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1977178:20 

Prop. 1977/78:20 

med förslag till ändrad organisation för besvärsprövning inom so
cialförsäkringen m. m.; 

beslutad elen 20 oktober 1977. 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i 
bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag. 

På regeringens v~ignar 

THORBJÖRN FÄLLOIN 
RUNE GUSTAVSSON 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen fåreslå5 att regionala fårsiikringsriitter skall inrättas för 
överprövning av framför allt iirenden som handläggs av de allmänna får
siikringskassorna. Försiikringsriitterna skall överta de arbetsuppgifter som 
riksfårsäkringsverkets besvHrsavdelning och försäkringsrådet har f. n. De nya 
försäkringsrätterna avses bli lokaliserade till Stockholmsområdet samt Jön
köping och Umeå. 

Försäkringsrätt föreslås bli domför med tre yrkesdomare. I ärendegrupper 
som tillsammans utgör drygt en tredjedel av ärendena skall dessutom två 
nämndemän delta i avgörandet. Lekmannamedverkan fåreslå5 förekomma 
framfår allt i sådana ärenden som i försäkringskassa har avgjorts av pen

sionstlelegation eller av försäkringsnämncl i dess helhet. I arbetsskade
ärenden föreslås lekmannamedverkan förekomma generellt. 

Genom att besvärsprövningen bryts ut från riksförsiikringsverket får 
verket en mera renodlad inriktning på centrala lednings- och tillsynsfunk

tioner. I linje med detta föreslås att verket skall kunna intriicla som part i 
förfarandet i försäkringsriitt med uppgiften att verka får en likformig och 
rlittvis tillämpning av socialförsiikringsbestfönmelserna. En siirskild enhet 
föreslås inriittad inom riksfårsiikringsverket får att svara för denna uppgift. 
Såvitt gäller den högsta instansen. vars namn föreslås lindrat till fårsäkrings
överclomstolen, skall förfarandet genomgående vara utformat som ett två
partsfårfarancle. De befogenheter som vissa socialfårsäkringsorgan f. n. har 
att ex oflicio pröva beslut av liigre instans resp. underställa högre instans 
ett beslut får prövning föreslås försvinna i samband med att ett tvåparts-
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förfarande införs. 
Besvärstiden i socialförsiikringsärenden föreslås bli förlängd från tre veckor 

till två månader. För att möjliggöra snabb och enkel rättelse föreslås 
forsiikringsorganen under vissa förutsiittningar bli skyldiga att ändra egna 
beslut som innehåller kvalificerade felaktigheter. Vidare föreslås att försäk
ringskassa alltid skall ta upp beslut till ny prövning niir besvär har anförts av 
enskild. Om kassan finner besviiren befogade skall den själv iindra beslutet i 
enlighet med yrkandet och det blir inte nödviindigt att försiikringsriitt prövar 
iirendet. 

Lagstiftningen om den nya besvärsorganisationen och därmed samman
hängande frågor föreslås träda i kraft den I januari 1979. 
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1 Förslag till 
Lag om försäkringsdomstolar 

l liirigcnom föreskrives följande. 

I § Försiikringsöverdomstolen är högsta försäkringsdomstol i mål som 

fullföljes dit från försäkringsriitt eller från arbetsmarknadsstyrelsen eller som 

arbetsmarknadsstyrclsen understiiller domstolens prövning. 

Försiikringsriitt är försäkringsdomstol närmast under försäkringsöver

domstolen i mål som fullföljes dit från allmän försäkringskassa, lokal 

skattemyndighet eller riksförsiikringsverkct. 

Försäkringsrätter skall finnas till ett antal av tre. 

f(irsäkringsiil'Ndomslolen 

2 ~ I forsiikringsöverdomstolen finns en president och minst åtta försäk

ringsdomare samt minst åtta andra ledamöter. Presidenten och försäkrings
doniarna skall vara lagfarna. 

De lagfarna ledamöterna utnämnes av regeringen. 

De icke lagfarna ledamöterna förordnas av regeringen för tre år i sänder. 

För varje sådan ledamot förordnar regeringen för samma tid en ersättare. 

När ledighet uppkommer förordnas ny ledamot eller ersättare för den tid 

som återstår av den tidigare utseddes uppdrag. De icke lagfarrn1 ledamöterna 

och ersiittarna för dem skall ha särskild erfarenhet av arbetsförhållanden 

eller eljest ha kunskaper av särskilt värde för domstolens arbete. 

3 § Försiikringsöverdomstolen är domför med fem ledamöter. Av dem skall 

tre vara lagfarna. 

Domstolen är domför med endast tre lagfarna ledamöter 

1. vid prövning av besvär över beslut som ej innebär avgörande av 

saken, 

2. vid förordnande i avvaktan på målets avgörande samt vid annan åtgärd 

som avser endast måls beredande, 

3. vid beslut genom vilket domstolen skiljer sig från målet utan att detta 

har prövats i sak. 

4. vid avgörande av mål där utgången är uppenbar. 

Uppkommer i mål fråga av betydelse för enhetlig lagtolkning eller 

riittstilWmpning, får målet hänskjutas till avgörande av försäkringsöver

domstolen i dess helhet. Därvid skall samtliga ledamöter deltaga i avgöran

det. om ej laga hinder möter. 

4 §Vid förfall för lagfaren ledamot i försäkringsöverdomstolen får regeringen 

förordna vikarie. Regeringen får även förordna om tillfällig förstärkning av 

försiikringsöverdomstolen. om det behövs för arbetets behöriga gång. 
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Försäkringsrärrcrna 

5 § I rörsäkringsrätt finns forsäkringsrättsråd och försäkringsrättsassessorer. 
Försäkringsrättsråd utnämnes och försäkringsrättsasscssor förordnas av re
geringen. 

Försiikringsrätlsråd och forsiikringsriittsassessor skall vara lagfarna. Fö
religger särskilda skäl. får den som har god kiinnedom om socialforsiik
ringslagstiftningen utses till försiikringsriittsråd eller försäkringsrättsassessor, 
fastän han icke iir lagfaren. 

Regeringen utniimner ett försiikringsrättsråd att vara chef för domstolen. 

6 § Försiikringsrätt är delad i avdelningar. Varje avdelning består av minst 
två försäkringsriiltsråd och av försiikringsriittsassessorer till det antal rege
ringen bes!Limmer. Regeringen utnämner ett försäkringsrättsråd att vara ord
förande på avdelning och ett att vara vice ordförande. 

7 § Försiikringsrätt är domför med tre ledamöter som iir försiikringsriittsråd 
eller försäkringsrättsassessorer. Hiirutöver skall två nämndemiin ingå i riitten 
vid prövning av besvär över 

I. beslut som i allmän försiikringskassa har avgjorts av pcnsionsdelega
tion, 

2. beslut som i allmän försiikringskassa har avgjorts av forsiikringsnämnd i 
dess helhet och 

3. beslut enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsiikring. lagen 
( 1977:265) om statligt personskadeskydd eller motsvarande iildre bestämmel
ser. 

Försäkringsrätt iir alltid domför utan niimndemiin i fall som avses i 3 ~ 
andra stycket. 

8 § För försäkringsriitt finns nämndemiin till det antal som regeringen 
bestämmer. Regeringen fastställer för varje liin inom domkretsen det antal 
nämndemän som skall utses. Försäkringsriitt fördelar tjiinstgöringen mellan 
nämndemännen efter samråd med dem. 

Nämndeman i försäkringsrätt utses genom val. Valet förriittas av lands
tinget eller. om i länet finns kommun som ej ingår i landstingskommun, av 
landstinget och kommunfullmäktige med den fördelning dem emellan som 
länsstyrelsen hestiimmerefterbefolkningstalen. I Gotlands liin förrättas valet 
av kommunfullmäktige i Gotlands kommun. 

Val av nämndemän skall vara proportionellt, om det begäres av minst så 

många väljande som motsvarar det tal. vilket erhålles. då samtliga viiljandes 
antal delas med det antal personer valet avser, ökat med I. Om förfarandet vid 
sådant proportionellt val iir särskilt föreskrivet. 

Vart tredje år väljes halva antalet niimndemiin i försäkringsr~itt. 
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9 § Valbar till nämndeman i försiikringsriitt är myndig svensk medborgare, 
som är kyrkobokförd i länet och ej har fyllt sjuttio år. Tj~insteman i allmän 

försiikringskassa eller ledamot av pensionsdclegation eller försäkrings
niimnd. tjänsteman vid lokal skattemyndighet eller riksförsiikringsverket. 
lagfaren domare. annan ledamot eller tjänsteman i försäkringsdomstol, 
åklagare. advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta 
får ej vara niimndeman. 

Den som har fyllt sextio år eller uppger annat giltigt hinder iir ej skyldig att 
mottaga uppdrag som niimndeman. Den som har avgått som niimndeman iir 
ej skyldig att mottaga nytt uppdrag förrän efter sex år. 

Riitten prövar självmant den valdes behörighet. 

10 § Niimncleman utses för sex år men får avgå efter två år. Om niimndeman 
visar giltigt hinder, får riitten entlediga honom tidigare. Den som har fyllt 
sextio år har rätt att fråntriicla uppdraget. Upphör nämndeman att vara valbar 
eller behörig. förfaller uppdraget. 

Niir ledighet uppkommer, utses ny nämndeman får elen tid som återstår av 
elen tidigare utsedcles uppdrag. Ändras antalet nämndemän, får nytilltrii
dancle nämndeman utses för kortare tid än som följer av första stycket. 

Genwnsamma bestämmelser 

Il ~ I fråga om omröstning i försiikringsdomstol gäller bestiimmelserna i 
16 och 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i hovrätt i tillämpliga delar. 

Domstolen bestämmer dock sjiilv i vilken ordning ledamöterna vid om
röstningen skall yttra sig. 

12 ~ Försiikringsdomstol sammantriider på den ort diir den har sitt siite. 
Domstolen får sammanträda på annan ort, om det finns särskilda skiil för 
detta. 

13 * Ledamot i försiikringsöverdomstolen, försäkringsriittsråcl och försiik
ringsriittsassessor skall vara svensk medborgare. Den som är omyndig eller 
i konk urstillständ får ej tjiinstgöra som sådan ledamot cl ler som föredragande. 

I fråga om nämndeman giiller vad som är föreskrivet i 9 ~. 
Ledamot och föredragande i försäkringsdomstol skall ha avlagt domared. 
De som står i sådant förhållande till varandra som sägs i 4 kap. 12 ~ 

riittegångsbalken får ej samtidigt tjänstgöra som ledamöter i försiikrings
domstol. 

14 * Regeringen får på begiiran av försiikringsdomstol förordna siirskilda 
sakkunniga för viss tid med uppgift att tillhandagå domstolen med utlå
tanden. 
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15 * Vid försäkringsdomstol skall finnas kansli. 

Om ikraftträdandet finns föreskrifter i lagen (0000:000) om införande av 

lagen 10000:000) om försäkringsdomstolar, m. 111. 



Prop. 1977178:20 7 

2 Förslag till 
Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971 :291) 

Hiirigenom föreskrives all I, 9 och 33 ~~ förvaltningsprocesslagen 
( 1971 :291) skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurarandc ~rdelse 

Denna lag gäller riitlskipning 
regeringsrällen. kammarriill, skatte
riill. fastighctstaxeringsriitl och liins
riilt. 

Förfarandet iir skriftligt. 

J 1 

Föreslagen Jyde/se 

Denna lag giiller riittskipning i 
regerings rätten. kammarriitt. skatte
riitt, fastighetstaxeringsriitt och Hins
riilt samt i .försäkringsöverdomstolen 

och .fiirsäkringsräl/. 

9 sl 

' 
I handliiggningen får ingå muntlig förhandling beträffande viss fråga, när 

det kan antagas vara till fördel för utredningen. 
I kammarriitl. skatteriill, fastig- I kammarrätt, försäkring.vätt. 

hctstaxeringsriitt och länsrätt skall skatteriitt, fastighetstaxcringsriitt 
muntlig förhandling hållas, om en- och länsriitt skall muntlig förhand-
skild som för talan i målet begär det ling hållas, om enskild som för talan i 
samt förhandlingen ej iir obehövlig 
och ej heller s~irskilda skäl talar mot 
del. 

målet begiir det samt förhandlingen 
ej är obehövlig och ej heller särskilda 
skäl talar mot del. 

3H3 

Mot skatterätts. fastighetstax- Mot skatterätts, fastighetstax-
eringsrätts och liinsrätts beslut föres eringsrätts och länsriitts beslut föres 
talan hos kammarrätt. Mot kammar- talan hos kammarrätt. Mot kammar-
riitts beslut föres talan hos regerings- rätts beslut föres talan hos regerings-
rlilten. Talan föres genom besviir. riitten. Mot försäkringsrälls beslut 

.föres talan hos jiirsäkringsöi•erdom

stolen. Talan föres genom besvär. 
Talan får föras av den som beslutet angår, om det gått honom emot. 

Om ikrafttriidandel finns föreskrifter i lagen (0000:000) om införande av 

lagen <0000:000) om försäkringsdomstolar, m. m. 

I Senaste I ydclsc 197 3: 1107. 
2 Senaste lydelse 1973:1107. 
J Senaste lydelse 1973: 1 !07. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

Hiirigenom föreskrives att 20 kap. 9-13 ~~ lagen ( 1962:381) om allmiin 

försiikring 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'amnde ~1·dl'lse Föreslagen lrdelse 

20 kap. 

9~ 

Statliga och kommunala myndig

heter iivensom arbetsgivare och för

slikringsinriittningar iiro pliktiga att 

pi1 begiiran liimna/iirsäkringsdomsto

len. riksförsUkringsverket. allmiin 

l'örsiikringskassa eller lokalt organ 

som i 1 kap. 2 ~ sligs uppgift för 

namngiven person rörande förhål

lande, som iir av betydelse för 

tilliimpningen av denna lag. 

Statliga och kommunala myndig

heter iivensom arbetsgivare och for

siikringsinriittningar Lira pliktiga att 

på begiiran liimnajiirsäkringsdomstul. 

riksförslikringsverket, allmän for

siikringskassa eller lokalt organ som i 

1 kap. 2 ~ siigs uppgii't l'ör namngiven 

person rörande förhållande. som iir 
av betydelse for tilliimpningen av 

denna lag. 

Arbetsgivare. som unclerlåtcr att fullgöra honom enligt första stycket 
livilande uppgiftsskyldighet. stratTcs med böter. högst etthundra kronor. 

Talan mot bes/ur al' allmänförsäk

ringskassa i ärende angdende .f(irsäk

ring enligt denna lag ./bres genom 

besrär hos riks/iirsäkringwcrkcr. 

Beslut ar allmän .fiirsäkringskassa. 

som/imars i pensionsdelcgarion. skall. 

iindå alt be.~lutct icke iil'erk/agats. 

{ll"iil'{JS ar riks/iirsäkring.wNkct sdvida 

delegationrns ord/iirande eller .fiire

draganden anmält .fi·dn hes/uret avl'i

kandc mening. Riks/brsäkringsrerket 

iiger ock e(iest. uran art ta!anjiires. till 

pröl'ning upptaga ärende som ill'Si's i 

.fiirsta stycket. 

1 Lagen omtryckt 1977:630. 

A llmän.ffirsäkringskassa skall ändra 

hes!u1 i ärrndc angdende .försäkring 

enligt denna lag. som har fa11ars ar 

kassan och i'.i har priil'llts ar försäk

ringsrärt, 

I. om hes/ute/ på gmnd ar skril'/d 

riiknefi>I elll'f annat .1<ldan1 .fiirbis<'

cnde innehdller Uflpenbar orikrf"her. 

l. 0111 beslu1e1 har blil'if orikrigr pd 

grund ar alt del harfaflats pd Uf!f)('n

har1fclak1ig1 eller o/i1/ls1iindig1 under

lag. 

3. om hes!u1cr har b/il'i/ oriktf"I pd 

grund al' uppenbart .fi'/aktf" rä11still

lämpning eller annan liknande or

sak. 

ii"ndring/är underlåtas om den orik

liglwr som rid/åder bes/uti'/ ärm' ringa 

hetydcl\e. 



Prop. 1977178:20 

Nurnrande ~1·d<!lse 

9 

Föreslagen ~rdelse 

Beslut ./dr ej ändras till fiirsäkrads 

nackdel sdl'it1 gäller .fiirmån som har 

.fiir(allit fil/ bewlning och ej heller i 

anna/ fall om synnerliga skäl iiro 

däremot. 

Frdga om ändring enligt denna 

{laragrq(filr l:i tagas llflfl scdan mN än 

trå dr.flir/lutitji·dn den clag då beslutet 

meddelades. Anilri11g .far dock ske 

äl'cn ('firr 111gd11g('11 ar denna tid. om 

clet.f(irst därefi<'I' har ko111mi1jiwn all 

hcsll//et har )ältats {Id llflf!Cl/ha/'f 

.fi'/akti:f.!,I eller o/ii/l.11ämfi:f.!,1 underlag 

eller om annat .~rnnerligt skäf./öre/ig-
ger. 

Bcstii111mclsema .fiirsta--:f iä rclc 

s(rckena ha motsmrande tilläm(lning 

{Id hes/111 som har iirerpriil'ats ar/(ir

säkri11gsdo111.110/. Dän'itl ska//.fi'dga om 

iindring hcdömas ar c/rn domstol som 

senast har (lriivat mdlet. 

11 ~ 

Up{lstdr tl'ist mel/a11 al/miinna .flir- Talan mot bes/111 ar allmän.fiirsäk-

siikringskassor angdende tolkning ('/ler ri11gskassa eller riks/(irsäkringsrNkct i 

1illäm{l11i11g ar denna lag. skall tvisten äre11de a11gdc11d(' .ft'irsiikring enligt 

{Id yrkande m· ll(]gon m· kassoma denna lag .f(ires hos .fi'irsäkri11gsrii11 

argiiras a1· rikstiirsäkrings1wke1. genom besvär. 

A111alan mot.fiirsäkri11gsrii11s hcs/111 

.fiires genom besvär hos .fiirsäkrings

iil'erdomstolcn .tiwngår m· .fiirm/1-

11ingsprocesslage11 (/ 9 71 ::!91 J. 

När hewiir 11101 allmiin/iirsiikrings

kassas hes/ut anfiil'fs m• enskild, skall 

kassan taga llflfJ det iirerklagade he

sf111e1 till ny priirni11g iiren om oms1ä11-

dighc1 som anges i /() ,, .fiirsta s/Vcket 

1:i./iire/if.!..f.!.l'r .. 4.nclring .filr dän·id g<lras 

endast i enlighet med klaga11cle11S yr

kande. Sker sddan ändring. skola be

sriircn anscstiir/ällna. 1 a11na1.tällskall 

kassan i.in·r.wim/a lwsniren ml'tl f'.f.!.t'/ 

y11ra11clc til/ .fiirsiikri11gsrii11e11. 
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Nuvarande (vdelse Föreslagen ~rdelse 

IH 
;\,for riksförsäkringsverkers bes/ur 

ifi'å:su. mrom i lO eller I I {förmäles. 

/lires talan genom besl'är hos .försäk

ringsdomstolen. 

Rik.~fbrsäkringsl'erkers bes/ur iji-åga 

som i.flirsta stycket sägs må a1· verket 

underställas .försäkringsdomsrolrns 

pröl'fling, om drt .för enhetlig lagtolk

ning eller rällstillämpning är m• 

synnerlig l'ikt all saken prövas m· 
domstolen eller eliest särskilda skäl 

.fi"in:/innas .för sådan priil'ning. 

Riksfi.irsiikringwcrker har all l'erka 

.fi.ir a11 beslämmdserna om den all· 
111iinna .fi.irsiikringen tillämpas likfiir

migr och riiftl'isr. Verker .filr, även till 

.fiir111ånfi.ir enskild parr.Jiira ralan 11101 

.fiirsäkringsri:itrs och allmän .fiirsiik · 

ringskmsas he~/111 samt begiira ändrit(~ 

l'n!~~l /(}\i. 

I 111ål. diir rnskild part at//iir besvär 

lws.försiikringsrätt mot allmiin.fiirsiik· 

ringskassas hes/111. brstä111111er riksfiir

siikringwerket huruvida l'erkrt skall 

vara parr i mdlet .. :fi.en om rik.1/Ör· 

siikring1·1·crket heslurat (I// ci \'(/fG part . 

./dr ./iir~äkringsrä11en jiirelägga verket 

art svara i mdlc1. om särskilda skäl.fii· 
religga. 

Den omsrändigheten art rik.~fiirsäk · 

ringsverki't icke varir part i.försäkrings· 

rätt utgör ei hindcrfiir rerket au/iira 

talan mot .flirsäkringsrärtens hes/ut. 

An!iir enskild part be.wär Öl'er.fbrsäk

ringsrärts beslut. är verket alltid mot
part. 

IH 
Besviirshandling skall tillställas den myndighet som meddelat beslutet. 

Den omstiindigheten att besvärs

handlingen tillställts den myndighet. 

som har att pröva besvären, utgör ej 

hinder för besviirens upptagande till 

prövning, därest handlingen inkom

mit före besvärstidens utgång. 

Den omstiindigheten att besvärs

handlingen tillställts den domstol, 

som har att pröva besviiren. riksför

säkringsverker eller allmän .f(irsäk

ringskassa utgör ej hinder för besvä

rens upptagande till prövning, därest 

handlingen inkommit före besviirsti

dens utgång. 

Vid besrär över bes/111 i mål eller 

ärende angående .försäkring enligt 

denna lag skall besvärshandli11gen rnra 

i11ko111men inom tl'å 111dnader.fi·d11 den 

dag då klaganden erhiill del m· hcslutet 

eller. om hcsriire11 w1/iirts av riks/br · 
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1Vuvara11de (vdelse 

Allmän försäkringskassas och 

riksforsiikringsverkets beslut liinda 
till omedelbar efterriittelse, om ej 
annat föreskrivits i beslutet eller 
bestämmes av myndighet som har att 
pröva beslutet. 

Il 

Föreslagen (vdelse 

säkringsrcrket, inom tl'å mdnader.fi"ån 

den dag dd bes/111e1 meddelades. 

Allmän törsiikringskassas. riksför
siik ri ngsverkcts och jörsäkri11g.vä1t.1 

beslut liinda till omedelbar eftcrriit
telsc, om ej annat föreskrivits i 

beslutet eller bestämmes av domstol 
som har att pröva beslutet. 

Om ikraftträdandet finns föreskrifter i lagen 10000:000) om införande av 
lagen tOOOO:OOO) om försäkringsdomstolar, m. m. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt 
bostadstillägg till folkpension 

Hiirigenom föreskrives att 12 ~ lagen (] 962:392) om hustrutillägg och 
kommunalt bostadstilliigg till folkpension 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rnra11de (vde/se Föreslagen (wlelse 

lH 
Rankaktiebolag. sparbanker och Bankaktiebolag, sparbanker och 

andra penningförvaltande inriitt- andra penningförvaltande inriitt-
ningar iiro pliktiga att på begiiran 
liim na Jörsäkringsdomstolcn, riksför
siikringsvcrket eller allmiin försiik
ringskassa uppgift för namngiven 
person rörande förhållande som iir av 
betydelse för tilliimpning av denna 
lag. 

ningar äro pliktiga att på begiiran 
liimna .fbrsiikringsdomsrol. riksför
siikringsverket eller allmiin försiik
ringskassa uppgift för namngiven 
person rörande förhållande som iir av 
betydelse för tillämpning av denna 
lag. 

