ersättning som han är berattigad lill. 

Den som har anspråk på en förmån men inte är rt•p.istrcrad som 

förmfmsherättigad skall anmäla lktta till för~äkringsk<1ssan. Om försäkrinj!S

kassan finner att han är berättigad till förmånen. skall fiirmånsbcvi~ 

utfärdas. 

Om förutslittningarna for rälll'n till cllc1 storleken av en förmiin ändra,. 

skall försiikrinj!ska~san. 1 fi•1l·knmmamk Llll mot <'1tcrliimnandl' a" tidigafl" 

utfärdat förn1im~hl·vis. utf;irda nytt fi\nni\nsbc:vis. , 

l>cn fi\rsiikradc :ir skyldig att utan dröjMniil till försiikringskas~an 

('werlämn;1 det h)rm;ia<ibcvis som tidiv.arc utfärdats om nytt förmånshcvio; 

utfärdas eller om 1 iith:n att uppbära förmån..:r upph1'lr. Vad 'om har i.agts nu 

gäller inte om förm;\nsbcvi~cl har förkommicdlcr om hintln mi;icr mol att 

åtcrliimna förmånshcviscl. 
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10 I Om riksför'iäkringsverkets datasystem har försatts ur funktion, får 

förmåner som avses i 8 § betalas ut mot uppvisande av förmånsbeviset. 

Inträffar förhållande som avses i första stycket innan formänsbevis har 

utfärdats. får fiirm:\nen betalas ut mot uppvisande av en utbetalningshand

ling som avser närmast föregående utbetalningspcriod. 

Om utllctalningshandlingen har förkommit, får den allmänna försäkrings

kas!.an på llegiiran av förmånstagaren utfärda särskilt ticvis om rätten till 

förmån. Motsvarande gäller om förutsättningarna för rätten till förmånen 

eller storleken av förmånen har ändrats. 

Bemyntli~and1· 

11§ Regerinl!en fiir i den mån del påkallas av förhållanden;i föreskriva att 

förmåner som administrc:ras av riksförsäkringsverkct och de allmänna 

försäkringskassorna inte skall betalas ut. Regeringen fi'u ocksii föreskriva att 

sådana förmåner skall bestämmas enligt andra grunder eller i annan ordning 

än som gäller t•nligt lag eller annan författning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1985. · 

Utskottet 
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I proposition 1984/85:24 om socialförsäkringsväsendet under krig och 

krigsfara läggs fram förslag om en beredskapslagstiftning på socialförsäk

ringsområdet. Med socialförsäkring avses härvid inte enbart den allmänna 

försäkringen, delpensionsförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen utan 

även andra förmåner i det socialpolitiska bidragssystemet som betalas ut av 

riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna. Exempel på 

sådana andra förmåner är allmänna barnbidrag, bidragsförskott, dagpenning 

till värnpliktiga och civilförsvarspliktiga m. fl. samt vissa förmåner vid 

arbetslöshet och utbildning. 

Utgångspunkten för beredskapslagstiftningen är att socialförsäkringssys

temet i ett krisläge skall kunna anpassas efter rådande förhållanden. 

Eftersom man i ett sådant läge får räkna med risken för att socialförsäkring

ens landsomfattande datasystem sätts ur funktion tar den föreslagna 

beredskapslagstiftningen sikte på utformningen av alternativa handlägg

ningsrutiner och betalningssystem. Vidare ges lättnader i fredstida föreskrif

ter om inskrivning i försäkringskassa, beslutsförhet m. m. Regeringen 

bemyndigas också i den mån det påkallas av förhållandena att föreskriva att 

förmåner som administreras av riksförsäkringsverket och de allmänna 

försäkringskassorna inte skall betalas ut eller skall bestämmas enligt andra 

grunder eller i annan ordning än som gäller enligt lag eller författning. 
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Bestämmelserna skall automatiskt träda i tillämpning i krig. I händelse av 
krigsfara eller sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig 
eller av krigsfara som riket har befunnit sig i får regeringen föreskrivna att 
bestämmelserna helt eller delvis skall tillämpas från en viss tidpunkt. 
Föreskrifterna skall därvid underställas riksdagens prövning. 

Utskottet har ingen erinran mot propositionen, som inte föranlett något 
motions yrkande. 

Utskottet hemställer 
att riksdagen med bifall till proposition 1984/85:24 antar det i 

propositionen framlagda förslaget till lag om socialförsäkringsvä
sendet under krig och krigsfara. 

Stockholm den 27 november 1984 

På socialförsäkringsutskottets vägnar 
SVEN ASPLING 

Närvarande: Sven Aspling (s), Nils Carlshamre (m), Doris Håvik (s), Elis 
Andersson (c), Allan Åkerlind (m), Ralf Lindström (s), Lars-Åke Larsson 
(s), Karin Israelsson (vpk), Gunhild Bolander (c), Marg6 Ingvardsson (vpk), 
Nils-Olof Gustafsson (s), Barbro Nilsson i Visby (m), Ingegerd Elm (s), 
Inger Hestvik (s) och Kenth Skårvik (fp). 