Om ikrafttriidandet finns fOreskrifter i lagen lOOOO:OOOl om införande av 
lagen (0000:000) om försäkringsdomstolar, m. m. 

1 Lagen omtryckt 1976:!014. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1975:380) om delpensionsförsäkring 

Härigenom föreskrives att 8 ~ lagen ( 1975:380) om delpensionsförsäkring 
skall ha nedan angivna lydelse. 

N11mra11de ~wlelse Föreslagen ~vdelse 

8 ~ 
Fråga om delpension handliigges av allmän försäkringskassa. Finner 

tjiinsteman hos kassan skäl föreligga mot bifall till ansökan om delpension 
skall frågan underställas pensionsdelegation. Sådan underställning skall 
dessutom ske om den sökande begär det. Särskild prövning enligt 5 ~ ljiirde 
stycket skall ske i pensionsdelegation. 

Vid pensionsdelegations prövning av fråga enligt denna lag skall i stmlet för 
de i 18 kap. 20 ~ lagen (1962:381) om allmiin försäkring niimnda läkarna 
tjiinstgöra två av arbetsmarknadsstyrelsen utsedda ledamöter. Av dessa skall 
den ene representera l[insarbetsnämnden och den andre ha siirskild erfa
renhet av handläggning av [irenden angående arbetslöshetsförsäkring. Sist
nämnde ledamot utses efter förslag av de erkända arbetslöshetskassornas 
samorganisation. I delegationens sammantriiden men ej i dess beslut äger 
försäkringskassans direktör deltaga. 

Ifråga om ralan mot beslut i ärende 

e11ligt den11a lag samt annan överpröv

ning hos riksförsäkri11gsl'erket och 

jörsäkri11gsdomsrolen skall bestäm

melserna i 20 kap. lagen (/ 962 :381) 
om a/lmä11 .försäkring äga mots\'{/

rande tillämp11ing. 

Bestämmelserna i 20 kap. 10-13 .\\} 
lagen (1962:381) om a/lmän.fiirsäkri11g 

om ändring av beslut samt talan mot 

allmän .försäkringskassas och .försäk

ringsrä/ls beslut har motsvarande 

tillämp11i11g i äre11de enligt den11a 

lag. 

Om ikraftträdandet finns föreskrifter i lagen (0000:000) om införande av 
lagen (0000:000) om försäkringsdomstolar, m. m. 
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6 Förslag till 
Lag om lindring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring 

Hiirigenom föreskrives att 8 kap. 7-9 och 12 ~~ lagen (1976:380) om 
arbetsskadeförsäkring1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (rdc>lse Föreslagen (rde/se 

8 kap. 

n 
Myndighet, arbetsgivare och upp· 

dragsgivare iir skyldiga att på begä· 
ran lämna.försäkri11gsdoms1ole11. riks
försiikringsverket, allmiin försäk
ringskassa eller lokal myndighet som 
avses i I kap. 2 ~ uppgift om 
namngiven person rörande förhål
lande som iir av betydelse för 
tilliimpningen av denna lag. Arbets
givare och uppdragsgivare iir iiven 
skyldiga att lämna sådan uppgift om 
arbetet och arbetsförhållandena som 
behövs för att bestiimma ersätt
ningsbelopp. 

Fiirsäkringsdomstolen, rik.~fiirsiik

ringl'l'erke1 och allmän f'örsiikrings

kassa har i den mån det behövs för 
att bestämma ersättning enligt den
na lag, rätt att hos myndighet som 
har att utöva tillsyn över arbetsgi
vares verksamhet begära undersök
ning av arbetsförhållanden eller att, 
om siirskilda skiil föreligger eller det 
gäller annan försiikrad iin arbetsta
gare, själ va företaga sådan undersök
n ing. 

8 s ~ 

9 ~ 
Rik.~fiirsäkringwerk('{ och allmän 

försäkringskassa får i ärende angå
ende arbetsskadeförsäkring begära 

I Lagen omtryckt 1977:264. 

Myndighet, arbetsgivare och upp
dragsgivare iir skyldiga att på begä
ran llinrna .försäkringsdomstol. riks
försäkringsverket, allmän försäk
ringskassa eller lokal myndighet som 
avses i I kap. 2 ~ uppgift om 
namngiven person rörande förhål
lande som iir av betydelse för 
tillämpningen av denna lag. Arbets· 
givare och uppdragsgivare är även 
skyldiga att liimna sådan uppgift om 
arbetet och arbetsförhållandena som 
behövs för att bestämma ersätt
ningsbelopp. 

Försiikringsdomsto{ och allmän för
säkringskassa har, i elen mån det 
behövs för att bestämma ersiittning 
enligt denna lag, riitt att hos 
myndighet som har att utöva tillsyn 
över arbetsgivares verksamhet begii. 
ra undersökning av arbetsförhål
landen eller att, om särskilda skiil 
föreligger eller det gäller annan 
försiikrad än arbetstagare. själva 
företaga sådan undersökning. 

Allmän försiikringskassa får i 
ärende angående arbetsskadeförsäk
ring begiira att tingsrätt håller H.irl'}ör 
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Nul'arande lydelse 

att tingsriill håller förhör med vittne 
eller sakkunnig. Ingen är skyldig att 
inställa sig vid annan tingsriitt än den 
inom vars domkrets han vistas. Om 
förhöret skall i tilliimpliga delar gälla 
vad som föreskrives om bevisupp
tagning utom huvudförhandling. Er
sättning till den som har inställt sig 
för att höras utgår med skiiligt belopp 
som rätten bestämmer och betalas av 
den myndighet som har b<'giirt .förhö

ret. 

15 

f dreslagen (icle!w' 

med vittne eller sakkunnig. Ingen är 
skyldig att instiilla sig vid annan 

tingsriitt iin den inom vars domkrets 
han vistas. Om förhöret skall i 
tilliimpliga delar giilla vad som före
skrives om bevisupptagning utom 
huvudförhandling. Ersättning till 
den som har insHillt sig för att höras 
utgår med skiiligt belopp som riitten 
bestämmer och betalas av kassan. 

IH 
Bcstiimmelserna i 20 kap. lagen 

(1962:381) om <lilmiin försiikring 
om besvär samt annan iil'erpröw1ing 

hos ri~försäkring.werket och jö1:~äk

ringsdomstolen har motsvarande till
lämpning i ärende enligt denna lag. 

Bestiimmelserna 20 kap. 
10-13 11} lagen (!962:381)om allmiin 
försäkring om ändring al' bes/I// samt 

talan mot allmän .försäkringskassas 

och försäkringsrätts bes/I// har mot
svarande tillämpning i lirende enligt 
denna lag. 

Om ikrafttriidandet finns föreskrifter i lagen (0000:000! om införande av 
lagen (0000:000) om försäkringsdomstolar, m. m. 
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7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen (1947:529) om allmänna barnbi

drag' 

dels att 16 och 17 ~~ skall upphöra att gälla, 

dels att 1 S och 18 ~~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (l'(/else Föreslagen (vdelse 

IS~ 

Talan mot beslut av al/män.försäk

ringskassa i ärende angående allmänt 

barnbidrag .fares hos rik.~/orsiikrings

verket genom besvär. 

Rik.~/örsäkringsverkef./är även uran 

att ta/anföres taga upp sådant ärende 

till prövning. 

Bestämmelserna i]() kap. I 0-13 H 
lagen(} 962:381) om allmän.försäkring 

om ändring av beslut samt talan mot 

allmän .försäkringskassas och .f(ksäk

ringsrätts beslut ha motsmrande ti/1-

/ämpning i ärende enligt denna lag. 

16 ~ 
Afot riks/iirsäkringsverkets hes/ut 

./Öres talan hos kammarrätten genom 

besvär. 

Besvär över allmän .försäkringskas

sas besl11t skal/ tillställas den kassa som 

meddelat beslutet. 

Den omständigheten att besvärs

handlingen tillställts rik.~/örsäkrings

verket. utgör ej hinder.för att besvären 

tagas upp till prövning, om handlingen 

kommit in .före besvärs/idens utgång. 

17 ~ 

18 ~ 

Allmän försäkringskassas, rik5/or- Allmän försiikringskassas och.för-

säkringsverkets och kammarrättens säkringsrätts beslut lända till omedel-

bcslut lända till omedelbar efterriit- bar efterrättelse, om ej annorlunda 

telse, om ej annorlunda förordnas. förordnas. 

Om ikraftträdandet finns föreskrifter i lagen (0000:000) om införande av 

lagen <0000:000) om försäkringsdomstolar, m. m. 

I Lagen omtryckt 1973:449. 
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8 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen (1964: 143) om bidragsförskott 1 

dels att 23 ~ skall upphöra att gälla, 
dels att 22 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~vde/se Föreslagen ~wle/se 

2H 
Talan mor bes/ur al' allmän jörsäk

ringskassa i ärende angående bidrags

.förskorrjöres hos riksförsäkringsverker 

genom besvär. Riks.försäkringwerker 

.tär i:fren utan arr talan .föres taga upp 

sådant ärende till wövning. Mor riks

.försäkringsverkers beslut .föres talan 

hos kammarrärren genom heSl'i:ir. 

Beslut av allmän försiikringskassa, 
rik~f(irsäkringsverker eller kammar

rä{{en länder till omedelbar efterrät

telse, om ej annorlunda förordnas. 

Besrämmelsema i 20 kap. 10-13 ff 
lagen (196:!:38 l) om allmänförsäkring 

om ändring av hes/ur samr ralan mor 

allmän .försäkringskassas och .fursäk

ringsrärrs bes/ur har morsmrande 

tillämpning i ärende enligt denna 

lag. 

Beslut av allmän försiikringskassa 
eller jiirsäkringsrärr länder till ome
delbar efterrättelse, om ej annor
lunda förordnas. 

2H 
Besvär över allmän .försäkringskas-

sas bes/ur skall tillställas den kassa som 

meddelar beslwer. 

Den omsrändigheren af{ besl'i:irs

handlingen rillsrällrs rik.~törsäkrings

verker utgör ej hinder.för arr besvären 

tagas upp till prövning, om handlingen 

kommir in .fiire besvärsridens urgång. 

Om ikraftträdandet finns föreskrifter i lagen (0000:000) om införande av 

lagen (0000:000) om försäkringsdomstolar, m. m. 

I Lagen omtryckt 1976:277. 

2 Riksdagl'n J\177/78. I sam!. Nr -'3 
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9 Förslag till 
Lag om ändring Jagen (1973:371) om kontant arbetsmarknads
stöd 

Hiirigenom föreskrives i fråga om lagen() 973:371 )om kontant arbetsmark
nadsstöd 

dels all i rubriken nifrmast före 31 * ordet "riksförsäkringsverkets'" skall 
bytas ut mot '"försiikringsrätts". 

dels att 31-33 ~~skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrande (rdelse Föreslagen (rdelse 

31 ~ 

Talan mot beslut av länsarbets- Talan mot beslut av länsarbets-
nämnd och allmän .försäkringskassa niimnd enligt denna lag föres genom 
enligt denna lag föres genom besvär besvär hos arbetsmarknadsstyrel-
hos arbetsmarknadsstyrelsen re- sen. 
spektil'c rik~försäkringsvcrket. 

Talan mot arbetsmarknadsstyrel
sens och riksfiirsäkringsverkets beslut 
angående rätt till ersällning enligt 
denna lag föres genom besvär hos 
fiirsäkringsdomstolen. om ej annat 
följer av lagen ( 1969:93) om begräns
ning av samhällsstöd vid arbetskon
flikt. 

Beslut som avses i första stycket 
och som ej innebär tillämpning av 
sislniimnda lag får av arbetsmark
nadsstyrelsen och rik.~f{jrsäkringsl'er

ket understiillas .fijrsäkringsdomsro

lens prövning. om det för enhetlig 
lagtolkning eller riittstillämpning iir 

1 Senaste lydelse 1975:384. 

I fråga om ärende som i första 

instans handlägges ar allmän försäk

ringskassa har bestämmelserna i 20 

kap. 10-13 .\\§ lagen (1962:38/) om 

allmän fiirsäkring om ändring av 

beslut samt talan mor allmän .försäk

ringskassas och .fiirsäkringsrälls beslut 

motsl'arande tillämpning. 

Talan mot arbetsmarknadsstyrel
sens beslut angående rätt till ersätt
ning enligt denna lag föres genom 
besvär hos .fÖrsäkringsöi·erdomstolen. 

om ej annat följer av lagen ( 1969:93) 
om begriinsning av samhällsstöd vid 
arbetskonnikt. 

Beslut som avses i första stycket 
och som ej innebär tilliimpning av 

sistnämnda lag får av arbetsrnark
nadsstyrelsen undersfallas .försäk

ringsörerdomstolcns prövning, om 

det för enhetlig lagtolkning eller 
riil!stilliimpning iir av synnerlig vikt 
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Nul'(Jrande (vdelse Föreslagen (wlc/se 

av synnerlig vikt att saken prövas av att saken prövas av domstolen eller 

domstolen eller annars siirskilcla skiil annars siirskilcla skäl finns för sådan 

finns för sådan prövning. prövning. 

Mol arbetsmarknaclsstyrelsens och riksförsiikringsverkels beslut enligt 

denna lag i annat fall iin som avses i första eller andra stycket föres talan hos 

regeringen genom besvär. 

3H 
Besvär skall inges till elen myndighet eller det organ som har meddelat 

beslutet. Den omstiinclighelen all besvären ingivits eller insiints direkt till elen 

myndighet som har att pröva besvären utgör dock ej hinder för besvärens 

upptagande till prövning. om de inkommit före besviirstidens utgång. 

Linsarbetsnämncls. allmiin för- Länsarbetsnämnds, allmän för-

siikringskassas, arbetsmarknaclssty- säkringskassas, arbetsmarknadssty-

relsens och riksförsiikringsverkets 

beslut länder till omedelbar efterrät

telse, om ej annat angivits i beslutet 

eller bestiims av myndighet som har 

all pröva beslutet. 

relscns. riksförsiikringsverkets och 

försäkringsräus beslut länder till 

omedelbar efterriittelse, om ej annat 

angivits i beslutet eller bestäms av 

myndighet som har att pröva beslu

tet. 

Om ikraftträdandet finns föreskrifter i lagen (0000:000) om införande av 

lagen (0000:000) om försiikringsdomstolar. m. m. 
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10 Förslag till 
Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349) 

Härigenom föreskrives att 8 kap. 89 ~ studiestödslagen (1973:349) 1 skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Numrandc ~vdelsc Föreslagen ~rdelse 

8 kap. 

89 ~ 

Annan myndighet och försiik

ringsinriittning iir skyldiga all på 

begiiran Wm na försäkringsdomstolcn. 

riksfårsäkringsverket, allmiin för

siikringskassa och centrala studie

stödsnämnden sådan uppgift i fråga 

om viss person som är av betydelse 

för tilliimpningen av detta kapitel. 

Annan myndighet och försäk

ringsinriittning iir skyldiga att på 

begiiran liimna jörsäkringsdomstol. 

riksförsäkringsverket, allmän för

siikringskassa och centrala studie

stödsniimnden sådan uppgift i fråga 

om viss person som är av betydelse 

för tilliimpningen av detta kapitel. 

Om ikraftträdandet finns föreskrifter i lagen (0000:000) om införande av 

lagen (0000:000) om försiikringsdomstolar, m. m. 

I Lagen orntry..:kt 1975:359. 
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11 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 
lagen om allmän försäkring, m. m. 

I liirigenom föreskrives att 26. 38 och 4 7 ~~lagen (i 959:552) om uppbörd av 

vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m. 1 skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nu\'llrani/e (rtlel.1·e Föreslagrn (rdelse 

26 ~ 
Riksförsiikringsverket rnä, när 

synnerliga skiil diirtill foreligga, 

medgiva anstånd helt eller delvis 
med crliiggande av påfört avgiftsbe

lopp, som uppbiires av verket och 

förfaller till betalning efter det ansö
kan om anstånd gjorts. Anstånds

tidcn mä bestiimmas till Hingst två 
mänader efter utgången av elen 
månad, varunder beloppet skolat 

erliiggas. Söker arbetsgivare riittelse 

av avgil'tspåföring enligt 36 ~ eller 

anför han besvär över beslut av 

riksförsiikringsvcrket enligt 38 ~ må 
anstånd mcclclelas även på ansökan 

som ingivits efter det beloppet 

förfallit till betalning. Sådant an
stånd må beviljas intill dess två 

miinader förflutit från dagen för riks

försiikringsverkets eller fiirsiikrings-

Riksförsiikringsverket må, niir 
synnerliga skiil därtill föreligga, 
medgiva anstånd helt eller delvis 
med crliiggancle av påfört avgiftsbe

lopp, som uppbäres av verket och 
förfaller till betalning efter det ansö
kan om anstånd gjorts. Anstånds
ticlen må bestämmas till längst två 

månader efter utgången av elen 
månad. varunder beloppet skolat 

erläggas. Söker arbetsgivare rättelse 
av avgiftspåföring enligt 36 ~ eller 

anför han besvär över beslut av 

riksförsiikringsverket enligt 38 ~ må 

anstånd meddelas även på ansökan 

som ingivits efter det beloppet 
förfallit till betalning. Sådant an

stånd må beviljas intill dess två 
månader förflutit från dagen för riks

försiikringsverkets eller ./(irsiikrings-

domstolens avgörande i saken. domstol:> avgörande i saken. 
Sedan anstånd meddelats, må det av anståndet omfattade avgiftsbeloppet 

icke indrivas under tiden för anståndet, ej heller må restavgift uttagas för 
beloppet. 

Är arbetsgivare berättigad att utfå för mycket erlagd arbetsgivaravgift, må 

denna tagas i anspråk för giildande av arbetsgivaravgift. som med anståndet 
avses. 

Ilar anstil.ndstiden gått till iinda utan att avgiftsbcloppet till fullo guldits. 

skall arbetsgivaren erlägga restavgift å den del av beloppet, som då återstod 
oguldet. 

I Lag~n omtryckt 1974:938. 
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Nuvarande (rdelse 

Den som åtnjutit anstånd i avvak
tan på .fiirsäkringsdomstulens beslut 

skall erlägga a n s t ä n d s r ii n t a 
for sådan del av avgiftsbcloppet som 
genom beslutet fastställts till betal
ning. Riinta understigande femtio 
kronor skall dock ej påföras. Ränta 
utgår för varje kalenderår efter den 

22 

Föreslagen (rde/se 

Den som åtnjutit anstånd i avvak
tan på .försäkringsdomsto/s beslut 
skall erlägga a n s t å n d s r ä n t a 

för sådan del av avgiftsbeloppet som 
genom beslutet fastställts till betal
ning. Riinta understigande femtio 
kronor skall dock ej påföm-;. Ränta 
utg<lr for va~je kalenderår efter den 

riintcsats. som for det året gäller en- räntesats. som for det året giiller en-
ligt 24 a ~ andra stycket. ligt 24 a ~ andra stycket. 

Anståndsränta utgår från och med månaden efter den.då avgiften skulle ha 
erlagts om anstånd icke hade medgivits. till och med den månad, då 
anståndstiden gått till iinda. 

38 ~ 

Över annat beslut av riksförsiik- Över annat beslut av riksförsäk-
ringsverket enligt denna lag lin i 37 ~ 
första stycket avses må klagan föras 
hos .fiirsäkringsdomstolen genom be
sviir. BeSl'ärshandling skall tillställas 

rik~/firsäkringsrerkl'I. Den omständ(rJ

heten. att bcsrärshand/ingen 1il/s1äl/1s 

.tiirsiikringsdomstolen. lllgiir l'.i hinder 

.fiir besrärens up111agande till prövning. 

därest handlingen inkommit .före be

wärstidens utgång. 

Riks/i.irsäkringsverkets bes/I// må. 

sdframt besluter är av beskaffenhet af( 

kunna iirerk/agas. m· verkN under

sriillas ./brsäkringsdomsrolens pröv-

ning. om der .for enhetlig lagtolkning 

eller rä/fsfilliimpning är m· synner/(f{ 

rikt af( saken prörns m· doms ro/en eller 

<'(iest särskilda skäl fiirctinnas .för 
sddan prifrning. 

ringsverket enligt denna lag än : 37 ~ 
första stycket avses må klagan föras 
hos /brsäkringsrätr genom besvär. 

.4 tr talan mor .tiirsäkringsrä/fs hes/ur 

.föres genom hewär hos /()rsäkrings

iil'erdomstolen .fiwngår ar .fön•a/r

ningsprocess/agen (I C) 71 :291 ) . 

f./i/1ga om ralan enligr/brsta stycket 

skola bestämmelserna i 20 kap. 12 och 

13 1'\l lagen ( JC)62:J8 IJ om al/män/ör

säkring 0111 ralan mor rik.~/örsäkrings

l'erker.~ och .försäkringsrä/fs hes/ur äga 

mors1·arwule tillämpning. 

Riksförsiikringsverkets beslut län- Riksförsiikringsverkets och .fär-

der till efterrättelse utan hinderav att säkringsräm heslut liincla till efterriit-
besvär anförts eller .fiirordnande om tclse utan hinder av att besviir 
1111dersrällning medde/ars. anförts. 
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Nurarande ~rdelse Föreslagen ~rdelse 

4H 
Finner riksförsiikringsverkel vid prövning av ansökan om riittelse eller 

eljest att avgiftsunderlaget eller arbetsgivaravgiften skall nedsiittas, skall 
diirav föranledd ändring av avgift som avses i 43 eller 44 ~ beslutas. 

Föranleder försäkringsdomswlcns 

prövning av besviir eller 1111der.1·1ä/11 

b<'slllf iindring i riks/örsäkri11gs1'Nke1s 

beslut, skall cliirav föranledd iindring 
av avgift beslutas. 

Föranleder jörsäkri11gsdom.1·10/s 

prövning av besviir iindring i Öl'er

klagal beslut. skall diirav föranledd 
ändring av avgift beslutas. 

Om ikrafttriidandet finns föreskrifter i lagen (0000:000) om införande av 
lagen <0000:000) om försäkringsdomstolar, m. m. 
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12 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrun
dande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring 

I Hirigenom föreskrives att 11 ~ lagen ( 1959:551) om beriikning av pen
sionsgrundande inkomst enligt lagen t 1962:381) om alhniin försiikring 1 skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N11mra11de ~rde!se Fiires!agen ~vde!se 

Il ~ 

Över sådanr beslut betriiffande 
beriikning av pensionsgrundande in
komst, varom den försiikrade erhållit 
i 8 ~ första eller andra stycket 
angiven underrättelse senast den 30 
september under taxeringsåret, må 
besviir anföras hos rik~försäkrings

verker senast den 31 oktober under 
nämnda år. Ilar den försäkrade icke 
erhållit underrättelse som nu sagts 
eller har han erhållit underriittelsen 

I fråga om ralan mor lokal skarre

myndighets och.fiirsäkringsriirrs beslut 

cnligr denna lag ha, om ej annar.fNier 

av andra stycket, bcstämmel.\"l'rna i 20 

kap. 11 .\' försra och andra styckena 

samt 12 och 13 {1' lagen (1962:381 )om 

allmän .f(irsäkring motsrarande till

lämpning. Vad som i nämnda lagmm 

.föreskrives om allmän .flirsäkrings

kassa skall därvid gälla lokal skatre

myndighet. 

Över lokal skattemyndighers beslut 
betrMfande beriikning av pensions
grundande inkomst, varom den för
säkrade erhållit i 8 ~första eller andra 
stycket angiven underriitlelse senast 
den 30 september under taxerings
året. må besviir anföras senast den 31 
oktober under niimnda år. Har den 
försäkrade icke erhållit underrättelse 
som nu sagts eller har han erhållit 
underriittclsen efter den 30 septem-

efter elen 30 september under ber under taxeringsåret. må besviir 
taxeringsåret, må besviir anföras 
intill utgången av året näst efter 
taxeringsåret eller, om han icke 
under taxeringsåret erhållit utfärdad 
debetsedel eller underrättelse som i 
8 ~ tredje stycket sägs. inom ett år 
efter det han erhållit sådan debet
sedel eller underrättelse. 

Ö\'er beslut. rnrigenom lokal skatte-

anföras intill utgången av året niist 
efter taxeringsåret. eller om han icke 
under taxeringsåret erhållit utfärdad 
debetsedel eller underrättelse som i 
8 ~ tredje stycket sägs. inom ett år 
efter det han erhållit sådan debet
sedel eller underriittelsc. 

1 Lagen onmyckt 1976:1015. Senaste lydelse av l<tgcns ruhrik 1976:1015. 
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Nuvarande (vdelse 

myndighet ändrar verksrälld beräkning 

av pensionsgn111da11de inkomst, må 

besvär an/(iras hos riks/örsiikringS\'er

ket. 

Besvär skola ingivas eller insändas 

rill den myndighet vars bes/ur överkla

gas. Nämnda myndighet har af! med 

eget yffrande översända handlingarna 

i ärendet till riks/örsäkringsverket. 

Den omständigheten. af! hewären 
ingivits eller insänts direkr Till rik~fiir

säkringsverker. urgör ej hinder .fiir 

besvärens llflflfagande rill prövning. 

däresr de inkommir till nks/örsäkrings
verker ,liire hesvärsridens utgång. 

Rik~/örsäkringsverker äger. ändå 

att klagan icke .förts. Till prövning 

ll{Jfltaga ärende. rnri meddelats beslut 

om beräkning av pensionsgrundande 

inkomst. 

Klagan Öl'er riksfiirsäkringsl'erkets 

hes/ur enligr denna lag .föres hos 

.försäkringsdomstolen genom besvär. 

Besvären skola ingirns eller insändas 

till riksförsäkringsverker. Den omstän

digh<'fen. af! besvären av klaganden 

ingivits eller insänrs direkr rill.fiirsäk

ringsdomsrolen. urgör ej hinder .fiir 

besvärens uppragande till prövning, 

däresr de inkommir till domstolen/öre 

bf's1•ärsridens utgång. 

Riks/örsäkring.werkets beslut må av 

verker underställas .försäkringsdom

srolens prövning. om der .f(ir enhetlig 

lagtolkning eller rämrillämpning är av 

5ynner/ig l'ikt att saken prörns m· 
domstolen eller e(jcsr särskilda skäl 

./Öre.finnas .fiir sådan prÖl'f1ing. 

Rik~försäkringsverkets och lokal 
skattemyndighets beslut lända till 

efterriittelse utan hinder av förd 
klagan. Lag samma vare. där riksför-

25 

Föreslagen lydelse 

Försäkringsriifls och lokal skatte

myndighets beslut liinda till efterriit

telse utan hinder av förd klagan. 
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Nuvarande lydelse 

siikringsverket, ändå att klagan icke 

.fiirts. upptagit ärende till prörning eller 

underställt beslut .fiirsäkri11gsdo111s10-

le11s priil'lling. 

26 

Föreslagen ~vdelse 

Om ikrafttriidanclet finns föreskrifter i lagen (0000:000) om införande av 
lagen (0000:000) om försiikringsdomstolar, m. m. 
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13 Förslag till 
Lag om införande al' lagen (0000:000) om försäkringsdomstolar, 
m.m. 

Härigenom föreskrives följande. 

I § Följande lagar träder i kraft den I januari 1979, nämligen 
I. lagen (0000:000) om försäkringsdomstolar, 
2. lagen (0000:000) om ändring i förvaltningsprocesslagen (l 971 :291), 
3. lagen (0000:000) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, 
4. lagen (0000:000) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutilHigg och 

kommunalt bostadstillägg till folkpension, 
5. lagen (0000:000) om ändring i lagen (1975:380) om delpensionsförsäk

ring, 
6. lagen (0000:000) om ändring i lagen ( 1976:380) om arbetsskadeförsäk

ring, 
7. lagen (0000:000) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbi

drag, 
8. lagen (0000:000) om ändring i lagen (1964: 143) om bidragsförskott, 
9. lagen (0000:000) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmark

nadsstöd, 
10. lagen (0000:000) om ändring i studiestödslagen ( 1973:349), 
11. lagen (0000:000) om ändring i lagen (l 959:552) om uppbörd av vissa 

avgifter enligt lagen om allmän försiikring, m. m., 
12. lagen (0000:000) om iindring i lagen ( 1959:551) om beriikning av pen-

sionsgrundande inkomst enligt lagen ( 1962:381) om al I män försiikring. 
Vid ikraftträdandet skall följande lagar upphöra att gälla, nämligen 
I. lagen (1961 :262) om försäkringsdomstol, 
2. lagen (1917:466) om försäkringsrådet, 
3. lagen (1961:257) om besvär över försäkringsrådets beslut. 

2 § Förekommer i lag eller annan författning bestämmelse som avser 
försäkringsdomstolen skall den i stället avse försäkringsöverdomstolen. 

3 § I fråga om talan mot beslut som har meddelats före ikraftträdandet giiller 
iildre bestiimmclscr med de begränsningar som redan stadgas. 

4 § Besvär, som har anförts hos riksförsäkringsverket men ej har avgjorts 
före ikraftträda11det eller som enligt meddelad fullföljdshänvisning därefter 
anföres hos verket, skall efter ikraftträdandet prövas av försiikringsrätt. 

5 § Beslut av försäkringskassa, vilket enligt 20 kap. 10 §andra stycket första 
punkten lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 
januari 1979 skall prövas av riksförsiikringsvcrkct utan all besvär har anförts, 
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skall efter ikral"ttriidandet prövas av IOrsiikringsriitt. Detsamma skall giilla 

i rräga om annat beslut av !Orsiikringskassa, som riksfiirsiikringsverket !Ore 

ikrafttriidandet sjiilvmant har beslutat taga upp till prövning. 

6 ~ Beslut av lokal skattemyndighet. som riksförsiikringsverket före ikraft
triidandet sjiilvmant har beslutat taga upp till prövning, skall lliircfter prövas 

;iv försiikringsdtt. 

7 ~ Riksforsikringsverket II!r efter ikrafttriidandet fora talan iiven mot beslut 

som har meddelats dessförinnan. 
I mäl hos försiikringsriitt, vilket ursprungligen har anhiingiggjorts genom 

besviir hos riksförsiikringsverket. skall verket vara part om forsiikringsriitten 

finner det päkallat eller verket st1 bestiimmer. 
Ärende som avses i 5 eller 6 §skall anses anhiingiggjort vid försäkringsrätt 

av riksförsäkringsverket. 
I mål som har anhängiggjorts hos försäkringsdomstolen före ikraftträ

dandet skall riksfcirsäkringsverket vara part endast om besvären av 
domstolen har överlämnats till verket för yttrande eller domstolen eljest 
finner det påkallat. 

8 § Bestiimmelserna i 20 kap. 10 ~lagen (1962:381) om allmän försäkring om 
ändring av beslut tillämpas även på beslut som har meddelats före 

i kra ftt riidandet. 

9 § Besviir. som har anförts hos försäkringsrådet men ej har avgjorts före 

ikraftträdandet eller som enligt meddelad fullföljdshänvisning anföres där
efter, skall efter ikraftträdandet prövas av f\)rsiikringsrätt. Efter ikrafttrii

danclet mr besviirshandling tillstiillas försäkringsrätt. 

Vad som llireskrives i första stycket första meningen giiller iiven beslut 
av riksllirsiikringsverket. som försäkringsrådet före ikrafttriidandet sjiilvmant 

har beslutat taga upp till prövning. 

10 ~ Ärende hos försiikringsrådet om utbyte av livriinta mot engängsbelopp, 
som ej har prövats före ikrafttriidandet. skall prövas av riksforsiikringsverket. 

Särskilda hestiimmelser 0111 111sce111/e av icke /ag/ärna ledamiiter 

11 ~ Förordnanden av icke lagfarna ledamöter och ersättare för dem i för
siikringsdomstolen skall upphöra att giilla den 31 december 1978. 

12 ~ Val av niimndemän i försäkringsrätt skall med tilliimpning av lagen 
(()000:000) om försäkringsdomstolar äga rum flire utgången av är 1978. Valet 

skall avse år 1979. För tiden hiirefter skall val förriittas av landsting och 
i förekommande fall kommunfullmiiktige. som nyvalts under iir 1979. 1-färvid 
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skall halva antalet nlimndemän utses för en tid av tre år och återstoden 

för en tid av sex är. 

SiirsJ.:i/da bcstiimmcl.scr om prörning ar ärenden om yrJ.:c.~sJ.:tuh:törsiiJ.:ring 

111. 111. 

13 ~ I fråga om beslut av riksförsäkringsverket, som enligt hittills giillande 

bestiimmelser efter fullföljd eller eljest prövas av försiikringsrådet. skall efter 

utgi'.tngen av år 1978 bestämmelserna i 20 kap. lO ~, 11 ~ första och andra 

styckena samt 12 och 13 ~~ lagen ( 1962:381) om allmän försiikring om ändring 
av beslut samt talan mot riksförsäkringsverkets och försiikringsrälls beslut 
ha motsvarande tilHimpning. Vad som foreskrives om allmlin försiikrings

kassa i 20 kap. 10 ~ nlimnda lag skall därvid glilla riksförslikringsverkct. 

14 ~ Ansökan om utbyte av livriinta mot engfmgsbclopp, som enligt hittills 
glillande hestiimmelser skall göras hos forslikringsrådet. skall efter utgängen 
av år 1978 göras hos rikslörslikringsverket. 

Bestiimmelserna i 20 kap. I 0 ~, 11 ~ första och andra styckena samt 12 
och 13 ~~ lagen 11962:381) om allmfo försiikring om lindring av beslut samt 
talan mot riksförsiikringsverkets och försiikringsriitts beslut har motsvarande 
tilliimpning i iirende som avses i första stycket. Vad som föreskrives om 

allmfo förslikringskassa i 20 kap. 10 ~ niimnda lag skall dlirvid gälla riks

förslikri ngsverket. 

15 ~ I fråga om beslut i iirende som omfattas av förordnande enligt lagen 

t 1973:60) om handliiggning av vissa iirenden angående ersiittning enligt lagen 

(! 954:243J om yrkesskadeförsiikring m. m. skall elier utgången av år 1978 
bestiimmelserna i 20 kap. 10-13 ~~lagen 11962:381) om allmiin försiikring 

om lindring av beslut samt talan mot allmlin försiikringskassas, riksfiirslik
ringsverkets och försiikringsriitts beslut ha motsvarande tilWmpning. 
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SOCIALDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammantriidc 
1977-07-07 
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Närvarande: statsministern Fiilldin. ordförande. och statsråden Turesson. 
Gustavsson. Mogårcl. Dahlgren. Mundebo. Krönmark. Burenstan1 Linder. 
Wikström. Johansson 

Föredragande: statsrådet Gustavsson 

Lagrådsremiss med förslag till lag om försäkringsdomstolar 
m.m. 

Inledning 

Med stöd av bemyndigande den 18 januari 1974 tillka!ladc chel'cn för 
socialdepartementet en sakkunnig 1 för att forcta en översyn av besviirsorga
nisationen inom socialförsäkringen m. m. Utredningsmannen har i 
september 1976 avlämnat betiinkandet (SOU 1976:53) Försiikringsriitt och 
försii k ri ngsöverdoms tol. 

Efter remiss har yttranden över betiinkandet avgetts av hovriitten över 
Skåne och Blekinge. kammarrätten i Sundsvall. domstolsverket, socialstyrel
sen. J'örsiikringsdomstolen. försiikringsrådet. riksförsiikringsverket. stats
kontoret. riksskatteverkct. statens avtalsverk. arbetsmarknadsstyrelsen. 
justitieombudsmannen Leif Ekberg. Försiikringskasseförbundet. Lands
tingsförbundet. Svenska kommunförbundet. Svenska arbetsgivareförening
cn (SAFl. Landsorganisationen i Sverige (LO). Tjiinstemiinnens centralorga
nisation ffCO). Centralorganisationen SACO/SR. Sveriges liikarfi.irbund. 
Sveriges tandliikarförbu nd. Sveriges clomareforbund. Sveriges advokatsam
fund. riittshjiilpsutredningen (Ju l975:07loch 1974 års utredning LA. 1974:08) 
om allmiin arbetslöshetsförsiikring. 

Yttranden har dessutom kommit in från liinsstyrelsen i Vii.<;ternorrlands 

I Kammarriittspresidcntcn Nils 0. Wentz. Att som experter hitriicla den sakkunnige 
frirordnadcs direktören i Svenska arhetsgivaretöreningen [riL· Fnrs1adius. llirhunds
sckretcraren i Svenska metallindustriarbetarellirbundet Henry Karlsson. ti.irsiikrings
domarcn All;1n Lundberg. bjtr;idande skattedircktörcn i riksskat1evcrl\c1 Tore Lundin. 
riittschel"c~n i socialdepartementet Rji\rn Sjiiherg. b'rkhekn i riksl!irsiikringsverkct 
~farianne Sjönell samt ombudsmannen i Tjiinsterniinncns centralorganisations stats
tjiinstcmannascktion Mar~ot Ödrnan. 
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län. Sundsvalls kommun. Härnösands kommun och Pensionärernas riksor

ganisation. 

2 Gällande bestämmelser m. m. 

2.1 Inledning 

Med lagen (1962:381) om allmiin försäkring (omtryckt 1973:908. iindrad 

senast 1977:368). AFL, skapades en gemensam organisation för sjukförsiik
ringen, folkpensioneringen och försiikringen för tilliiggspension (ATP). Basen 

i den nya organisationen utgörs av de allmiinna försäkringskassorna. 
Riksförsiikringsvcrket iir tillsyns- och besviirsmyndighet och försäkrings

domstolen högsta besvärsinstans. 
11 uvuddelen av de iirenden som handläggs inom socialförsiikringsadmini

strationen hör fortfarande till de tre grenarna av den allmiinna försiikringen. 
dvs. sjukförsäkring !inkl. föriildraförsiikring och tandv{lrdsförsiikring), folk

pensionering och ATP. Yrkesskadeförsiikringcn har vidare stegvis knutits 
niirmarc till den allmiinna handliiggnings- och hesviirsordningen inom 
socialför~iikringen. Sålunda har fr. o. m. den I juli 1973 handliiggningen i 

första instans av flertalet sjukersiittningsiirenden inom yrkesskadeförsiik

ringen decentraliserats från riksförsäkringsverket till de allmiinna försiik

ringskassorna. Under våren 1976 har på detta område en ny lagstiftning 

antagits av riksdagen. nämligen lagen (1976:3801 om arbetsskadeförsäkring 

(omtryckt 1977:264). Den nya lagen. som har triitt i kraft den 1 juli 1977. 

innehåller åtskilliga nyheter i sak. Dessutom innebiirden att beslutanderätten 
i första instans läggs i försiikringskassorna betriiffande samtliga iirenden 

enligt den nya lagstiftningen. Beslutandcriitten i forsla instans niir det giiller 

iirenden enligt iildre lagstiftning skall t.v. ligga kvar hos riksförsiikringsver

kets yrkesskadeavdelning till den del den inte iir delegerad till försiikrings
kassa. 

På senare år har också handliiggningen av vissa sociala förmåner. som inte 

har räknats till socialförsiikring i traditionell mening. helt eller delvis förts 

över från andra organ till socialförsiikringsadministra\ionen. Detta giiller 

bl. a. allmiinna barnbidrag. som sedan den 1 januari 1974 administreras av de 

allmänna försäkringskassorna. Från samma tidpunkt iir försäkringskassorna 

också utbetalande organ när det gäller ersättningar enligt lagen ( 1973:371) om 

kontant arbetsmarknadsstöd (ändrad senast 1976: 1066). Res lut om crsiitt

ningens storlek fattas dock av liinsarbetsnämnderna. Fr, o. m. den I januari 

1975 administrerar vidare försäkringskassorna den siirskilda sjukförsiik

ringen för studerande med återbetalningspliktiga studiemedel. Den 1 januari 

1976 fick försiikringskassorna uppgiften att beriikna och utbetala vissa 
vuxenstudieförmåner samt utbildningsbidrag till deltagare i arbetsmarknads
utbildning. I fråga om riitten till de sist niimnda förmånerna är det i de flesta 
fall inte försäkringskassorna utan, såvitt giiller yµxenstudieförmåner i 

allmiinhet.de för varje län inrättade vuxenstudieniimnderna och.såvitt gäller 
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utbildningshidrag. arbetsmarknadsstyrelsen eller liinsarbetsniimnd som 

fattar beslut. Fr. o. m. den 1 januari 1977 handliigger försäkringskassorna 

vissa iirenclen om viirnpliktsförmåner m. m. och från elen 1 oktober samma år 

skall administr;itionen av bidragsförskotten överföras till kassorna. Dessa 

skall vidare fr. o. m. år 1978 hli ansvariga för administrationen av statskom

munala bostadsbidrag till folkpensioniirer utan barn. 

För flertalet av de nytillkomna iirendcgrupperna giiller den <.illmiinna 

besviirsordningcn inom socialförsäkringen, dvs. riksförsäkringsverket iir 

första besviirsinstans och försiikringsdomstolen högsta instans. Niir det giillcr 

iirenden om barnbidrag och bidragsförskott har man dock delvis behållit den 

tidigare besviirsordningen. Detta inncbiir att kammarriitt och regeringsriitten 

i dessa iirenden iir överinstanser i förhållande till riksförsiikringsverket 

Vidare har forsiikringsrådct behållits som första besviirsinstans i fråga om de 

iiklre yrkcsskadeiirenden. som inte har decentraliserats till försiikringskas

sorna. I samband med att lagen om arbetsskacleförsiikring antogs av 

riksdagen. förutskickades dock att försiikringsråclet skulle upphöra vid 

utgi\ngen av ju ni 1978 (prop. J 975176: 197. sru 1975176:40, rskr 1975/ 
76: 3 77). 

2.2 Olika kategorier al" socialförsäkringsärenden 

2.2. J Fiirmclnema i h1tl'1tddrag 

S.iuk/brsä/.:ring och Piräldra/iirsä/.:ring 

Sjukförsiikringens förmåner utgörs av sjukvårdsersiittning. sjukpenning 

och !Oriilclrapenning. 

Ti Il .1j11krård\1'rsii1111i11g hör ersiitt n ing for liikarvå rd. ta ndvårcl. sjukh usvårcl. 

annan sjukvård eller behandling samt sjukresor och liikemedel. 

.~·;11kpe1111i11g utgår vid sjukdom som förorsakar neclsiittning av arbetsfor

m;~gan med minst hiilften. Sjukpenningen beriiknas på den försiikrades 

sjukpenninggrundande inkomst. Denna motsvarar den förviirvsinkomst 

(såviil inkomst av anstiillning som inkomst av annat förviirvsarbete). som den 

försiikracle kan antas fä under det kommande året. Den sjukpenninggrun

chtnde inkomsten får högst motsvara 7.5 gånger basbeloppet vid årets början 

(avrundat 80 200 kr. år 1977). 

Fi.irsiikracl fOriilder som inte förviirvsarbetar i samband med barns födelse 

har under vissa förutsiittningar riitt till .f(irä/drapc1111i11g som utgår med ett 

visst liigsta belopp per dag (garantinivå). Till försäkrade med riitt till högre 

sjukpenning iin garantinivån utgår föriilclrapenningen med samma belopp 

som sjukpenningen förutsatt att vissa kvalifikationsvillkor iir uppfyllda. 

Fi.irfälrapenning kan också utgå för tillfallig vård av barn. 

Niir det giiller antalet besviirsiirenden utgör besviir i fråga om sjukvårdser

siittning endast några fä procent av det totala antalet besviirsiirenclen. Av 

dessa få procent avser merparten iirenclen rörande resekostnad. Resviir i fråga 
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om föräldrapenning är inte heller vanliga. Ärenden om sjukpenning och 

sjukpenninggrundande inkomst är diiremot betydligt mer frekventa inom 

socialforsiikringens besviirsorganisation. Sålunda utgör dessa iirenden 

omkring 113 av det totala ärendeantalet på riksförsiikringsverkets besviirs

avdelning och ungefär 1 /5 av målantalet i försiikringsdomstolen. 

Folkprnsio11eri11ge11 m. m. 

Förmånsformerna inom folkpensioneringen iir ålcterspension, förtidspen

sion och sjukbidrag samt familjepension till iinka och barn. Dessutom finns 
vissa särskilda folkpensionsförmåncr. 

Rätt till folkpension i form av dldrrspcnsion föreligger fr. o. m. den månad 
då den försäkrade fyller 65 år. Den försäkrade kan emellertid begiira förtida 
eller uppskjutet uttag. 

För den vars arbetsförmåga på grund av sjukdom eller annan nedsiittning 

av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan iir nedsatt med minst 
hiilften föreligger riitt till j(jrridsprnsinn. Denna kan utgå som hel, 213 eller 

halv pension beroende på omfattningen av arbetsförmågans nedsiittning. Om 
nedsättningen av arbetsförmågan inte kan anses varaktig men ändå kan antas 

bli bestående under avsevärd tid kan ~iukbidrag utgå. 
Barn, vars fader eller moder eller båda föräldrar har avlidit. iir under vissa 

förutsättningar berättigat till hampcnsion. Till iinka utgår i vissa fall 

ä11kcpc11sio11 från folkpensioneringen. För iinkor som inte har fyllt 50 <'ir vid 

mannens död och inte heller har barn under 16 år sker viss reduktion av 
iinkepensionen. 

De siirskilda folkpensionsförmånerna utgörs av barntilWgg, hanclikapper

siittning. vårdbidrag, pensionstillskott. kommunalt bostadstilliigg och 
hustrutilliigg. 

Till ålderspension och förtidspension utgår barntillägg fOr barn under 16 år. 

Riitt till handi/.:appersiittning tillkommer försäkrad. som har fyllt 16 år och som 
innan han har fyllt 65 år för avsevärd tid har fått sin funktionsförmåga nedsatt 

i sådan omfattning att han i sin dagliga livsföring eller för att kunna 
förviirvsarbeta behöver hjiilp av annan eller eljest får vidkiinnas betydande 

merutgiller. Föriilder till barn under 16 år vilket på grund av sjukdom. 

psykisk utvecklingsstörning eller annat handikapp för avseviircl tid iir i behov 

av siirskild tillsyn eller vård kan få 1·drdhidrag. Vårdbiclrng utgår med belopp 

motsvarande hel eller halv förtidspension till ensamstående jämte pensions
tillskott. 

Till elen som saknar ATP eller har låg ATP utgår pensionstillskott enligt 
lagen ( 1969:205) om pensionstillskott (iindrad senast 1975:381 ). Vidare finns 
två inkomstprövade förmåner, niimligcn kommunalt bostaclstillägg och 

hustrutilliigg. Kommunalt hostadstillägg utgår enligt grunder som kommu
nerna själva bestämmer. Beloppet kan diirför variera från en kommun till en 
annan. Oreducerat hustrutillägg utgår med belopp som motsvarar skillnaden 

3 Riksdagen /<J771-s. I sa111/. ;Vr _'.? 
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mellan ärsheloppen for hel pension och pcnsionstillskott fcir två makar od1 

årsheloppet fiir hel pension och pensionstillskott for ensamstående. Bestiim

melser om dessa hiida förmåner ~1terlinns i lagen ( 1962:392) om hustrutilliigg 

och kommunalt hostadstilliigg till folkpension (omtryckt 1976: 1014. iindrad 

senast 1977:371 ). 

Den I juli 1976 infördes en siirskild cle/pe11Sinnsf(irsii/.:.ri11g. BesUmmelser 

hiirom linns i lagen ( 1975:380) om clelpensionsförsiikring (iindrad senast 

1977:372). Syrtet med denna nya pensionsform iir att den som vill trappa ner 

sin arhetsinsats mellan 60 och 65 ilrs <lider skall kunna giira det genom att 

iivergå till deltidsarbete i komhination med delpension. 

Ärenden rörande förtidspension <Kh sjukhidrag utgi.ir l:'i ~·1 20 ",) av det 

totala iirendeantalct inom socialförsiikringens bes\iirsorganisation .. .\ven 

iirenden rörande handikappersiittning förekommer gan~ka ol'ta och utgiir en 

hetydande del av antalet iirenden pä riksfi.irsiikringsverkets besviirsa\·delning 

(ca 15 "b ). Betriiffande båda iirendetyperna giiller att det ofta iir fråga om såviil 

tidskriivande som svårbedömbara frågor. Antalet iirenden inom socialfiirsiik

ringens besviirsorganisation som avser älderspensiun. fomiljepension eller 

pensionstillskott iir ganska lite!. Ärenden riirande kommunalt bostadstilliigg 
och hustrutilliigg utgör knappt 10 <>.;;av det totala iirende~1ntalet p~1 riksför

siik rings verkets hesviirsa vclel ni ng. 

711/äggspc nsioncri ngen 

ATP grundas på elen llirsiikrades tidigare förviirvsinkomster. I enlighet 

hiirmed iir pensionens storlek heroende av antalet i1r. för vilka pensionspoiing 

har tillgodoriiknats honom. och a\ pensionspoiingens storlek under de olika 

,!ren. De olika förmånsforrnerna inom 1illiiggspensioneringen utgörs ~1v 

illdcrspension. förtidspension. sjukbidrag och famil.iepension till iinka och 

barn. 

För full illdNspc11sio11 fordras enligt hu\·udregeln 30år med pensionspoiing. 

Niir pensionen skall heriiknas multiplicerar man en pit \ isst siitt beriiknad 

medelpensionspoiing med basbeloppet för den månad pensionen a\ ser. Full 

:\ TP-pension utgör vid pcnsionsuttag vid 65 års älder 60 '\",av det helopp man 

hiirefter kommer fram till. Har man inte tjiinat in pcnsionspniing under så 

m{rnga år som kriivs för full pension minskas pensionen i lörh~\llande 

hiirtill. 

Förutsiittningarna för att fr't/iirticl.1p1'11sio11 iir desamma som inom li">lkpen

sioneringen vad giillcr kravet på arhetsformågans nedsiittning. Hel frirtids

pension från ATP skall i princip motsvara den ålderspension. som den 

försiikrade skulle bli heriittigad till. om han började åtnjuta s<\dan pension 

fr. o. m. den månad. varunder han uppnår 65 års <)lder. Pensionen bcriiknas i 

,1llm~inhet under antagande att den försiikrade l~ir varie år fr. o. m. det ar d;1 

pensionen hörjar utgå I. o. m. det <)r då han uppnttr 64 (i vissa fall 65) års {tider 

har tillgodoriiknats viss pensionspoiing (antagandepoiingl. Siu/.:.hidrag kan 
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utgå under samma förutsiittningar som inom folkpensioneringen. 

Barnpension och änkepension från ATP utgår med vissa andelar av den 
avlidnes egenpension. 

Liksom inom folkpensioneringen iir antalet besvärsiirenden som giiller 

ålderspension och familjepension från ATP litet, medan iirenden om 

förtidspension och sjukbidrag iir vanligt förekommande. Ofta är det fråga om 

pension från såviil folkpensioneringen som från ATP. 

A rbersskadejörsäkringen 

En ny lag om arbetsskadeförsiikring har triitt i kraft den 1 juli 1977. Enligt 

denna lag utgår ersiittning vid sjukdom. vid bestående nedsiittning av 

arbetsförmågan samt vid dödsfall. Under en samordningstid av 90 dagar efter 
det att skadan intriiffade skall den vanliga sjukförsiikringen tilliimpas. Den 

som inte iir sjukförsiikrad har dock rätt till förmåner från arbetsskadeförsiik

ringen även under samordningstiden. Under denna tid ersiitter arbetsskade
fcirsiikringen dessutom nödviindiga kostnader för sjukvård utom riket. 

tandvård och siirskilda hjiilpmcdel. Efter samordningstidens slut ersiitter 

arbetsskacleförsiikringen nöclviindiga kostnader för bl. a. liikarvård. tandvård. 

sjukvårdande behandling, konvalescentvård och siirskilda hjiilpmedel. 

Vidare utgår vid sjukdom efter samordningstidens slut sjukpenning från 

arbetsskadeförsiik ringen. 

Den som till följd av arbetsskada har fått sin arbetsförmåga nedsatt med 

minst l I 15 har riitt till ersiitcning i form av livriinta för den inkomstforlust 

som uppkommer. Underlaget för beriikning av livriinta utgörs i allmiinhet av 

den sjukpenninggrundande inkomsten vid den tidpunkt från vilken livränta 

skall utgå. Livriinta utgår med så stor del av den försäkrades livriinteunderlag. 

som motsvarar graden av nedsättningen av hans förmåga att bereda sig 

inkomst ge110m arbete. 

Under vart och ett av de båda sista åren har ca 1 500 mål kommit in till 

försiikringsrådet. I försiikringsdomstolen utgör antalet yrkesskademål ca 

15 % av det totala målantalet. 

Övriga ./Örmåner 

Allmänt barnbidrag utgår enligt 1 ~lagen ( 1947:529) om allmänna barnbi

drag (omtryckt 1973:449. ändrad senast 1977:525) i princip till varje barn 

under 16 år som vistas hiir i riket. Om endast en av föriildrarna eller ingen av 

dem har vårdnaden om ett barn kan bidragsfiirskou utgå enligt lagen 

(] 964: 143) om bidragsförskott (omtryckt 1976:277). 
Rätt till ersä1111ing under arbersliishl'f tillkommer enligt lagen ( 1973:370) om 

arbetslöshetsförsiikring (iindrad senast 1976:828) medlem i erkiind arbetslös
hets kassa som uppfyller vissa villkor. Ersättning utgår i form av dagpenning 

med varierande belopp. Det iir de erkiinda arbetslöshetskassorna som beslutar 
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i första instans. Arbetsmarknadsstyrelsen är tillsynsmyndighet och första 
bcsvärsinstans. Försäkringsdomstolen är högsta instans. 

Enligt lagen (l 973:371) om kontam arbl'lsmarknadsstiid Uindrad senast 
1976: 1066) kan ersättning utgå i form av dagpenning till personer som inte är 
arbetslöshetsförsäkrade eller som inte uppfyller ersiittningsvillkoren enligt 
arbetslöshetsförsäkringen. Handliiggningen av dessa iirenden har berörts i 
avsnitt 2.1. 

Till deltagare i arbetsmarknadsutbildning utgår enligt arbetsmarknads
kungörelsen (1966:368. omtryckt 1977:141) 11rbi/d11i11gsbidrag i form av 
dagpenning, stimulansbidrag och särskilt bidrag. Siirskilt bidrag utgår till 
kursavgifter, studieresor inom landet, liiromeclel och resor mellan bostaden 
och utbildningsplatsen. 

Tre olika former av studiestöd enligt stucliestödslagen (I 973:349. omtryckt 
1975:359, ändrad senast 1977:48.9) handliiggs inom socialfrirsäkringsadmini
strationen, nämligen rimstudiesrnd. dagstudiesriid och siirski/r 1·11x1•11s111dic

stiid. 

Som tidigare har nämnts handliiggs rr. o. m. elen I januari 1977 ersärr11i11g 

till 1·issa värnpliktiga m. Il. inom socialförsiikringsadministrationen. Detta 
gäller framför allt s. k. dagpenning till viirnpliktiga under repetitionsuthilcl
ning enligt värnpliktsförmånsförordningen (] 976: I 008. ändrad 1977:520). 

Dagpenningbeloppet skall motsvara hel sjukpenning enligt den allmiinna 
sjukförsäkringen. Alla garanteras dock en viss liigsta dagpenning. 

Ingen av de iirenclegrupper som har nämnts i detta avsnitt utgör någon 
betydande del av det totala ärendeantalet inom socialförsiikringcns besviirs
organisation. Av de iirenden diir riksförsiikringsverkcts besviirsavdelning iir 
första besvärsinstans utgör utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbild
ning den största gruppen. Besviir angående arbetslöshetsförsiikring utgör ca 
5 96 av det totala målantalet i försiikringsdomstolen. 

2.2.) Avgi/issystemet 

De olika socialförsiikringarna finansieras helt eller delvis genom arbetsgi
varavgifter och genom egenavgifter från egna företagare. Vissa socialförsiik
ringsgrenar finansieras också till en del genom statsbidrag. 

Vid den nuvarande socialf6rsäkringsadminis1ra1ionens tillkomst i början 
av 1960-talet fanns avgifterna till yrkesskadeförsiikringen, sjukförsiikring:en. 
moderskapsförsäk ringen och tilläggspensioneri ngen. byggnaclsforskni ngsa v
giften samt en särskild redaravgift for sjöfolks pensionering. Diiretkr har 
tillkommit avgifter till folkpensioneringen och delpensionsförsäkringen, 
arbetsgivaravgiften till arbetslöshetsförsäkringen. allmiin arbetsgivaravgift. 
avgift till arbetsmarknadsutbildning. vuxenutbildningsavgift, arbctarskydds
avgift. löncgarantiavgift och socialavgifl till barnomsorgen. 

De olika arbetsgivaravgifter som en arbetsgivare betalar för sina anstiillda 
beriiknas på ett s. k. avgiftsunderlag. Vissa skillnader förekommer mellan 
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underlagen för de olika avgifterna. Arbetsgivaravgifterna tas dock i princip ut 

på ek kontant löner och naturaförmåner i form av kost och bostad, som utgår 

till anstiillda och som under året har uppgå\\ till mins\ 500 kr. per anstiilld. När 

det giiller ATP-avgiften skall hiinsyn inte tas till arbetstagares lön eller 

ersiittning som överstiger 7,5 gånger det vid årets ingång giillande basbelop

pet. Vid beriikning av denna avgirt görs vidare ett s. k. basbdoppsavclrag. 

Avgiften beriiknas diirefter på den återstående lönesumman. 

Riksförsiikri ngsverket debiterar och uppbiir arbetsgivaravgifterna. Avgifter 

som uppgår till högs\ I 000 kr. per år uppbiirs dock i samband med slutlig 

ska\\. De lokala skattemyndigheterna har också viss befattning med arbets
givaravgifterna. niimligen att ta emot arbetsgivaruppgifterna och utöva viss 
kontroll av dessas riklighet. Bestiimmelser om handliiggning av avgifls
iirenden återfinns i lagen ( 1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen 
om allmiin försiikring. m. m. (omtryckt 1974:938. iindrad senast 1977:283). 

AVGL. 
Den I januari 1975 övcrfordes den ADB-miissiga dekn av handliiggningen 

avseende debitering och uppbörd av arbetsgivaravgifter från riksförsäkrings

verket till riksskatteverket och länsstyrelserna. Det har fi:irutskickats att även 

handHiggningen i övrigt av avgiftsiirendena i första instans skall överföras 
från riksför<ikringsverket till skatteadministrationen. Någon tidpunkt hiirför 

har dock iinnu inte fastställts. Försiikringsdomstolen. som iir första och enda 

besviirsinstans i avgiftsiircnden, handlägger omkring 500 mål om arbetsgi

varavgifter per år. vilket utgör drygt 20 '.'ii av det totala målantalet i 

domstolen. 
Personer som har inkomst av annat forviirvsarbete iin anställning skall 

erläggas. k. egenavgift. Det finns fyra olika egenavgifter. nämligen tilliiggs

pensionsavgift. socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen. sjukförsäk
ringsavgift och allmän arbetsgivaravgift. ,\ven såvitt gäller dessa avgifter 

förekommer vissa skillnader mellan underlagen for de olika avgifterna. Till 

grund för avgirtsbcräkningen läggs dock i princip elen avgiftsskyldiges 

taxering till statlig inkomstskatt. Det iir de lokala skattemyndigheterna som 

såviil faststiiller underlaget som beräknar och debiterar egenavgifterna. 

Riksfors~ikringsverkets besvärsavdelning och försiikringsclomstolen hand

liigger besvärsärenclen i fråga om egenavgifter. Antalet besviirsiirenden har 

varit obetydligt men har ökat något under år 1976. 

J. c'. 3 Pensin11sgm11da11dc i11ko111s1 

För bestämning av tilläggspensionsförmånernas storlek skall for varje år 
beräknas den försäkrades pensionsgrundande inkomst. Den pensionsgrun

dancle inkomsten definieras i 11 kap. 5 * AFL som summan av inkomst av 
anställning och inkomst av annat förvärvsarbete i den mån denna summa 
överstiger det vid årets ingång gällande basbeloppet. Vid beräkning av 
pensionsgrunc.lande inkomst skall dock bortses från inkomst av anstiillning 
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och inkomst av annat förvärvsarbete som överstiger 7,5 gånger det.vid årets 
ingång gällande basbeloppet. Enligt 11 kap. 4 ~ AFL skall till grund för 
beriikning av pensionsgrundande inkomst Higgas den försiikrades taxering till 
statlig inkomstskatt. Detta innebiir att taxeringsmatcrialet. framför allt 
sjiilvdeklaration och kontrolluppgifter enligt taxeringslagen. ligger till grund 
iiven för beriikning av pensionsgrundande inkomst. 

Pensionsgrundande inkomst beriiknas av lokal skattemyndighet. 

Riksförsäkringsverkets besvärsavdelning är första besvärsinstans. Antalet 
ärenden om pensionsgrundande inkomst utgör 700 a 800 eller ca 5 •J;; av det 
totala ärendeantalet på avdelningen. I försiikringsdomstolen. som är högsta 

besvärsinstans. är andelen mål av detta slag något mindre. 

2.3 Organisation och förfarande inom de olika socialförsäkringsorganen 

2.3. l De allmä1111a ,lijrsäkri11gskassoma 

Enligt 18 kap. I s AFL skall finnas en allmän försäkringskassa för varje 
landstingskommun och för varje kommun som inte tillhör landstingskom
mun. Det finns f. n. 26 allmänna försäkringskassor. Tre av dessa. nämligen 
Göteborgs allmänna försäkringskassa, Malmö allmiinna försäkringskassa och 
Gotlands läns allmänna försiikringskassa. omfattar endast en kommun. 

I varje allmän försäkringskassa skall finnas en styrelse och en eller flera 
pensionsdelegationer. Vidare skall finnas en försäkringsnämml för i 
allmiinhet varje kommun inom kassans verksamhetsområde. Styrelsen skall 
enligt 18 kap. 6 ~ AFL besluta i kassans angeliigenheter i den mån ej annat 
föreskrivs. I praktiken handhar styrelsen huvudsakligen ärenden som gäller 
organisatoriska frågor samt personal- och lokalfrågor. Däremot behandlas 
sällan enskilda försäkringsärenden i styrelsen. 

När det gäller handläggningen kan de ersiittningsärenden som förekommer 
i en försäkringskassa uppdelas i tre olika kategorier. niimligen iiremlen som 
handläggs av tjänstemän, iirenden som handläggs av pensionsdelegation och 
ärenden som handläggs av försäkringsniimnd. Tjiinstemän handlägger sjuk
och yrkesskadeförsäkringsärenden, vissa arbetsskadeärenden. barnbidrags
ärenden. ärenden rörande kon tant arbetsmarknadsstöd, vuxenst ud ieförmåner 
och utbildningsbidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning. De 
pensionsärenden som inte enligt särskilda bestiimmelser skall handliiggas av 
pensionsdelegation eller försiikringsniimnd handliiggs också av tjiinstemiin. 
Detta giiller iirenden om ålderspension. familjepcnsion. harntilliigg. pensions
tillskott, förtidspension till iildre personer på enbart arhetsmarknadsmiissiga 
grunder samt de flesta delpensionsiirenden. 

Pensionsdelegation handlägger frågor om sjukbidrag och förtidspension -
utom till iildre personer på enbart arbetsmarknadsmiissiga grunder -
handikappersiittning och vårdbidrag. Detsamma gäller livränteärenden och 
ärenden om arbetssjukdom enligt lagen ( 1976:380) om arhetsskadeförsiikring 
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(omtryckt 1977:264). Vissa frågor om dclpension skall oL·ks;\ prövas av 

pensiunsdelegation. En pensionsdelegation hcstår av titta ledamöter. Ordfii

rande iir ordföranden i kassans styrelse eller en av rL'gL'ringcn siirskilt 

förordnad person. Motsvarande giillcr om vice ordföranden. De sex andra 

ledamöterna utgörs av två liikare, två lcdamiitcr som skall ha s;irskild 

erfarenhet av arhetsförhällandcn och tva av landstinget eller. um kassans 

verksamhetsomräde utgörs av kommun, av kommunfullmiiktigc utsedda 

ledamökr. I delpensionsiiremkn ersiitts de båda liikarna av tv:1 av arbets
marknads:;tyrelsen utsedda ledamöter. 

,å.renclen om inkomstprövade förm<\ner.dvs. hustrutilliiggoch kommunalt 

bostadstilHigg till folkpension samt iinkepension med anledning av dödsfall, 
som har intriiffat före den I juli 1960, skall prövas av försiikringsniimnd. 
13es!utanderiitten får dock i vissa iirenden utövas av försiikringsniimndens 
ordförande. Försäkringsnämnd best<'lr av minst fem och högst sju av 
kommunen utsedda ledamöter. l"ämnden utser inom sig ordförande o.:!1 vice 
ordförande. 

Inom varje forS:ikringskassa finns ett centralkontor och ett flertal lokal
kontor. Ledningen av verksamheten inom ett kassaområde utövas från 

centralkontoret. I varje försiikringskassa finns en direktör. som skall leda 
arbetet inom kassan i enlighet med de anvisningar som liimnas av kassans 

styrelse. I varje kommun skall finnas minst ett lokalkontor. Lokalkontoren 
kan vid behov kompletteras meds. k. filialexpeditioner. som iir organisato

riskt understiillda ett lokalkontor. 
Flertalet pensionsärenden handliiggs på centralkontoren. Av sjukförs~ik

ringsiirendena handliiggs de tlesta iirenden rörande sjukvärdsformåner, 

framför allt ersiittning fiir liikarv{1rd och tandvård. på centralkonll.lren. Vissa 

iirenden om sjukvårdsförrnåner, t. ex. resekostnadsersiittning. h<tndl~iggs 

dock på lokalkontoren. Pi'i lokalkontoren handliiggs vidarl' flertalet av de 

myckt:t talrika iiremlcna om sjukpenning <Kh föriildrapenning. Över huvud 

laget :ir det lokalhmloren som s\·arar tör flertalet av de utbetalningar till 

försiikrade som sker via forsiikringskassurna. Pensioner och harnhidrag 
uthetalas dock centralt genom riksfiirsiikringsverkets dataanliiggning i 
Sundsvall. 

Beslutsfattandet i försäkringskassorna, särskilt på lokalkontoren. karakte

riseras av att flertalet beslut fattas av tjiinstemiin i förhållandevis låg 

tjänsteställning och med ibland ganska bcgriinsad erfarenhet. De beslut som 

fattas kan avse ganska stora belopp. Det finns inga förföttningsföreskrifter av 

innehåll exempelvis all vissa beslut skall fattas av tjänstemiin i en viss 

lönegrad eller tjiinstestiillning. i\renden som handläggs av tjänstemän i 

relativt underordnad tjiinstest:illning kontrolleras dock i stor omfattning av 
mera erfarna tjänstemiin. 

Datatekniken har i stor utstriickning påverkat arbetet hos försäkringskas
sorna. Atskilliga arbetsmoment som tidigare har utförts manuellt sker nu 
automatiskt. Detta giiller inte minst det omfattande registrcringsarbetet på 
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både sjukförsäkrings- och pensionssidan. Vidare sker nu utrakning och 
omräkning av pensioner i det niirmaste helt automatiskt. Barnbidragshante
ringen har redan från det att barnbidragen överfördes till försäkringskassorna 
varit starkt automatiserad. På sjukförsäkringssidan iir automatiseringen iinnu 
inte helt avslutad, men åtskilliga arbetsmoment som tidigare utfördes 
manuellt sker även här numera automatiskt. 

Flertalet av de beslut som fattas på en försäkringskassas lokalkontor får inte 
skriftlig utformning på annat sätt än att den ersiittning som skall utbetalas 
antecknas på ett ersiittningskvitto. Muntliga beslut fårekommer iiven om den 
försäkrade vägras ersiittning eller får endast en del av den ersättning han har 
begärt. Han får då i allmänhet endast en muntlig förklaring till varför han inte 
kan få begiird ersättning. En skriftlig besviirshiin\ isning brukar dock vanligen 
lämnas. På besviirshänvisningen antecknas i allmiinhet tidpunkten för 
beslutet. 

När besviir anförs yttrar sig försäkringskassan i regel hiiröver. Dessa 
yttranden avfattas på centralkontoren. Är det pensionsdelegation eller 
försiikringsn:imnd som har fattat det överklagade beslutet föredras besviiren i 
delegationen resp. nämnden och man tar där stiillning till om besvären skall 
tillstyrkas eller avstyrkas. Samtidigt med att kassans yttrande och i före;,om
mande fall protokoll från pensionsdclegation eller försiikringsniimnd över
siinds till riksförsiikringsverket skickas en avskrift till klaganden. 

2. 3. 2 Rikstörsäkringsl'crket 

Riksförsäkringsverket är enligt sin instruktion Il 965:777. iinclracl senast 
1977:289)central förvaltningsmyndighet för framförallt iirenden som rör den 
allmiinna försäkringen. Allmiinna verksstadgan ( 1965:600. iindracl senast 
1977: 152) är tilliimplig på riksförsiikringsverket. I fråga om förfarandet giiller 
förvaltningslagen (] 971:290. iinclracl senast 1975:672 ). 

Verket har f. n. ca I 000 anställda och iir uppdelat på en administrativ 

avdelning. en planeringsavdelning. en tillsynsavdelning. en yrkesskacleav

delning och en besvärsavdelning. Av intresse i detta sammanhang iir 
besviirsavdelningen och tillsynsavdelningen. 

På besvärsavdelni11gc11 handläggs alla bcsvärsärenden om socialförsäkring 
eller andra sociala förmåner vari beslut har fattats av allmän försäkringskassa 
i första instans. Detsamma gäller beträtTande lokal skattemyndighets beslut i 
fråga om ärenden om fastställande av pensionsgrundande inkomst och 
underlag för egenavgifter. 

Bcsvärsavdelningcn är organiserad på fem besvärsbyråer och en adminis
trativ sektion. De fem besvärsbyråerna är uppdelade på sammanlagt 20 
besvärsgrupper. Varje besvärsgrupp leds av en byrådirektör och diirutövcr 

ingår ytterligare minst en byrådirektör eller förste byråsekreterare i varje 
grupp. 

Regler om beslutförheten finns i instruktionen för riksförsiikringsverket. 
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De flesta iircnden pä bcsviirsa\'delningen a\'gÖrs i bes\'iirsgrupp. Det stiills i 

instruktionen inga andra krav pit tjiinstemiinnen i en besviirsgrupp iin att de 

skall ha tjiinst i en \'iss liinegrad. I <1\·giir<1ndet a\· \'issa iirenden sbll enligt 

instruktionen dessutom en byräd1e!' delta. Detta giiller um skilj<1ktiga 

meningar har upps1:1tt inom en besdr~grupp. um en besdrsgrupp !inner 

anledning till iindring i det Ö\'erklagacle beslutet. om t_i;insteman .som deltar i 

hancföggningen !inner siirskilcla skiil !'iireligga att tillkalla byr[1L·hef samt t>m 

byrächef enligt arbetsordning eller sjrskilt beslut skall delta i hamfögg

ningen. 1 praktiken deltar byr<h:hcf i a\·giirandet a\· 25-30 ",, a\· det totala 

iirendeantalet. 

1 \'issa fall skall minst en a\'lle\ningsd1ef tldl minst td byri1ehekr delta i 

handliiggningen a\' ett iirende. n:irnligen om iirendet iir a\' slt>r principiell 

betydelse. om byråd1cf lin ner siirskilda sk:il li:ireligga alt iirendet handliigg.s i 

st1dan ordning. om fraga uppkommer huru\'ida beslut skall umlerstiillas 

!Cirsiikringsdomstolens prörning eller om iirendet enligt arbetsordning L'ilcr 

siirskilt beslut skall hancl\ägg;1s i nu angi\·en ordning. Dessa iirendcn a\ görs i 

praktiken is. k. plenum. i \·i\ket - förutom föredraganden - bes\'iirsa\del

ningens chef samt de fem byrad1eferna inom avdelningen deltar. 1 S:1danl 

plenum kan iivcn verkets generaldirektör och iivcrdirektör delta. Enligt 

praxis jr \'idare en representant fiir verkets tillsynsavdelning od1 en liikare 

niirvarande \·id plenum. Endast ca I ",, a\' det totala antalet iirenden a\'giirs i 

plenum. 

Utvecklingen av iirencleantalet pil besdrsa\'delningen under ;!ren 
1965-1 t)7() framg[1r a\· fi.iljande tabeller. 

Totalt ärrndcantal 
- .. ------.. ·---

Ar :\\'gimd.1 iircndcn BaL111., 31 12 
·----· - .. _____ 

1%5 qR'> 5 :'2.+ I s l.f 
1%6 'fJ8:i :' J~l) I )711 

1967 6 -+8' ' lJ I 7 2 i.<X 
1%8 6%3 (l lJ(i:' 2 136 
1%<l 8 1~" f! 7 7_.:;q 2 ;;_q 
1970 .~ 323 X •111~ I l}°7~ 
I <l7 I 10 :'5.f s 72lJ 3 XIHI 
I lJ72 10 I IJ <J h 1n 4 .1113 
I'ln 9%2 111 XJ:i 3 .+311 
1974 lfl 724 111 X33 3 3~1 
i lJ7) j(J 52-+ I (I X35 3 r:111 
I •J"(l 13 (192 Il fl2) 'liil) 
~--- --- -----·-· ··----
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Inkomna ärenden fördelade på olika ärc·ndcslag 
--------- -------- ·----· -------------

Ar Pension Sjuktör
s;ikring 

------------·-·--
1965 2 805 2 180 
1966 2 279 2 239 
1907 2 842 3 210 
1%8 3 205 3 257 
1969 4 133 3 509 
1910 3 641 3 956 
]l)ll 5 096 4 572 
1972 4 151 5 151 
J<P3 4413 4831 
1974 4 430 5 290 
l'r75 4 135 5 075 
1976 5 977 4 905 

Pensionsgrun- Yrkes-
dandc in- skada 
komsl 
och cgen-
<l\·gitkr 

500 
567 
433 
501 
535 
726 
886 
811 
695 23 
695 194 
765 420 
X91 575 

---·-----

Allmänna 
harnbidrag 

115 
129 
87 

Under 1976 inkom vidare 439 ;ircnden ang<knde arhetsmarknadsuthildning och 
vu~emtudicstiid samt 218 ;ircnden angående delpcnsion (avser sista halvåret). 

Riksförsäkringsverkets tillsynsfunktion utövas genom 1ill1y11sm·dc/11i11g1'11. 

som iir uppdelad på två tillsynsbyråer samt en organisationsbyrå och en byrå 
för information och utbildning. Till tillsynsavdelningen hör också den 
tekniska byrån. som iir förlagd till Sundsvall. samt en siirskild administrativ 
sektion. 

Någon mera ingående författningsmässig beskrivning av hur tillsynsfunk
tionen skall fullgöras finns inte. Av 18 kap. 2 ~ AFL framgår dock att de 
allmänna försäkringskassorna har att följa riksfårsäkringsverkets anvis

ningar. På grund av sin tillsynsfunktion har riksforsäkringsverket enligt 
bestiimmelser såviil i AFL som i flera andra författningar också riitt att 
självmant ta upp försäkringskassornas och de lokala skattemyndigheternas 
beslut till prövning (ex officioprövning). I vissa fall är sådan prövning 
obligatorisk. I dessa fall talar man regelmässigt om underställning av kassans 

beslut. 
Anvisningar har hittills getts dels i cirkuliir och cirkulärskrivelser. dels i 

handböcker för handläggning av olika iirenden. Från ingången av år 1977 
utges riksförsäkringsverkets författningssamling ( RFfS) samt meddelanden 
och arbetsinstruktioner. Anvisningarna kan vara av olika slag- från allmänna 
riktlinjer och tillämpningsförcskrifter med stöd av siirskilda fårfattningsbe
stiimmclser till detaljerade rutinbeskrivningar. L'tvecklingen av ADB
tekniken har krävt större enhetlighet och ett ökat antal detaljföreskrifter. 

Tillsynsfunktioncn fullgörs vidare på det siiltel att tillsynsbyråernas 
personal gör inspektioner genom besök på försäkringskassorna och de lokala 
skattemyndigheterna. Vid sådana inspektioner går man igenom register. 
arkiv m. m. och undersöker om dessa är ordnade på ett rationellt sätt. Man går 
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vidare igenom vissa typer av ärenden och undersöker t. ex. hur bevakningen 

av pågående sjukfall sköts. Genom samtal med tjiinstemiinnen försöker man 

också ta reda på hur olika typer av iirenden handliiggs. Vidare infordras akter 

från försiikringskassorna och genomgås på tillsynsavdelningen. I avdel

ningens arbetsuppgifter ingår även att svara för utbildning av personal 

framför allt på försäkringskassorna. 

Den viktigaste bestämmelsen om obligatorisk ex officioprövni11g (under

stiillning) finns i 20 kap. 10 * AFL. Enligt denna paragraf skall försiikrings

kassas beslut alltid prövas av riksförsiikringsverket om beslutet har fattats i 

pensionsdelegation och ordföranden eller föredraganden har anmiilt avvi

kande mening. Författningshestiimmelser som innebiir att en fråga skall 

h~inskjutas till riksförsäkringsvcrkcl för avgörande linns vidare i 6 ~ kungö

relsen I 1962:520) angående siittet och tiden for utbetalning av pension enligt 
lagen om allmiin försiikring !iindrad senast 1974:232) samt i 20 kap. 11 ~ AFL. 

Det första fallet giiller utbetalning av pension till annan iin pensionstagaren 

och det andra tvist mellan försiikringskassor om tolkning av AFL. Sist
niimnda bestämmelser saknar dock större praktisk betydelse. 

Riksförsiikringsverket har vidare i vissa fall utfärdat anvisningar om 

understiill11ing. Sålunda skall ärende om inkomstprövad förmån understiillas 

verkets prövning om försiikringsnämnden och pensionsexpcditionen 

kommer till olikit beslut i iirendet. Detta kan bli fallet t. ex. om frågan 

huruvida en huvudförmån resp. en inkomstprövad tilläggsförmån skall 

beräknas såsom för gift eller såsom för ogift har bedömts på olika siitt av 

tjiinskman på centralkontoret och av forsiikringsniimnden. Vidare skall i 

vissa fall iirende understiillas riksförsiikringsverkets prövning niir det ifråga

siitts att en fiirsiikringskassa med retroaktiv verkan skall iindra beslut om 

försiikrads sjukpenninggrundande inkomst. 

En forsiikringskassa som sjiilv har upptiickt alt ett beslut har blivit felaktigt 

brukar undersliilla detta riksförsiikringsvcrkets prövning. i den mån kassan 

inte anser sig kunna iindra beslutet. Detsamma giilli:r om kassan :ir tveksam i 

fråga om beslutets riktighet. 
Ex officioprövning förekommer ockstt om felaktiga beslut hos försiikrings

kassorna upptiicks i samband med riksfiirsiikringsverkets inspektionsverk

samhet. Enligt giillande praxis kan ett s[1dant beslut riittas till genom att 

tillsynsavdelningen överl:imnar iirendet till besv:irsavdelningen for förnyad 

prövning. Detta sker dock endast i ett ffttal fall per är. 
Om en försiikrad anför besvär över en forsiikringskassas beslut efter 

bcsviirstidens utgång. kan vidare riksförsiikringsverket pä grund a,· sin ex 

oflicioprövningsriitt iindå ta upp besviiren till prövning. Denna möjlighet har 

anviints i förhållandevis stor utstriickning. i vart fall i sådana iirenden diir man 

ha~ ansett att det har funnits möjligheter till iindring. 

En konsekvens av riksförsiikringsverkets ex otfä.:ioprövningsriitt iir att 

verket. niir en enskild har anfört besviir över försiikringskassas beslut, kan gå 

utöver framställda yrkanden och iindra kassans beslut även till nackdel för 
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klaganden. Denna befogenhet, som skiljer sig från vad som giiller vid ett 
domstolsförfaramle, sammanhiinger med att ex olfo:ioprövnings- och under
stiillningsinstituten bl. a. iir avsedda att kunna anviindas för att bevaka det 
allmiinnas intresse i socialförsiikringsiirenden. 

Arenden som tas upp ex o!Ticio handl~iggs liksom understiillda iirenden på 
besv iirsavdl! I ni ngen. 

2.3.3 Fiirslikri11gsrdde1 

Försiikringsrådets organisation och verksamhet regleras genom lagen 
<I 917:466) om försiikringsddet Uindrad 1918:3231 ri.:h arbetsordningen 
( 1947: 114) for försäkringsrådet fondrad senast 1965:7671. Rådet Ur mellanin
stans i de yrkcsskaddirenden tliir handliiggningen i första instans inte har 
decentraliserats till förs~ikringskassa och lfar följaktligen beslut i första instans 
har fattats i ri ksförsäk ri ngsverket. 

Enligt forsiikringsrådslagen skall rådet bestå av minst sju ledamöter. Två 
av dem skall representera arbetsgivarna och två arbetstagarna. Dessa fyra 
ledamöter och tre suppleanter för var och en av dem flirordnas av regeringen 
för två år i siinder. Förslag till representanter för arbetsgivarna brukar liimnas 
av SA f och för arbetstagarna av LO. Övriga ledamöter. av vilka en skall vara 
rådets chef. utnämns direkt av regeringen. \1inst två av dem skall vara 
lagfarna och ha fullgjort vad författningarna föreskriver for den som får 
nyttjas i domariimbeten. 

Aremlena avgörs av fem ledamöter men kan också avgöras av fyra 
ledamöter, om dessa lir ense om beslutet. Av dessa ledamöter skall en vara 
representant för arbetsgivarna och en för arbetstagarna samt minst en vara 
lagfaren. Vid behandling av viktigare ~irenden eller iirenden av allm~in 

betydelse skall delta minst sju ledamöter. av vilka två skall vara represen
tanter för arbetsgivarna och två för arbetstagarna samt av övriga minst två 
vara lagfarna. Sedan den I juli 1975 tjiinstgör endast fem lagfarna ledamöter i 
rådet. Flertalet av dessa uppnår pensionsåldern under de närmaste åren. 
Vidare tjiinstgör som ledamöter två representanter för arbetsgivarna och två 
för arbetstagarna samt fyra l~ikare vilka såsom tillflilliga ledamöter deltar i 
hamlliiggningen av vissa iirenden. 

I början av 1960-talet kom ca 2 000 mål och ~irenden in till förs~ikringsrådet 
varje år. Antalet har sedan dess stadigt gått ned. Under år 1975 kom det in 
I 440 mål och ~irenden till rådet. Minskningen beror huvudsakligen på 

decentraliseringen till försiikringskassorna av flertalet sjukers~ittningsiiren
den. I slutet av år 1975 började målantalet åter att stiga och uppgick under år 
1976 till I 583. 

:\reneten om utbyte av livriinta mot engångsbelopp avgörs r. n. av 
fors~ikringsradet i första instans. De forsiikringsmatematiska beriikningarna 
av kapitalbeloppens storlek utförs dock av riksförsiikringsverkets matema
tisk-statistiska byrå. Dessa iirenden utgör hos l'l:irsiikringsrådet unge for I /5 av 
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det totala antalet inkomna m<'\1 och iirenclen eller mellan 20() 1x:h .\IJ!J pc:r 

ar. 

:! . 3. 4 Fiirsiikri111.:sdo111srolc11 

Fiirsiikringsclomstolen iir högsta hesv:irsinsuns i iircndcn som har prövats 

JXl riksfi:irS:ikringsverkcts hesviirsa\'llelning - utom iircmkn ang<kndc 

allm:inna barnbidrag -ol'11 i iircndcn om arhetsgi\'aravgil'ter. i \·il ka \'erkct har 

hcslutat i fiirst~1 instans. !\iir det giiller sistniimnda iircndcn iir frirsiikring.'>

dnmstolcn enda hesviirsinstans. Vidare iir förS:ikringsdnmstnlen högsta 

hes\iirsinstans i fråga om heS\'iir iivcr heslut a\· tlirsiikri11gs1«1det samt i.i\'cr 

hcslut av arbctsmarknadsstyrclsen niir det giilkr flertalet iircndcn angi\endc 

arbetsliishetsförsiikri ng ol'11 kontant a rhetsma rk nadsstiid. fiirsiikri ngsdom

stolcn skall ocksä priiva m<il v;m riksll'irS:ikr'ings\'l~rkct eller<1rhehm<1rknacb

styrclsen understiiller domstolens priin1ing. Stidan u1Hicf';tiillning skall ske 

om det for enhetlig lagtolkning eller riittstilliimpning jr a\ synnerlig \'ikt att 
saken pri·iv~1s a\· dumst<Jlcn eller eljest <irskild~1 sk:il linns 1;·,r stnLtn 

prii\'ning. 

I :iirsiik :i ngsdomstolcns organ isa ti1:in och verksam het reglera~ genom lagen 

( 1%1 :262) om försiikringsdomstol (iindrad senast 1975: 1300!. Fiirsiikrings

domstolens leda möter :ir dels lagfarna. dels icke lagf~1rna. De lagfarna 

lcdami.itcrn~1 iir en president. snm leder domstolens arbete. och minst l\'ra 

fiirsiikringsdomare. Det linns f. n. iitu ordinarie fiirsiikringsdonwre nch 

dcssut1)m ett göromålsförordnandc som fi)rsiikringsdum;1re. De icke lagfarna 

ledamiiterna skall vara minst fyra till antalet ol'i1 iir I'. n. nil1. De skall ha 

S:irsk ild erfaren het a \ arhetsförhällamlen cl ler eljest hes it ta insikter ;I\ siirsk i It 

\ iirdc för domstolens a rhcte. De lagfarna ledamöterna iir nrd i na rie dnm:1 r('. 

so111 utniimns av regeringen. De icke lagfarna ledamiiterna fiirordnas a\· 

regeringen llir t\ra är i siinder. För de icke J;1gL1rna lcdamiiterna -;kall finnas 

ersiittare. Den nor111ala sammansiittningen \'id m~ils <I\ gi.irande iir tre lagt:1rna 

och t\·ä irkL' lagfarna ledamöter. I 111<'11. \·ari uppkommer fraga av hct\delse fiir 

enhetlig: lagtolkning eller riittstilliimpning. IIir -;amtliga ledamiiter delta i 

avgiirandet. 

MZtlen fi'irhercds och förcdr;1s av siirskild;1 friredr«tgande sn111 l<irordna . .; a\ 

regeringen for viss tid. Fiirsiikringsdnmstnlen har \'id~1re tillg:iing till a\' 

regeringen förordnade liikare, som avger utlätanden till domstolen i medi

cinska frågor. 

Förfornndet i fiirsiikringsdomstolen iir inte reglerat i dctali i f,·irf;1ttning:. 

utan det förutsattes \·id domstolens tillkomst att domstnlcn p;l egen hand i 

viss utstriickning skulle kunna utbilda en iindarnälsenlig prncessurdning. 

Vissa ·grundliiggandc regler ges dock i 1~1gen om fr\rsiikring:sdumstul. Riilte

g::\ngshalkens regler om handliiggningen a\' bes\'iirsm!il i hun:itt h<1r tjiinat 

som förebild. I samh:1nd med fon;iltningsprncessl<1gens tillknmst gjordes 

\'issa iindringar i lagen om t()rS:ikringsdomstol. som innehar att fiirl;1r<1nde-
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reglerna i sistniimnda lag i stor utslriickning anpassades till fiirvaltningsprn

ccsslagen. 
Enligt 24 ~lagen om fl:irsiikringsdomstol mcddclas niirmarc bestiimmelser 

om domstolens organisation ol'i1 verksamhet av regeringen. l\<\gra sådana 

bestiimmelser har inte meddelats. och domstnlen har under hela sin 

\·erksamhet arbetat utan n~1gon skriven arbetsordning. Under ar 1975 har 

emellertid en arbetsgrupp inom doms10len utarbetat en arhetsordning. som 

f. n. tilliimpas på prov. Regeringen har genom beslut elen 29 december 1975 

dels meddelat vissa föreskrifter som giillcr skyldighet för lagfaren ledamot av 

rnrsiikringsdomstolcn att vara ordförande i domför grupp inom domstolen. 

dels uppdragit åt domstolen all sjiilv bestiimma om sina arbetsformer samt 

fastsliilla arbetsordning och andra besliimmelser som erfordras för clnmsto

lens arbete. 

Förfarandereglerna i lagen om flirsiikringsdomstol innehåller i hurndsak 

följande. Den som vill anföra besviir hos IOrsiikringsdomstolen skall i sin 

besviirsinlaga uppge bl. a. den iindring i heslutet som yrkas. de skiil som 

åberopas till stöd for iindringsyrkandet samt de bevis och den utredning i 

övrigt som åberopas (7 ~). Cppfyller besviirsinlagan inte dessa föreskrifter 

eller iir elen eljest ofullstiindig. skall fiirsiikringsdomstolen föreliigga 

klaganden all avhjiilpa bristen. Om det av inlagan inte kan utliisas vad 

klaganden yrkar och om bristen inte avhjiilps, skall besviirstalan avvisas. 

,\ndring i överklagat eller understiilll beslut får inte göras till nackdel för 

enskild part. om inte tillfiille liimna\s denne att yttra sig. Försiikringsdom

stolen 1:-'ir dock förbjuda verkstiillighet av överklaga\ eller understiillt heslut 

eller eljest meddela in1erimis1isk1 förordnande utan all S<~clant yttrande 

dessförinnan inhiimtats <8 ~). 
Förfarandet i försiikringsdomstolen iir i princip skriftligt. :vtuntligt förhör 

med part eller annan kan dock hållas, om domstolen anser all del behövs. Till 

muntligt förhör skall part kallas. Part får åliiggas personlig insliillelse. \fontlig 

förhandling är i princip offentlig och bestUmmelserna i 5 kap. riittegil.ngs

balken om offen1lighe1 och ordning iir tilliimpliga enligt en hiinvisning i 9 ~. 

Försiikringsdomstolen hardoL·k utrustats med en vids1riick1 befogenhet all på 

bcgiiran av part förordna om handt:iggning inom stiingda dörrar. 

Försiikringsdomstolen skall verka för att utredningen i målet blir sa 
fullstiinclig som kriivs med hiinsyn 1ill måle1s beskaffenhet och har möjlighet 

all själv föranstalta om bevisning (]Q \). Sålunda får försiikringsdomstolen 

fororclna om syn ( 14 ~), inhiimta yttrande över fråga som kriiver siirskild 

sakkunskap från bl. a. myndighet eller tjiins\eman (15 ~)samt förordna nrn 

förhör med vitlne eller sakkunnig (]6 ~). Niir del giiller regler om fiirebring

andc av bevisning hiinvisas i lagen om försiikringsdomstol till en rad 

bcstiimmelser i rällegångsbalken. \ven betriiffande förfarandet i övrigt 

hiinvisas till bestiimmelser i riillegångsbalken, bl. a. i fråga om riillegängs

forseelse. om ombud och om laga förfall. 

Om det vid överläggning visar sig all ledamöterna har skilda meningar. 
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skall om röstning företas. Diirvid giil kr i t i lliim pi iga cklar besUm melserna i 16 

kap. riittegångsbalken om omröstning i överriitt. Detta innebiir bl. a. att 

ordföranden vid lika röstetal har utslagsröst. Fiirsiikringsdomstoien skall 

dock sjiilv. till skillnad från vad som giiller enligt 16 kap. riittegångsbalken. 

bestiimma i vilken ordning omröstningen ska\\ iiga rum. Skil.iaktig mening 

skall antecknas i protokoll eller fogas vid domstolens beslut (19 ~). Försiik

ringsdomstolens beslut skall grundas pit vad handlingarna innehåller och pi1 

vad som eljest har förekommit. Beslut. varigenom domstolen skiljer målet 

från sig, skall om det inte anses obehövligt innehålla de skiil på vilka 

avgörandet har grundats. Om domstolen finner att dess beslut på grund av 

skrivfel. missriikning eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar 

oriktighet. skall domstolen, sedan part har fått tillfalle att yttra sig. meddela 
beslut om riittelse (20 ~). 

I mål hos försiikringsdomstolen skall part sjiilv biira sina riittegångskost

nader(2 I ~).Part som instiillt sig till muntlig handliiggning h<:r dock möjlighet 

att fä ersiittning av allmiinna medel tör kostnad för resa och uppehiilk. A.ven 
vittne eller sakkunnig har riill till erS:illning av allmiinna medel för kostnad 

för instiillelse ( 17 ~l. 

Måluhecklingen i försäkringsdomstolen framgår a•· följande tabell 

Ar Inkomna mål :\ vgjnrd~1 rn[il lbJ,1ns .11 12 

1%:i I 081 I 185 I 038 
1966 I 148 I 477 7()9 
1967 I 363 I 377 69:i 
1%8 I 628 I 250 I 073 
1969 I 593 I 56.\ I I0.1 
1970 I 786 I 870 I 019 
1971 I 770 I 557 I 232 
l'l72 2 068 2 180 I 120 
1973 2 124 2 227 I 017 
1974 2 122 2 112 I 027 
1975 2 437 2 181.1 I 278 
1976 2 621 2 5.\9 I 36fl 

2.4 Vissa tidi~are övenäganden om socialförsäkrin~sprocessens allmänna 

utformning 

Socialförsiikringsprocessen iir i dag i princip utformad som ett enpartslör

farande. Beslut kan i stort sell endast av den enskilde överklagas till högre 

instans. Ex oflicioprövnings- och umlersliillningsinstitutcn inncbiir dock 

möjlighet att fa\ till stånd en överprövning i högre instans av forsiikringskas

sas. lokal skallemyndighets och riksforsiikringsverkets beslut utan att bes\·iir 

har anförts. 

Frågan om socialforsiikringsprocessens utformning har i {llskilliga 
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sammanhang varit föremål för diskussion. Redan i samband med den 

nuvarande besviirsorganisationcns till koms! diskuterades om ctt tvåpartsfor

farande borde införas. Vad man d~\ åsyftade var framför allt att införa ett s. k. 

allm:int ombud med huvudsaklig uppgift att tillvarata del allmiinnas intresse 

i socialförsiikringsproccssen. 

Diskussionen vid den nuvarande besviirsorganisationens tillkomst giillde 

framför allt om ett allmiint ombud skulle inriiltas för att föra det allmiinnas 

talan i försiikringsdomstolen. Departementschefcn u11alade att man skulle 

vinna å tsk il! iga fördelar om processen vid domstolen k u ndc anordnas som cl t 

förfarande med två motstående parter. lian ansåg dock all hetiinkligheter 

kunde resas motat t införa en siirskild pansrepresenta nt för det a 11 miin na utan 

en niirmare undersökning rörande vilka konsekvenser i olika avseenden.som 

detta skulle föra med sig. frågan borde dock enligt departementschefcn tas 

upp vid ett senare tillf:ille. sedan större erl~1renhet av besdrsförfarandets 

funktion inom det nya socialforsiikringssystemet hade vunnits. 
Frägan om ett allmiint ombud på sociali()rsiikringens område har diskute

rats iiven ·~fler tillkomsten av nuvarande socialfrirsiikringsaclministration. 

Innebörden av begreppet allmiint ombud har efter hand förskjutits. I de 

många riksdagsmotioncr som har förekommit i frågan på senare tid har i 

al I miinhet efterlysts ett organ med huvud uppgift a 11 vid forsiik ri ngsdom

stolen tillvarata friimst de enskildas riill samt verka för en enhetlig 

riittstilliimpning i socialförsiikringsmål. Frågan om allmiint ombud har 

således niirmast kommit att bli en fråga om riittshjiilp ~\t de enskilda. Denna 

aspekt på frågan framfördes bl. a. i samband med tillkomsten av elen 

r:i11shj:ilpsreform. som triidde i kraft den I juli 1473. 

Frågan om allmiint ombud har också berörts av JO i ett beslut den 24 

oktober 1972 IDnr 2960/71 ). I sin framstiillning till JO hade klag;1nden anfört 

bl. <1., att riksförsiikringsverket i sin egenskap av samtidig tillsynsmyndighet 

och besdrsin~tans för försiikringskassorna granskade besviirsiirenden iiven 

ur tillsynsaspekten, varvid kunde fi.irekomma alt verket i sitt beslut gick 

utöver vad som hade yrkats och iindrade kassans beslut till nackdel för den 

som hade överklagat beslutet. 

JO uttalade att den nuvarande ordningen enligt vilken riksförsiikrings

verket upptriidde så att siiga både som domare och ~~klagare fran prinL·ipiell 

synpunkt kunde te sig stötande. Riksförsiikringsverket kunde emellertid ej 

lastas för elen tilliimpade ordningen som måste anses stå i överensstiirnmclse 

med lagstiftarens avsikter. Alternativet till den giillancle ordningen skulle 

vara att ett allmiint ombud tillskapades med uppgift att hos riksförsiikrings

verket uppträda som enskilds motpart på samma siitt som taxeringsintendent 

gör i taxcringsmål. Denna alternativa ordning tedde sig enligt JO från 

åtskilliga synpunkter mera tilltalande iin den giillande mer outvecklade 

ordningen med en dubbelrunktion för riksförsiikringsvcrket. 
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3 Utredningens förslag 

I betiinkanclet fiireslår utredningen att en helt ny mellaninstans på 

socialforsiikringens område inriittas och att vissa iindringar genomförs i fråga 

om försiikringsdomStolens organisation och verksamhet. Frågor som giiller 

socialförsiikringsprocessens utformning tas också upp i betiinkanclet. Som en 

följd av utredningens forslag i övrigt föreslås att allmiin försiikringskassa rnr 

lagreglerad befogenhet att under vissa förutsiittningar ompröva sina egna 

beslut. Frågor rörande liimplig besviirsviig för vissa iirendegrupper inom 

socialfiirsiikringen och niirliggande omr[1den behandlas vidare i bct:inkan

det. 

3.1 Allmänna Ö\·en·äganden 

Utredningen konstaterar inledningsvis att socialförsiikringen numera iir ett 

av de dominerande inslagen i det svenska viilfardssamhiillet. Utredningen 

påpekar vidare att de reformer som under årens lopp har genomförts pit 

socialförsiikringens område framför allt har tagit sikte P'' det materiella 

innehållet i försiikringen. På elen administrativa sidan har cliiremot utveck

lingen i mindre grad präglats av nydaningar och förändringar. lnriittandet av 

försiikringsdomstolen och den nya försiikringskasseorganisationen i början 

på 1960-talet var dock ett uttryck for de ökade anspråk på socialförsiikringens 

administrativa sida som utbyggnaden av de materiella förmånerna förde med 

sig. Utredningen konstaterar att belastningen på socialförsiikringsadministra

tionen sedan dessa föriindringar genomfördes har ökat kraftigt, inte minst for 

de besviirsprövancle organens del. Sålunda har tillströmningen av mål och 

iirenden till forsiikringsclomstolen och riksförsiikringsverkets hesviirsavclel

ning mer iin fördubblats under de senaste tin ären. Utredningen erinrar om 

elen förstiirkning av förvaltningsriittskipningen i allmiinhet som åstadkom

mits genom 1971 års förvaltningsriittsreform. vilken endast i begriinsad 

ut st riick ni ng har berört besviirsprövni ngen inom social lörsiik ringen. I forhål

la nde till vad som numera giiller påjiimforbara områden framst[trdiirförenligt 

utredningens mening besviirsprövningen inom socialfrirsiikringen som i vissa 

hiinseenden mindre utvecklad. Med hiinsyn till elen utomordentliga bety

delse som socialfi:irsiikringen har i dagens samhiille anser utredningen att en 

rimlig utgångspunkt for en översyn av socialförsiikringens besviirsorganisa

tion bör vara att hesviirsprövningen på detta område :>kall kunna hålla minst 

samma standard som forvaltningsriittskipningen i övrigt. 

I det nuvarande besviirssystemct inom socialförsiikringcn iir. påpekar 

utredningen.den domstolsmiissiga besviirsprövningen i flertalet mål koncen

trerad till en enda instans. försiikringsdomstolen. Detta har bidragit till att 

domstolen har kommit att belastas i alltfiir hög grad. Domstolen har i dag elen 

dubbla uppgiften al\ dels åstadkomma goda materiella avgöranden i den stora 

miingd av socialförsiikringsmål som den prövar. dels svara för prejudikat-

4 Riksdagen / 9 77 I 78. I sam/. Nr 2 J 
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bildningen. Den tunga belastningen på domstolen i förening med domstolens 

ambition att utan påtagliga dröjsmål avgöra sina mål har enligt utredningens 

mening begriinsat domstolens möjligheter att ge fylliga och klargörande 

motiveringar till sina avgöranden. Detta har inneburit all den prejudikatbil

dande funktionen har fått stå tillbaka. 
Utredningen konstaterar au arbetsläget i den högsta instansen i hög grad iir 

beroende av närmast underliggande instansers verksamhet och struktur. I 

dag fullgörs huvuddelen av besviirsprövningen närmast under försiikrings

domstolen av riksförsiikringsverkets besviirsavdelning. De bestiimmelser 

som gäller för förfarandet diir medför enligt utredningens mening au 

besviirsavdelningen arbetar i former som i dag måste betecknas som 

otillfrcdssliillancle. EH mindre tillfrcclssliillande drag niir det giiller den 

nuvarande mellaninstansen iir vidare riksförsiikringsverkets dubbla funktion 
som dels besviirsprövande organ. dels tillsynsmyndighet över försiikrings
kassorna. En annan nackdel som utredningen påpekar är all riksförsiikrings

verket ena stunden skall fungera som opartisk domstol och andra stunden. 
efter besviir till försiikringsdomstolen, skall vara remissorgan åt denna 

domstol. 
Utredningen erinrar om all man inom ramen för riksförsiikringsvcrkets 

dubbla roll som besviirsprövande organ och tillsynsmyndighet har försökt 
tillgodose kravet på likformighet och riittvisa vid tilliimpningen av försiik
ringen genom två institut - understiillning och ex oflicioprövning - som 

syftar till all tveksamma eller felaktiga beslut skall bli överprövade i högre 

instans. Riickvidden av dessa institut iir emellertid begriinsad. Enligt 

utredningens uppfattning uppnås likformighet och riillvisa biist inom ramen 

för ell tvåpartsförfarande. 

Ett siirskilt problem i fråga om besviirsprövningen inom socialförsiikringen 

anser utredningen besviirsviigen i ärenden om arbetsgivaravgifter vara. 

Försäkringsdomstolen blev vid sin tillkomst enda besviirsinstans betriitfonde 

dessa ärenden. Enligt utredningen framstår det emellertid i dag som mer 

naturligt att iirendena om arbetsgivaravgift följer samma besvärsviig som 

skatteiirendena. 

Sammanfallningsvis anser utredningen att en reform av besviirspröv

ningen inom socialförsiikringen bör utformas efter följande huvudlinjer. 

I. Besviirsprövningen anpassas till det mönster som giiller på andra jiimför

bara områden. 

2. lksvärsprövningen i mål om arbetsgivaravgifter flyttas över till besviirs

organisationen pi~ skatteområdet - liinsskatteriitt. kammarriitt och regc

ringsriitt-och de besviirsprövande organen på socialförsiikringens område 

får sin verksamhet inriktad enbart på försiikringens förmånssida. 

3. Möjligheterna för den högsta besviirsprövande instansen på socialförsiik

ringens område, försiikringsdomstolen. att fullgöra sin prejudikatbildande 

verksamhet förbiillras. 
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4. Besviirsprövningen i mellaninstansen flyttas över till fristående organ, 

som övertar de uppgifter riksförsiikringsverkets besviirsavclelning och 

försiikringsråclet nu har. 

5. Riksförsäkringsverket ges uppgiften att bevaka intresset av likformighet 

och rättvisa i socialförsiikringsprocessen och får i denna egenskap riitt att 

intriida som part i forfarandet. 

3.2 Mellaninstansen 

Utredningen föreslår att det inriittas en ny mellaninstans för socialförsiik
ringsmålen. beniimnd försiikringsriitL som skall överta de uppgifter som nu 

ankommer på försäkringsrådet och riksförsiikringsverkets besviirsavdelning. 

Enligt förslaget skall den nya fristående mellaninstansen inte ha ex otTicio

prövningsrätt av det slag som riksförsiikringsverkets besviirsavdelning f. n. 

har. Inte heller skall försiikringskassornas möjlighet att understiilla sina 

beslut mellaninstansens prövning behållas. De fördelar med en klarare 
griinsdragning mell<Hl besviirs- och tillsynsfunktion som man vinner genom 

att skapa en från riksförsiikringsverket fristående mellaninstans skulle enligt 

utredningens mening bortfalla, om man !Lit försäkringskassorna behålla 

understiillningsmöjligheten och den nya mellaninstansen ex officiopröv

ningsriitten. Den nya mellaninstansen skall enligt förslaget inte heller ha kvar 

möjligheten att understiilla sina beslut den högsta instansens prövning. 

Försiikringsrätt föreslås enligt huvudregeln bli domför med tre yrkesdo

mare. I niirmare angivna typer av mål, motsvarande drygt I I 3 av totalantalet, 

skall dessutom två lekmiin delta i avgörandet. Vidare skall i vissa fall en 

siirskild ledamot med medicinsk eller odontologisk sakkunskap kunna delta i 

stället för en av yrkesdomarna. 

Det viktigaste skiilet för ett lekmannainflytande i försiikringsriitt iir enligt 

utredningens mening allmiinhetens intresse av insyn, kontroll och medin

tlytande. Detta intresse kan anses vara siirskilt starkt niir det giiller 

lekmannamedverkan i försiikringsriitt. eftersom det hiir iir fråga om hand

läggning av mål som i hög grad berör problem som niistan alla miinniskor 

kommer i kontakt med. Vidare pekar utredningen på att skiilighetsbeclöm

ningar i stor utstriickning förekommer i mål inom socialforsiikringcn. Starka 

skiil talar diirfor för att lekmannainOytandet i försiikringsriitt fftr betydande 

omfattning. 

Utredningen erinrar dock om att lekmannadeltagande i en huvudsakligen 

skriftlig process kan leda till att verksamheten blir omstiindligare. bl. a. 

genom att föredragningar och överliiggningar måste göras utförligare. Detta 

manar till viss försiktighet niir det giiller att bestiimma omfattningen av 

lekmannamedverkan i försäkringsriitt. Utredningen pekar vidare på att 

försiikringsriitt iir en ny typ av domstol, som siikerl igen kommer att få brottas 

med åtskilliga problem innan verksamheten har funnit sina former. Att 

under sådana förhållanden i inledningsskedet dimensionera lekmannainOy-
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tandet i försiikringsr:itt p?t ett s:itt som saknar motsvarighet i andrajiimförbara 

domstolar iir diirför enligt utredningen inte viilbetiinkt. I st:illet hör till att 

börja med lekmannamedverkan förekomma endast i ett hegriinsat antal typer 

av mål. Utredningen iir dock inte friimmande for alt det kan vara skiil att 

pröva om frågan i vilk<t f~tll sådan medverkan bör förekomma n:ir verksam

heten i försiikringsriitt konsoliderats och erfarenheter vunnits av lekmanna

inflytandet diir. 

Niir det giiller fn1gan i vilka typer av mål som lckmiin bör medverka biir 

man enligt utredningens mening i första hand viilja kategorier diir lekmiin

nens synpunkter och erfarenheter kan v:intas bli a\· störst \·:irde. Det iir dock 

mycket svån att finna urvalskriterier som genomgående skiljer ut de mål cliir 

lekmannamt.::dverkan iir mest angeliigen. \.1an måste diirför nöja sig med 

urvalskriterier som i huvudsak ger det clkrstriivade resultatet. Utredningen 

pekar diirvicl på vissa synpunkter som bör vara dgkdande. Att lekm:in har 

deltagit i avgörandet i första instans iir s<'tluncla enligt utredningen ett starkt 

skiil för lekmannainflytande också i n:ista instans. Lekmannamedvt.::rkan bör 
vidare framf(:ir allt frireknmma i måltyper diir sblighetsbedömningar ol'ta 

förekommer eller diir erfarenheter från olika omr{1den av samh:illslivet kan 

vara till avst.::viird nytta. De mål sorn lekmiin skall medverka i biir i allmiinhet 

vara av stor ekonomisk hetyclelse för den enskilde. Utredningen erinrar 

slutligen om all reglerna om lekm;tnnamed\'crkan inte hiir göras komplice

rade och sväröverskåclliga. 

Med utgängspunkt i det förda resonemanget fiiresl{1r utredningen all 

lekrniin skall delta vid riittskipningen i fors:ikringsriitt i mål som i första 

instans avgjorts av försiikringskassornas pensionsdelegationer. Detsamma 

föreslås giilla i fråga om samtliga mål enligt lagen om arbetsskadeförsiikring 

och vissa diirtill anknutna siirskilda ersiittningsanordningar. Vidare skall 

lekmiin medverka i forsäkringsriitt om part p<)kallar det. 

Utredningen konstaterar alt lekmannainllytandet i en domstul kan 

utformas på olika siitt och föreslår att detta for lörsiikringsriitts del skall 

utformas på samma siitt som skett fört. ex. lfosdomstolarna. dvs. sä att av 

landstingen valda niimndcmiin skall delta i dömandet. 

För att tillgodose behovet av en mera allmiininriktad medicinsk och 

odontologisk sakkunskap föreslår u trecln ingen att en s:irskild sakkunnig skal I 

kunna delta som ledamot i sådana avgöranden. diir målets beskaffenhet eller 

andra siirskilda skiil föranleder det. Den sakkunnige föresl~1s ersiitta en av de 

lagfarna ledamöterna. Niir det giiller att få svar på en fdga som kriiver siirskild 

specialistsakkunskap anser utredningen diiremot att skriftligt sakkunnigut

låtande i allmiinhet bör inl(Jrclras. 
Man bör enlig! utredningen försöka undvika en koncentration av den 

kvalificerade prövningen av sociallorsiikringsmål till en enda plats. En 

regic;malisering av besvärsprövningen på mellaninstansplanet medfor att 

försäkringsrätten blir mindre avlägsen från den försiikracles bostadsort. En 

nämndemannamedverkan underlättas också väsentligt om en regionalise-
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ring sker. Utredningen föreslår därför att det skall finnas tre regionala 
försiikringsriitter, en i Stockholm, en i Malmö och en i Umeå. 

Utredningen föreslår att försäkringsriitt skall vara delad i avdelningar. 
Varje avdelning föreslås bestå av fem eller sex yrkesdomare. I fartill kommer 

föredragande- och kanslipersonal. Utredningen föreslår att försiikringsriitten i 
Stockholm inrättas med sju. försiikringsriitten i Malmö med fyra och 
försiikringsriitten i Umeå med två avdelningar. Förslaget innebär en viss 
ökning av antalet tjänstemän i förhållande till nuvarande mellaninstanser. 
Yrkesdomarna i försäkringsrätt föreslås bli bcniimnda försiikringsriittsråd och 
försäkringsriittsassessorer. Till dessa domartjänster skall enligt utredningen 
kunna utses inte bara personer som har avlagt juris kandidatexamen utan 
iiven personer utan sådan examen men med lång och viil vitsordad erfarenhet 
av verksamhet inom ett eller flera socialförsäkringsorgan. 

Endast försiikringsrättsråden föreslås bli ordinarie domare. Ett försäkrings
riittsråd skall vara chef för försäkringsrättcn. 

Förfarandet i forsiikringsriitt föreslås bli utformat på samma siitt som i 
andra motsvarande mellaninstanser på förvaltningsområdct. S:llunda skall 
enligt fårslaget processen i försiikringsriitt regleras av förvaltningsprocessla

gen. 

3.3 Drn högsta instansrn 

Utredningen räknar med att redan dess övriga förslag skall medföra en 
förbättring av försiikringsdomstolens arbetssituation, så att domstolen får 
ökade möjligheter att fylligt och klargörande motivera sina avgöranden. 
Detta giiller framför allt förstiirkningen av mellaninstansen och införandet av 
ett tvåpartsförfarande. Genom det senare förslaget riiknar utredningen med 
att försiikringsdomstolen kommer att avlastas vissa utredningsuppgifter. Mot 

denna bakgrund föreslår utredningen endast smärre foriindringar för domsto
lens del. Utredningen diskuterar frågan om att införa prövningstillstånd eller 
annan form av bcgriinsning av måltillströmningen till försiikringsdomstolen 
men kommer fram till att fördelarna med en sådan begrlinsning inte kan sägas 
vara så stora att de överväger nackdelarna med ett sådant system. Utred
ningen anser därför att regler om prövningstillstånd eller annan form av 
fullföljdsbegränsning f. n. inte bör införas. 

För att förenkla hanclliiggningcn i försiikringsdomstolen föreslår utred
ningen att den nuvarande lekmannamedverkan inte skall vara obligatorisk. 

Detta giiller framför allt i sådana fall då det iir fråga om interimistiska beslut 

som krliver ett snabbt avgörande eller beslut som inte inneblir att ett mål 
avgörs i sak. ,\ven i mål där utgången iir uppenbar. t. ex. därför att klagandens 
yrkanden framstår som helt ogrundade, anser utredningen att lekmanna
med"verkan inte är påkallad. Utredningen betonar att avsikten inte iir att 
minska lekmannainflytandet utan endast att förenkla handläggningen. 
Liksom när det giillcr försäkringsrätt föreslås förvaltningsprocesslagen bli 
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tillämplig på förfarandet i domstolen. 

Förslikringsdomstolens namn föreslås i samband med inriittandet av 
forsäkringsrätterna ändrat till försäkringsöverdomstolen. 

3.4 Socialförsäkringsprocessens allmänna utformning 

Utredningen konstaterar att sociallörsiikringsprocessen i dag i princip är 
utformad som ett enpartsforfarande. Det iir dfaför huvudsakligen en uppgift 
for den enskilde försäkrade att se till att ett felaktigt beslut hlir överprövat i 
högre instans. Därutöver finns understiillnings- och ex otlicioprövningsin
stituten, vilka syftar till att tveksamma eller felaktiga beslut skall bli 

överprovade i högre instans. Räckvidden av dessa institut är emellertid enligt 
utredningens mening begriinsad, och de föreslås försvinna i samband med att 
en fristående mellaninstans inrättas. I st:illet föreslår utredningen att ett 
tvåpartsförfarande skall införas. Uppgiften att jämte den enskilde kunna föra 
talan i $ocialforsäkringsmål föreslås bli tilldelad riksforsäkringsverket. Verket 
skall kunna vara part håde i försäkringsrätt och i forsiikringsöverdomstolcn. 
Den som skall bevaka att handliiggande myndigheters beslut blir riktiga och 
rättvis<.1 måste enligt utredningens mening kunna föra talan såväl till förmån 
för SOl'\1 till nackdel för enskild försäkrad. 

En viisentlig fördel med ett tvåpartsförfarande är enligt utredningen att 
målen diirigenom blir mera fullständigt utredda. Domstolen får på så sätt ett 
säkran:: underlag för sina avgöranden och förutsättningarna att nå materiell 
rättvisa i enskilda ärenden förbättras. Genom att beslut kan överklagas till 
högre instans även av andra än enskilda parter ökas enligt utredningen 
möjligheterna att skapa en tillförlitlig och vägledande praxis på socialförsäk
ringens område. 

För att underliitta for enskilda försäkrade att hinna överklaga beslut som de 
iir missnöjda med föreslår utredningen att besviirstiden i scxialforsäkrings
ärenden skall förlängas från tre veckor till två månader. 

Utredningen anser att rättssäkerheten for den enskilde kommer att 
förbättras genom att bcsvärsorganisationen byggs ut och genom att det införs 
möjligheter for riksforsäkringsverket att fora talan i socialforsäkringsmål med 
tonvikt på uppgiften att verka for en enhetlig riittstillämpning. I många fall 
har emellertid den enskilde ett hehov av juridisk rådgivning i socialförS:ik

ringsärenden från utomstående. Detta behov hör enligt utredningens mening 
tillgodoses huvudsakligen inom ramen fördel aJJm;inna riiltshj;ilpssystemet. 

Eftersom riittshjälpsutreclningen ( 1975:07) arbetar med frågan om en översyn 
av detta system liiggs i bctiinkanclet inte fram några konkreta förslag 

betriitTande riittshjiilp inom socialförsiikringsproccsscn utan man pekar 

enbart på olika möjligheter till forhiittringar. 
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3.5 Riksförsäkringsn~rkcts funktion i socialfiirsäkringsprocessen 

Utredningen föreslår att funktionen att !lira talan i socialförsiikringsmål 

skall handhas av en siirskild enhet inom riksförsiikringsverket. kallad 

ombudsmannaexpeditionen. En viktig uppgift ll"ir riksliirsiikringsn:rkets 

ombudsmannaexpedition bör enligt utredningen vara att granska beslut av 

allmiin forsiikringskassa och iiverklaga st1dana beslut i den m~in anil'dning 

hiirtill föreligger. Endast en ytterst liten del av del stora antalet iirenden i 

försiikringskassorna kan dock komma till rikslcirS:il\ringsverkets kiinncdom. 

l\iir det gäller urvalet av de :irenden hns ll.irsiikringskassorna snm blir 

granskas av riksforsiikrings\·crket kan enligt utredningen olika metoder 

komma till anviindning. Dels kan felaktiga eller oliimpliga beslut som 

upptikl\s i samband med tillsynsavdelningens inspektioner hns fiirsiikrings

kassorna i.ivcrliimnas till ombudsmannaexpeditionen. dels kan fiirsiikrings

kassorna åliiggas att siinda in vissa beslut till rikslörsiikringsverket for 

granskning. Det senare kan hli fallet i fri\ga om t. ex. iirendcn enligt ny 

lagstiftning eller iirenden inom områden diir felaktigheter ofta förekom

mer. 

I fräga om mål i vilka enskild klagar till l<irs:ikringsriitt iir det enligt 

utredningen inte realistiskt att tiinka sig att verket skall gå in som motpart i 

alla mål. ;\ven här måste ett urval ske så att verket upptriider som den 

enskildes motpart bara i de mål där detta iir påkallat av verkets uppgift att 

bevaka intresset av likformighet och r:ittvisa inom försiikringen. Enligt 

utredningens mening bör det i första hand ankomma på riksforsiikringsverket 

självt att göra detta urval. Försiikringsriitt bör emellertid ocksa ha möjlighet 

att föreskriva att riksförsäkringsverket skall gå in som part i mål. diir verket 

ansett sig inte behöva föra talan. 

Enligt utredningens mening hör i huvudsak urvalet av de mål i vilka 

riksförsiikringsverket skall g<'t in som motpart genomföras så, att verket 

bestiimmer att i princip föra talan i vissa grupper av mål. varefter ombuds

mannaexpeditionen inom dessa grupper gör en prövning i varje mål för sig 

huruvida talan skall föras. När det gäller urvalet av målgrupper anser 

utredningen att i stort sett samma regler bör tillämpas som niir det gäller 

frågan huruvida verket sjiilvt skall föra talan mot forsiikringskassas 

beslut. 

Niir det gäller den högsta instansen iir det enligt utredningen av siirskild 

vikt att målen blir så fullstiindigt utredda och allsidigt belysta som möjligt. 

Utredningen föreslår diirför att ett tvåpartsförfarande regclmiissigt skall 

förekomma diir. 

3.6 Ompriirning aY försäkringskassas beslut 

Utredningen konstaterar att ex officioprövning och understiillning i det 

nuvarande systemet i stor utsträckning har anviints for att efter besviirstidens 
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utgång komma till rätta med felaktiga beslut av lörsäkringskassa. För att 

utmönstringen av dessa institut ur socialförsäkringsforfarandet inte skall leda 

till negativa resultat för den enskilde forsiikrade föreslår utredningen att 

försäkringskassa åläggs att under vissa förutsiittningar ompröva egna 

beslut. 

Utredningen konstaterar att det redan nu relativt ofta förekommer att 

försiikringskassorna omprövar fattade beslut. Enligt en undersökning som 

utredningen har gjort varierar dock praxis mellan olika försiikringskassor. 

Kassorna är mera benägna att ompröva felaktiga beslut på sjukförsiikrings

sidan än på pensionssidan. Särskilt vanligt är att omprövning sker av sådana 

beslut som fattas på lokalkontoren, t. ex. i sjukpenningärenden. Det vanli

gaste sUlet till omprövning är enligt utredningens undersökning att nya 

omstiindigheter har framkommit som visar att det ursprungliga bcslutsun

derlaget var ofullstiindigt eller felaktigt. Beslut som har blivit oriktiga diirfor 

<ltt en lagbestämmelse har tilliimpats felaktigt omprövas också i viss 

utsträckning. Muntliga beslut och beslut som innehåller forbiseendefcl, t. ex. 

räknefel. omprövas i stort sett utan begränsningar. 

I fråga om skriftliga beslut skall enligt förslaget försäkringskassan sjiilv 

ändra beslutet, om detta innehåller vissa kvaliticerade felaktigheter. Än,~ring 

skall sålunda ske om ett beslut på grund av skrivfel, räknefel eller annat 

sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet. Detsamma giiller om 

beslutet har blivit oriktigt på grund av att det har fattats på uppenbart felaktigt 

eller ofullstiindigt underlag. Slutligen skall ändring ske om ett beslut har blivit 

oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning eller annan liknande 

orsak. 

Muntliga beslut av försäkringskassa skall enligt förslaget alltid kunna 

omprövas. 

Vissa inskriinkningar i omprövningsmöjligheterna föreslås niir det gäller 

beslut som har prövats i sak av högre ~nstans. beslut som iir mer iin två år 

gamla samt när det ifrågasätts att ompröva till nackdel för försiikrad. 

3.7 .:\ndrad besYärs,äg för a,·giftsärmden m. m. 

Utredningen föreslår att besvärsprövningen av mål om arbetsgivaravgift. 

pensionsgrundande inkomst och underlag för egenavgift på sikt skall flyttas 

över till besvärsorganisationen på skatteområdet Oänsskatterätt. kammarrätt 

och regeringsrätten). Överflyttningen kan dock enligt utredningen inte ske 

förrän den aviserade decentraliseringen av ärenden om arbetsgivaravgifier 

från riksförsäkringsverket har genomförts. 

Utredningen konstaterar att forsiikringsdomstolen f. n. iir första och enda 

besvärsinstans i avgiftsmålen och att denna målgrupp därför iir mycket 

betungande for domstolen. För att minska domstolens arbetshörda föreslår 

utredningen att försiikringsrätten i Stockholm skall skjutas in som första 

besvärsinstans mellan riksförsäkringsverket och försäkringsöverdomstolen i 
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dntan på den niimnda överflyttningen. Under Jenna övergångsperiod skall 

enligt utredningen försiikringsrlitten i StlJL'kholm i sUllet för riksförslikrings

verkets besviirsavdelning vara första besviirsinstans tx:kså i fråga om 

pcnsionsgrunclande inkomst m:h egenavgifter. 

3.8 \ndrad hes,·ärsväg för 'issa andra ärl·ndrgrupprr 

Utredningen tar också upp rr<)gan om lindrad besviirsviig för vissa andra 

iirendcgrupper. Sålunda foreslär utredningen att besviirsviigen för barnbi

dragsiirenden. bidragsförskottsiirenden och de iirenden om drnpliktsför
måner m. m. som kommer att handlliggas av f()rsiikringskassa skall bli 

densamma som för övriga iirenden som handHiggs av försiikringskassa. Detta 
innebiir att kammarriitt och regeringsrlitten upphör att vara besdrsprövande 
organ niir det giillcr barnbidrags- och bidragsforskl1ttsiirenden och att 

försiikringsriitt och forsiikringsöverdomstolcn blir besdrsprövandc organ 
också på dessa områden. 

Vidare föreslår utredningen en enhetlig instansordning hctriiff:.111dc s:ldana 

iirenden som handliiggs av riksrörslikringsverkct i första instans och inte lir av 

administrativ karaktlir utan hör rn en domstolsmlissig prörning. Detta gliller 

framför allt de lirenden enligt lildre yrkesskadelagstiftning som fortfarande 

handlliggs av riksförsiikringsverket i första instans. Ckkså nlir det giiller t. ex. 

iirenden om frivillig pcnsionsförslikring f(ireslås förslikringsriitt bli första 

besvlirsinstans och forsiikringsöverdomstolen högsta instans. Vidare föreslår 

utredningen att bestämmelser om besviir över riksförsiikringsverkets beslut 

skall införas i ett par fall då sådana bestlimmelser i dag saknas. Detta giiller 

utbyte av tilliiggspension mot engångsbelopp enligt 15 kap. 3 ~ :\fL och 

avdrag från folkpension enligt kungörelsen (1967:209) om avdrag från 
folkpension i vissa fall. 

3.9 Kostnader och ikraftträdande 

l.' tredni ngen riik nar med att förslaget in nebiir en arl ig kostnadsök ni ng med 
drygt 8 milj. kr. Diirtill kommer La I .I milj. kr. i etableringskostnader av 

engångsnatur. Utredningen påpekar <ttt den årliga knstnadsökningen till inte 

ringa del beror pä en v:intad ökning av m<llantalet. 

Den nya besviirsorganisationen fbresl[ts tr:ida i kraft den I juli 1978. 

3.10 Särskilda ~ttrandrn 

Siirskilda yttranden har avgetts av experterna Karlsson och Ödman 

gemensamt betrWfande lekmannamedverkan i försiikringsriitt samt av 
experten Sjönell beträffande central eller regional mellaninstans. 

Karlsson och Öd man anför att de inte kan <tLCeptcra utredningens förslag 
om ett begriinsat lckmannaintlytande i förs:ikringsriitt. Omfattningen av 
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lekmannainflytandet tar enligt deras mening inte begränsas till de av 
utredningen föreslagna områdena. eftersom ~iven lirenden angående t. ex. 
sjukpenninggrundande inkomst och indragning av sjukpenning har stor 

ekonomisk betydelse för den enskilde. Oåså inom andra områden av 

scxialförsiikringen finns Urenclen av samma betydelse och som medför 
samma skiilighetsprövning. 

Sjönell framhåller att syftet att stiirka elen enskildes riittssiikerhet och 
underlätta arbetsbördan för försäkringsdomstolen biist tillgodoses med en 
central och inte en regional mellaninstans. Detta giiller siirskilt under de första 
åren efter reformens genomförande. Enhetligheten vid iiremlenas handliigg
ning i mellaninstansen iir siirskilt angelägen inom socialförsiikringen. diir 
pra:o;isbildningen liimnar stort utrymme för skiilighetsbedömningar av alla 
slag. Största garantin för en enhetlig tilliimpning iir en sammanhållen 

enhet. 

4 Remissyttranden 

4.1 Allmänna synpunkter 

Utredningens förslag har i sina huvuddrag tillstyrkts eller liimnats utan 
erinran av flertalet remissinstanser. Inte någon av remissinstanserna har 

ansett att den nuvarande ordningen för besvärsprövningen på mellaninstans
planet bör behållas. Riks/iirsäkri11gwl'f"k1·1 framhåller att det förhållandet att 

besvärsprövningen i första instans ligger inom verket iir förenat med vissa 
fördelar men vill inte bestrida att det nuvarande systemet också är behäftat 
med nackdelar. Verket tillstyrker därför en reformering av bcsvärspröv

ningen i stort enligt det av utredningen utformade förslaget och påpekar att 
man därigenom skapar ett modernt bcsvärsförfarande likvärdigt med sådana 

på andra riittsområclen. 
LO framhåller att förslaget innebär betydande förändringar inte minst för 

elen enskilde i förhållande 1ill nuvarande ordning. Aven anpassningen av 
besvärsprövningen inom socialförsiikringen till det mönster som giiller på 
andra jämförbara områden är enligt LO en fördel. JO anser att införandet av 
en domstolsprövning i ledet mellan försäkringskassa och försHkringsdom
stolen i kombination med ett tvåpartsförfarande framstfa som en riktig åtgärd 
i strävandena mot största möjliga rättssäkerhet för den enskilde. 

Dumstolsrerket anser att det finns ett klart reformbehov niir det gäller 
besvärsorganisationen inom socialförsäkringen och understryker att besviirs

prövningen på detta område bör hålla samma standard som inom förvalt
ningsrättskipningen i övrigt. Verket fäster siirskild vikt vid att riksförsiik
ringsverkets dubbla roll som besvärsprövancle organ och tillsynsmynclighel 
inte behålls. Liknande synpunkter framförs av Sl'eriges läk.ar/iirb1111d. 

Horrä11c11 iil'cr Skåne och Bleki11g1' samt SrNigcs do111ar1;/iirb1111d uttalar att det 
ur riittssiikerhetssynpunkt inte iir tillf'redsstiillande att riksförsiikringsverket 
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b[1de ;ir bes\·iirsinstans och som tillsynsmyndighet tillvaratar det allmiinnas 

intressen gentemot den enskilde. I lovr;itten pt1talar \'idare.som en ytterligare 

brist i den nuvarande Lmlningen. att det saknas fasta regler i'iir bcslutsilir

hetcn p<'l riksförsiikringsverkets besv:irsavddning. 

Ka111111arriill<'ll i S1111dwall uttalar att de erforenheter som vunnits inom den 

nuvarande förvaltningsdomstolsorganisationen ger anledning till försik

tighet nlir det giiller att införa domstolsprövning inom nya förvaltningsom

råden. i synnerhet om detta medtlir en ut\·idgning av forvaltningsdomstols

organisationen. Ett system med en domstolsprörning som kan ske i två 

instanser <Kh som inrymmer ett tvåpartsförfarande. dvs. ett system av det 

slag som utredningen föreslår. framstår d<xk enligt kammarrlittens mening 

som överl:igset den nuvarande organisationen för hcsv~irsprövning inom 

soeialförsäkringsområdet. 

4.2 Hrs,·ärsorganisationrn i stort 

L:tredningens förslag all skapa en enhetlig besviirsnrdning med regionala 

försiikringsriitte.r som första besv~irsinstans och fiirsiikringsi.iverdomstolen 

som högsta instans för de :ircnden som hör till socialförsiikringens förmåns

sida och n:irliggande omraden mottas positivt av de tlcsta rcmissinstanser. 

I /orn/111·111ircr Skdne och Sid.inge. ,liirsdkri11g.1d11m110/e11. riks/iindkri11g.11nk, ·1 

och JO överdger en lösning som inneb:ir all priivningen av -;ncialfrir<ik

ringsm:11cn i frirsta bcsviirsinstans förl:iggs till red:tn befintliga organ. t. n. 

l:in,;riitter eller kammarriitter. De stannar dock !lir att den av utredningen 

föreslagna lösningen :ir mest iinclamålsenlig. JO uttalar diir\'id att kammar

r:itternas stora arbetsbörda och allmiint kiinda svt1righeter att i alla !~igen 

erbjuda en snabb prnccss utgör hinder mot att iiverta en miingd nya 

bcsv~irsmål. tt:ir kravet på kort handl~iggningstid ofta iir framtriidande. 

Hovriitten framför liknande synpunkter och till:igger att ett integrerande a\· 

domstolsvcrksamhetcn inom socialforsiikringsomr<ldet med de allmiinna 

förvaltningsdomstolarna endast kan bli en fraga pi1 l~ingre sikt. 

Andra remissorgan ifrågasiitter dock en anknytning t i 11 kammar -

rätts organisationen. Ka111111arrd11c11 i S1111dwall finner det således 

naturligt att pröva om en sådan anknytning kan ske. Kammarr:itten äsyftar 

då en ordning som innebär att socialförs~ikringsmålcn handliiggs a\ s~irskilda 

avdelningar i kammarrätterna. En sådan ordning finner kammarr:itten vara 

förenad med fördelar framför utredningens förslag. Den domstolsmlissiga 

prövningen inom socialförsiikringen kan då antas bli mindre kostnadskrii

vande samtidigt som forvaltningsdomstolsorganisationcn blir mer enhetlig 

och sammanMllcn och diirrned i admini.-;trativt hiinscendc mer liitthantcrlig. 

I Eirtill kommer enligt kammarr:ittcn att rckryteringsbasen niir det giillcr 

personal för den dömande verksamheten inom soL·ialfiirs:ikringsnmrådct kan 

vid~1s. Större möjligheter iippna~ till en cirkulationstjiinstgi.iring innefat

tande s:hiil det allm:inna forvaltningsonrn\dct som sncialforsiikringsnmr<idet. 
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Om mellaninstansen knyts till kammarrätterna rramstar dd enligt kammar
dtten som följdriktigt att man. åtminstone pä sikt. söker ästadkomma en 
anknytning av samma art mellan de hi)gsta instanserna. 

Do111s10/s1wk1·1 :mser att förslaget att inriiita tre nya ~pccialdomstolar för 

SLXialförsäkringsmåkn bör anstå till dess frågan om en organisatorisk 
anknytning till kammarriitterna har undersökts niirmare. Sistniimnda liisning 

skapar enligt domstols verket sådana garantier för en kvalitati\'t tillfredsstäl
lande riittskipning och leder från effektivitets- och rationaliseringssyn

punkter till så hetydande vinster att det inte kan anses f(irsvarligt att underlåta 
en prövning av om den hör liiggas till grund för reformen. En organisatorisk 
anknytning till kammarrätterna kan enligt domstolsverket göras på två olika 
sätt. Antingen kan man - efter förehild av den lösning som valts i fråga om 
fastighets- och vattendomstolarna - bygga in socialförsiikringsenheter i 
kammarrätterna på ett sådant siitt att enheterna i riittegångsbalkcns mening 
blir särskilda domstolar eller också kan man låta dem helt ingå i kammar
riittsorganisationen som specialavdelningar. 

Dnnwrefiirh1111d1'/ uttalar tvekan om det iir riktigt att nu skapa en ny. stor 
domstolsorganisation utan att först ingående pröva om socialförsiikrings
målen kan handläggas av de allmiinna förvaltningsdomstolarna. SACOISR. 
Sl'eriges /iikarfiirh1111cl och Sl'er(t:es 10mlläkar/iirh1111cl iir av samma uppfattning. 

Endast rik.1/iirsc'ikri11gwerkc·1 (majoriteten l och s1111sko111orl'I har inviind
ningar mot att bcsviirsprövningen i mellaninstansen region a I is eras. 
Riksfiirsiikri11g.11·crke1 (majoriteten) anser det odiskutahelt att den enhetlighet i 
~irendebedömningen. som iir så viktig att efterstrLiva både för den enskildes 
riittssiikerhet och för att liitta arbetsbördan for försiikringsdomstoeln, häst 
tillgodoses inom en central mellaninstans. Detta gäller enligt verket sLirskilt 
under de första åren efter reformens genomförande då den nya organisa
tionen har att finna sina former. Sw1sko11wrc1 bitr~ider i princip förslaget om 

regionala försiikringsrätter men ser hetydande svårigheter att redan den 1 juli 
J 978 uppriitta en regionaliserad försäkringsrättsorganisation a\' den storlek 
utredningen föreslar. Statskontoret föreslår diirför en successiv utbyggnad 
som inleds med en central försiikringsriitt i Stockholm. 

Flera remissinstanser förordar en mera långtgående regionalisering iin 
utredningen har föreslagit. Fiirsiikri11gsclom.11ulc11 ifrågasätter om inte ett 

större antal försiikringsrätter bör inriittas redan i inlcdningsskedet. Det bör 
enligt domstolen redan från början prövas en uppdelning på ytterligare två i1 

tre enheter, en i Göteborg, en i Örebro och möjligen ytterligare en för 
Norrland. i så fall lämpligen lokaliserad till Sundsvall. Fiirsiikri11gskassc/iir

b1111dc1 anser en placering i Göteborg resp. Sundsvall vara minst lika rimlig 
som utredningens förslag. förbundet anser det vidare på sikt vara möjligt att 

inrätta en Gärde försäkringsrätt. S.·IF anser att det redan från hörjan finns 
hehov av åtminstone ytterligare en mellaninstans, varvid i första hand 
Göteborg bör komma i fråga. Även LO och TCO anser att mer än tre 
försiikringsrätter bör inrättas redan från början. 
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Ka111marri"ir1rn i S1111dwal/ anser det angeliiget att dl!n norra forsiikrings

riillen redan i inledningsskedet görs större.Dellakan åstadkommas gl!nom 

all ckss domkrets hringas i överensstiimmelse med kammarriinens egen. dvs. 

kommer att omfatta förutom norrlandsliinen ocks[t K()pparbergs liin. Om 

domkretsen u1formas på del angivna siillel iir det enligt kammarriiiten med 

tanke pä bt~folkningsfördelningen i dumkretsen liimpligast <tll frirsiikrings

riillen l'iirliiggs till Sundsvall. Aven lii11ssr\'1'1'/.11·11 i I äsr1·morrla11d1 /ii11 och 

S1111d.1mlls /.:01111111111 förordar att en f'i.Jrsiikringsriitl förliiggs till Sundsvall. 

lhimiisa11ds /.:01111111111 anser all den norra frirsiikringsriitten hör fi.irliiggas till 

I Urnösand. 

4.3 Mellaninstansen 

'.'Jiir det giiller reglerna om domfr\rhet i fiirsiikringsriill iir det om fatt -

ni n gen a 1· I ek manna in fly land el som tilldragit sig stiirst intresse 

under remissbd1andlinge11. f'iirslagel att begriinsa kkmannainllytandel till 
vissa målgrupper liimnas utan erinran av nl!rtalet remissinstanser. //o\'rä//1'/I 

ii\'er Skdm· och Bleki11g1· framhåller all det inte :ir sjiilvklart att det alltid ligger i 

den enskildes intresse att lekmiin deltar i avgörandena od1 förordar diirliir 

viss iiterh{tllsa mhl!t.<)1 m ins1one i i nledn ingsskedel. niir del giillcr med verb n 

av lekmiin. 

Flera remissinstansl!r iir dock kritiska niir det giiller omfattningen a1 

lekmannainflytandet. Fiirnikri11gsdomsrolrn f(in~drar. med hiinsyn till sdrig

heterna att precisera godtaghara kriterier for anv:indning a\· den ena eller den 

andra handliiggningsformen, att lekm:in deltar i avgörandet av samtliga vid 

fiirsiikringsriitl anhiingiggjorcJa m!J.J. utom niir dl:! giiiler vissa j1fOL'eSSUelia 

llL'h I i k nandl' avgöranden. Liknande <!sikt liirs fram a \'I. 0 0L'11 TCO. LO pek<tr 

också p{t samhandet mellan olika fritgor inom socialfiirS:ikringarna l)L'h 

nödv:indighetcn av alt lekmiinnen l?tr en allsidig inblick i uch erfarenhet av 

iirenden inom hela t:iltel for att hli v:il skickade att döma i de mer kl'alillceradl! 

frågorna. JO finner det inkonsekvent att man i frirsiikringsriitterna hegriinsar 

lekmannainflytandet till mål av mera komplicerad natur. medan man 

samtidigt avstär fran sådan begriinsning av lekmannainflytandet i f'örsiik

ringsiiverdomstolen. ,\ven om JOsiigersig ha tlirstäelse förde argument som 

utredningen för fram for en hegriinsning av lekmannwkltagandet i försiik

ringsriitten finner han ii1wviigande skiil tala för att niimndemiin skall delr:i i 

samma utstriickning som nu föreslås giilla for försiikringsiiverdomstolen. 

Rikstiirsiikri11gs1nkcr (majoriteten I anser all niimndemiin obligatorisk l ska 11 

medverka i mål som i försiikringskassa haravgj1>rts i pensionsdelegation samt 

att försiikringsriill i alla övriga m{tl skall pröva om niimndemiin skall delta i 

avgiiranclet. varvid presumtionen skall vara for lekmannamed1erkan. 

Avsikten· bör enligt verket vara all åstadkomma lekmannainflytande i alla 

mJJ diir s:~dant inlly1<1nde kan v;1ra :11· viirde. En minoritet inom riksförs:ik-
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ringsverkets styrelse ansluter sig liksom Fiirsäkri11gskassl'fiirb1111de1. Sl'l'llska 

kommun/i.irhunder och Pi'nsionärl'mas riksorga11isatio11 till vad experterna 

Karlsson och Ödman anfört i sitt siirskilcla yllrande. fiirsiikringskasseför

bunclet förorclar en så nexibel lösning som möjligt. SAF anser all lekmanna

medverkan kan vara av \'iirde iiven i vissa andra mål iin de som utredningen 

föreslagit. 1. ex. dä fråga iir om sjukpenninggrundancle inkomst. 

Flera remiss instanser iir kritiska mot förslaget att part i el! mål skall kunna 

begiira all nänrndemiin skall delta i avgörandet. Hol'rä11c11 iircr Skd11e och 

Bleki11gc och kammarriitrrn i Sundsrnll finner det från principiella synpunkter 

beliinkligl all ge part möjlighet all påverka Jomstolens sammansiillning och 

förordar diirför att det i lagtexten clirckt anges i \·iJka måltyper som lekmiin 

skall delta. JOoch)iirsäkri11gsrdd1·1 intar en liknande standpunkt. Fiirsiikri11gs

clomsrole11 anser att ett sådant förfarande inte iir liimpligt. eftersom riittens 

samma nsiill ning diirigenom sk u lie komma all bl i beroende av om part har 

kiinnedom om de processuella bestiimmelscrna. Riks/iirsiikri11g.1rcrkcr fram

håller all parten ofta har svårt att bedöm<1 behovet uch nyttan av lekman

namedverkan. Domar(/1irh1111dc1 säger sig inte kunna goclta all part får 

möjlighet att viilja den sammansättning av riillen som han anser mest 

förenlig med sina intressen, en valriitt som kan ge anledning till ovidkom

mande intresseavviigningar. Sratskr1111orer linnerdet viisentligt alt de målka
tegorier, som skall avgöras m~d lekmiin. iir klart urskiljbara. Lekmannamed

verkan på begiiran av part hör diirför enligt statskontoret inte förekomma. 

Utredningens förslag att samtliga mål enligt viss lagstiftning. bl. a. lagen 

om arbetsskadeförsäkring. skall avgiiras under lekmannamedverkan kriti

seras av .fbrsäkri11gsdoms1ol<"11 och riksfiirsiikringsrerker J'rån den utgångs

punkten a1t lik;1rtade mål hiirigenom kan komma att avgöras av försiikrings

riitt i olika sammansiittning. 

Förslaget att försiikringsriill - och f. ö. iiven försiikringsöverdomstolcn -

alltid skall vara domför med endast tre lagfarna ledamöter niir ett mål inte 

avgörs i sak Jiinrnas utan erinran av remissinstanserna. Att niimndemiin inte 

heller skall behöva delta vid avgörande a\' mål i vilka saken iir uppenbar 

kritiseras diiremot av /örsäkri11gsdlit11Sl11/e11 . .fiirsäkri11gsrdd1•1 och SAF. Riks

Jiirsäkringwerkl'l menar å sin sida att såclana mål som enligt förslaget skall 

kunna avgöras utan medverkan av lekmän också hör kunna avgöras a\' 

ensamdomare. 

Utredningens förslag alt lekmiinnen i försiikringsriill skall v ii I ja s efter 

politiska grunder av landstingen liimnas i allmiinhet utan erinran. LO och 

TCO föreslår dock att lekmännen skall utses efter förslag av arbetsmarkna

dens parter. SAF accepterar att lekmiinnen viiljs efter politiska grunder men 

understryker utredningens uttalande att det iir viktigt att till niimndemiin om 

möjligt i första hand utse personer som har insikter i eller erforenhet av t. ex. 

arbetsförhållanden eller rehabiliteringsfrågor. Pc11sili11äremas riksorga11isa1io11 

förordar att pensioniirerna blir representerade i försiikringsriitt. 

Fiirsäkringsrddl'I erinrar om att ledamöter som representerar arbetsgivarna 
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och arbetstagarna under rådets hela verksamhetstid har deltagit i iirendenas 

avgörande. Rådet finner det därför rimligt att arbetsmarknadens parter 

tillsammans med landstingellersammanslutnings11m regeringen bcstiimmer 

deltar i nominering av niimndemiin till försiikringsriitt. Niimndemiinnen 

skulle i så fall enligt rådet utses av regeringen. 

Förslaget au låta siirskilcla sakkunniga i medicinska e 11 er 

odon t o 1 o g is k a frågor ingå som ledamöter i försiikringsriitt har mö!! 

kritik från åtskilliga remissinstanser. Ltikar/iirhundci viinder sig mot tanken 

al! den sakkunnige i vissa måltyper skall gå in som ledamot av domstolen. De 

av utredningen angivna riittssiikerhetsaspekterna talar för att elen sakkun

niges stiillning skall vara fri och obunden av domstolen så att parterna alltid 

får del av muntliga och skriftliga sakkunnigutlåtanden. Medicinska experter 

har enligt förbundet inte siillan skilda <'tsikter i samma fråga. Det iir diirför av 

stor vikt att all sakkunnig information som tillförs domstolen redovisas 

öppet. Förbundet förordar därför att hesviirsorganisationen tillförs medicinsk 

sakkunskap från en siirskilt utsedd krets av allm:inliikare och specialister som 
avger skriftliga eller muntliga utlåtanden och diirvid intar stiillning av fdn 

domstolen fristående sakkunniga. flol'rii111•11 iil'er Skc/111· och Rlekingc och 

.fiirstikringsdomswlen anser att man niir det giiller handliiggningcn i försiik

ringsriitt bör knyta an till elen handliiggningsorclning som forsiikringsdomsto

len har tilliimpat sedan sin tillkomst, niimligen alt vid behov inforskalfa 

skriftligt sakkunnigutlåtande och delge detta med elen klagande före mälcts 

a vgörandc. Även clomstolsrcrk<'t .S1·erigcs aclrnka1.1a111/i111d. SA F. .\\l'mka 

ko1111111111/iirhunde1 och Fiirsäkri11gskasse/iirh11111/c1 a vstyrkcr förslaget. 

Kammarrii11e11 i Sundsmll finner att inviindningar av principiella skiil kan 

anföras mot att den sakkunnige skall kunna gå in som ledamot av 

försiikringsriitt men vill inte motsiitta sig förslaget med hiinsyn framför allt till 

att det tar sikte på mål av speciell natur. Riks/iir.1äkri11g1Tcrke1 nch Sl'erign 

1a11d/äkar/iirhu11d tillstyrker fårs laget. 

rörslaget att även andra ii njuriste rskall kunna fä tjiinst som domare 

i försiikringsriitt kritiseras av vissa remissinstanscr. Kammarriittrn i Su11dm1/I 

anser att det. åtminstone på sikt, iir otillfredsstiillande om det för erhållande 

av clomartjiinster i den föreslagna organisationen inte uppstiills krav p<1 juris 

kandidatexamen. Den föreslagna ordningen kan enligt kammarriitten 

komma att försvåra en önskvärd cirkulation mellan olika domstolar. 

Eftersom det i inledningsskedet dels kan befaras vissa rckryteringssvårig

heter för fårsiikringsrätterna och dels finns anledning att tillvarata elen 

sakkunskap som nu finns inom riksförsiikringsverket och försiikringskas

sorna. har kammarriitten ingen inviinclning mot att iiven för uppgifterna 

kvalificerade icke-jurister till en början kan komma i fråga som ordinarie 
dom;1re. Bestiimmelser som medger detta bör emellertid ha övcrgångska

raktiir och älltså ges i form av övergångshcstiimmelser. Liknande synpunkter 

framförs av hol'rätten iil'er Sktinc och Blekinge och Sraigl's do111are/iirh11111/. 

Förbundet tillfogar att en begriinsning av antalet ej lagfarna llirsiikringscln· 
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mare liknande den som finns för regeringsriith.:n under alla förhällanden biir 

föreskrivas. Även Sl'erigcs adrnka1samfi111tl avstyrker förslaget. 

SACO!SR anser all kravet på juridisk examen och notariemeritering for 

ledamöter och föredragande i försiikringsriillerna hör betonas starkare iin s1im 

ske\\ i betiinkandet. 

Utredningens förslag lämnas i allmiinhet utan erinran av remissinstan

scrna vad gäller försiikringsriillernas organ isa l i o n och hand I ii g g -

ni n gs former. Hol'rä111•11 iil'l'f' Skd111• och Blcki11,l!.1' förordar doL·k att det 

administrativa arbetet i försiikringsriitterna samordna.smed della arbete i en 

hovriitt eller en kammarriitl. Fiirscikri11g.1nJdc1 påpekar att de iildre yrkesska

deiirendena inte hör fördelas på samtliga avdelningar utan handliiggas av en 

avdelning inom försiikringsriitten i Stockholm. 

4.4 Den högsta instanwn 

Fdgan om fullföljdshegriinsning till försiikringsdomstolen tas 

upp av vissa remissinstanser. Ka111111arrii111·11 i S1111dsl'a// anser att -om dnm

stolsmiissig prövning skall ske redan i den första hesviirsinstansen - elen 

högsta instansen i huvudsak skall vara en prejudikatinstans. f-'ör att della 

huvudsyfte skall uppnäs anser kammarriillen det liilllpligast all in fora krav på 
prövningstillstånd. I vart fall bör frågan om en mer eller mindre omfattande 

begriinsning av fullföljdsriitten änyo prövas niir den nya besviirsorganisa

tionen fungerat en tid. Sw1.sk11111orc1 uttalar att forsiikringsdomstolcns 

nuvarande arbetsbelastning 0L'11 iirendehalans iir av den storleken att de av 

utredningen foreslagna åtgiirderna knappast kan ge annat iin marginella 

förhiillringar såviil vad giiller arbetsbelastningen i sig som möjligheterna till 

prejudikatbildande verksamhet. För att det inte inom ett par är skall komma 

att kriivas personalökningar hos domstolen förordar statskontoret att någon 

form av fulllOljdsbegriinsning snarast införs. ,.\ven hol'rii11rn iil'er Skdnl' och 

Blekinge. socials1yrcls1·11. Sl'cr~~1·s ad\'lika1sam/i111d och Sl'crigl's do111are/i'irh1111d 

anser att det ligger niira till hands att hegriinsa riitten all fullfol_ia talan till 

försiikringsöverdomstolen. 

LO anser att fullfoljdshegriinsning till försiikringsdomstolen skulle 

inskriinka riittssiikerheten och misskreditera domstolen i allmiinhetens 

ögon. 

Fiirsiikri11gsdo111s10/c11 delar utredningens uppfollning all det bör finnas 

möjlighet att vid förfall för lagfaren ledamot i domstolen förordna vikarie. 

Som vikarie hör dock enligt domstolen endast ifrågakomma person som 

innehar fullmaktstjiinst som domare. 

4.5 Socialförsäkringsprocessens utformning 

rörslaget att införa ett tvåpartsförfarande inom socialförsiikringsprocessen 
tillstyrks i princip eller liimnas utan erinran av s:1mtliga remissinstanser. 
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Fiirsäkri11gsdomsro/en hiilsar utredningens förslag i detta hiinscende med 

tillfrcdsstiillelse. Förslaget tillgodoser enligt domstolen ett vid skilda tillt:illen 

uttryckt önskemål om åtgiirdcr för att fr:imja såviil likformighets- och 

riittvisesynpunktcrsom den enskilde försiikrades krav på ökad riittstrygghet. 

JO anser förslaget viil ägnat att l"riimja ökad likformighet och riittvisa vid 

tilliimpningen av soci;Jlförsiikringslagstiftningcn. llorriill1'11 iirl'!" Skd111· och 

Blekinge och socialsrrrelsen intar en liknande ståndpunkt. 

,\ven rik~/iirsiikringwerker tillstyrker att ett tvåpartsförfarande inJ"örs i 

socialförsiikringsprocessen och ansluter sig till förslaget att verket som ett 

utflöde av tillsynsfunktionen skall ha taleriitt i socialförsiikringsiirenden och 

andra iirenden diir försäkringskassa eller lokal skattemyndighet meddelat 

beslut i J"örsta instans. Verket ansluter sig också till utredningens allrniinna 

bedömningar om vilka avgöranden som skall bringas till den föreslagna 

ombudsmannaexpeditionens kiinnedom fiir bedömande av frågan om verket 

skall för;J talan i iirendet eller ej. Det bör emellertid enligt verkets mening helt 

och hallet liiggas i verkets hand att avgöra i vilka beslut underriittelsökyl
dighet skall föreligga. I fråga om riksförsiikringsverkets uppgifter i mål som 

har avgjorts i försiikringsriitt delar verket de synpunkter på förfarandet som 

utredningen har anfört. Enligt verkets mening bör dock införas en bestiirn

melse om att mål i försiikringsöverdomstolen skall behandlas med förtur om 

verket begiir det och detta oavsett om det ~ir verket eller den enskilde som 

viickt talan i domstolen. 

Fiirsäkringsrådl'I anser att riksforsiikringsverkcts partsställning kan inne

biira att ett motsatsförhållande skapas, eftersom verket i ena fallet kan 

uppträda som en medpart och i det andra som motpart till den försiikrade. 

Rådet har dock ingen erinran mot att riksfrirsiikringsverket erhåller riitt att 

anföra besviir över allmiin forsiikringskassas eller försiikringsriitts beslut och 

detta iiven till den förs~ikrades förmån. 

JO delar utredningens uppfattning att funktionen att föra talan i socialför

säkringsmål skall handhas av en siirskild enhet inom verket men betonar att 

ombudsmannens fria stiillning bör markeras eftertryckligt. Fiirsäkri11gs/.:ass1'

/ihh1111d('f tillstyrker utredningens llirslag att verkets urval a\' iirendcn bör 

följa en flexibel linje. TCO anser det angeliiget att klarare regler foststiills för 

niir verket skall vara part i mål och niir verket skall avstå från att gå in som 

part. 

Hm·riirrcn iircr Skåne och Bll'kingc, JO . .11arsko111ore1. Fiirsäkri11gska1.1cfiir

h1111dl'I och Srcriges domare/iirbund iir kritiska mot de foreslagna beniimning

arna "försiikringsombuclsman" och "ombuclsmannaexpedition". eftersom 

dessa beniimningar kan föra tanken till justitieombudsmannen och andra 

likn<,1nL.le tjiinster. 

5 Riksdagen f'J77 !78. I sam/. Nr_'3 
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4.6 Omprörning a\· försäkringskassa"i beslut 

Riks/iir.1äkri11gwerkl'I och Fiirsäkringskasse/örhundet hii!sar med t il I freds

stiillelse att försiikringskassornas möjligheter till s.iiilvriittelse blir lagfast. 

Huvuddragen i förslaget liimnas utan erinran a\· flertalet övriga remissin

stanser. Sociaf5tyrPlsn1 anser dock att det kan föreligga en viss risk att enskild 

part hos försäkringskassa kan komma i en ogynnsammare stiillning med de 

föreslagna reglerna iin enligt de riittsprinciper som f. n. kan ,inses giilla. 

Kammarrätten i S1111d.1Tall framför tanken att ge omprövningssystemet en 

utformning som niira ansluter till det system som giiller i fråga om 

merviirdeskatteiirenden. Reglerna skulle då kunna utformas så att beslut av 
försiikringskassa iiratt anse som preliminiira beslut iinda tills antingen någon 

begiir ett slutligt beslut eller viss tid förflutit från det preliminära beslutet. 

Besviir skulle kunna anföras endast mot av part begärt ~lulligt beslut. 
Rik\/iirsäkringsrerkCI iir tveksamt till den del av fors laget som giiller iindring 

av försiikringskassas beslut som har blivit oriktigt på grund av uppenbart 
fcl>lktig riittstilliimpning. Verket anför att begreppet uppenbart felaktig 

riittstilliimpning iir svårtolkat och att det föreligger risk att best:immelsen 
kommer till anviindning iiven i fall då det iir fråga om tolkning av en 

bestiimmelse eller av praxis. 
Riksskallel'crkl't anser förslaget viil motiverat men understryker att 

regleringen måste ses som en speciell lösning just för IOrmånssidan inom 

socialförsiikringsområdet. som inte bör liiggas till grund för skilda tolkningar 

av hur stort utrymmet för omprövningsriitt 'ir på andra förvaltningsområ

den. 

5 Föredraganden 

5.1 Allmänn·1 s~·npunkter 

Den nuvarande ~ocialförsiikringsadministrationen går i sina huvuddrag 

tillbaka till år 1961 (prop. 1961:45. 2LU 1961:45, rskr 1961:294). Den då 

beslutade ordningen innebar att de förutvarande lokal- och centralsjukkas

sorna ombildades till allmiinna försäkringskassor med uppgift att i första 

instans handlägga sjukförs~ikrings- och pensions~ircnden. Uppgiften att 
beräkna pensionsgrundande inkomst inom tilläggspensioneringen LA TP) 

hade tidigare lagts på lokal skattemyndighet. Genom en sammanslagning av 

riksförsiikringsanstalten och pensionsstyrelsen tillskapades riksförsiikrings

verket som central lednings- och tillsynsmyndighet. Riksförsäkringsverket 

blev också första bcsviirsinstans vid överklagande av beslut som fattades av 

försäkringskassa eller. när det giiller beräkning av pensionsgrundande 

inkomst. av lokal skattemyndighet. Som högsta bcsviirsinstans inriittades 

förslikringsdomstolen. Den beskrivna organisationen skapades framför allt 

för de i lagen ( 1962:381) om allmiin fårsiikring (AFU behandlade socialför
siikringsgrenarna sjukfbrsäkring, folkpensionering och tilliiggspensionering. 
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.Ända sedan år 1917 hade det funnits en siirskild besviirsinstans på 

yrkesskacleförsiikringens område. niimligen fiirsiikringsrådct. Rådet behölls 

iiven etier den nya organisationens tillkomst. Denna innehar emellertid den 

iindringen att rådets beslut kunde överprövas av försiikringsdomstolen. 

Socialförsiikringen har fätt en alltmer ökad betydelse och utgör nu 

grundvalen for nertalet medborgares ekonomiska trygghet under åtminstone 

något skede av deras levnad. Utvecklingen av socialförsäkringen har varit 

särskilt intensiv under de senaste årtiondena. Under år i 960 uppgick den 

allmiinna fiirsiikringens utgifter till ca 4 000 milj. kr. MotS\ arande utgifter för 

år 1975 uppgick till i runda tal 47 000 milj. kr. Samtidigt ökade den allmiinna 

forsiikringens andel av bruttonationalprodukten från 5.8 till 16.4 ''(,. Den del 

av det totala beloppet l'ör privat konsumtion i landet, som kom från den 
allmiinna försiikringen. ökade från 8.5 till 22.9 '.\,. 

Denna utveckling har givet vis fört med sig en betydande ökning av 

ärendemiingclL'n inom socialfiirsiikringen. bl. a. i hesviirsinstanserna. Till

strömningen av mål och ärenden till riksförsiikringsverkets hesviirsavclelning 
och försiikringsdomstolen har salunda mer iin fördubhlats under de senaste 

tio åren. för besviirsavdelningens del från drygt 5 000 iirenden år 1%5 till ca 

1.3 000 år 1976 och för domstolens del från knappt 1 100 mål i1r 1965 till drygt 

2 600 år I 976. ln stor del av ökningen hiinflir sig till elen allmiinna 

försiikringen. Betydelsefulla iirenclegrupper har dock på senare år förts över 

från andra organ till socialforsiikringsadministrationen. Detta giiller bl. a. 

allm~inna barnbidrag. utbildningsbidrag till personer som deltar i arbetsmark

nadsutbildning och vissa vuxenstudieförmåner. Riksdagen har vidare 

beslutat att även bidragsförskotten skall föras över till social!Orsiikringsad

ministrationen under innevarande år och att försiikringskassorna skall bli 

ansvariga for administrationen av statskommunala bostadsbidrag till folk

pensioniirer utan barn fr. o. m. år I 978. 

De reformer som under årens lopp har genomforts på socialförsiikringens 

område har framför allt tagit sikte på det materiella innehållet i för<ikringen. 

På den administrativa sidan har förändringarna varit av mindre omfattning. 

197 I års förvaltningsriittsreform berörde endast i ringa grad socialfdrsiikrings

sektorn. Utbyggnaden av förmånerna inom socialforsiikringen medför 

emellertid att ökade krav måste stiillas på besviirsprövningen inom social

forsiikringen. Denna bör anpassas till vad som g~iller för andra .iiimfiirhara 

områden. 

De bestiimrnelser som i dag giiller för förfarandet på riksförsiikringsverkets 

besviirsavdclning innebär att man diir måste arbeta i förmer som framstår 

som otidsenliga i jiimförclse med annan forvaltn~ngsriittskipning. Till 

skillnad från vad som giiller tCir andra hcsviirsprövande organ med motsva

rande uppgifter saknas nämligen för besviirsavdelningens del i stor utstrikk
ning·fasta regler om beslutförheten. 

Som har påpekats i olika sammanhang iir det vidare otillfredsstiillande att 

riksförsäkringsverket har en dubbel funktion som dels besv~irsprövande 
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organ. dels tillsynsmyndighet över försiikringskassorna. Trots att de båda 
uppgifterna ankommer på skilda avdelningar inom verket, kan det imc 
uteslutas all elen enskilde får uppfattningen all besviirsprövningen inte sker 
helt obundet utan påverkas av tillsynsverksamheten. 

Slutligen iir socialförsäkringsprocessen i dag i princip utformad som ett 
enpartsförfarancle. Beslut kan överklagas till högre instans i stort sett endast 

av elen enskilde. De möjligheter som finns för riksforsäkringsverket att 
sjiilvmant '.ex oflicio) ta upp beslut av lägre instans till prövning och att 
underställa sina beslut försäkringsdomstolens prövning innebär visserligen 
att försäkringskassas och riksförsäkringsverkets beslut kan överprövas i 
högre instans utan att besvär har anförts. Jag är emellertid av den 
uppfattningen all tilliimpningen av reglerna om ex oflicioprövning och 
unclerställning ibland blir ganska slumpartad. Som bl. a. JO har berört innebiir 
verkets ex oflicioprövningsriill vidare inte bara en möjlighet för verket att 
utan yrkande iindra ett avgörande till förmån mrden enskilde, utan också att 
verket kan göra iinclring i ett överklagat beslut till nackdel för enskild som har 
klagat. 

Redan i samband med att den nuvarande besvärsorganisationen tillkom 
underströks att den beslutade ordningen kunde behöva ses över sedan 
närmare erfarenhet hade vunnits om besviirsförfaranclets funktion inom det 
då nya försiikringssystcmet. Den ut veckling som har skett sedan dess har 
framhiivt behovet av en sådan översyn. I början av år 1974 tillsattes diirför en 
utredning med uppgift att göra en översyn av besvärsorganisationen inom 
socialförsäkringen m. m. Denna utredning har nu överlämnat sitt slutbetän
kande (SOU 1976:53) försiikringsriitt och torsäkringsöverdomstol. 

Utredningen föreslår att regionala försiikringsrätter skall inr~ittas för 
överprövning av framför allt iirenclen som handliiggs av de allmänna 
försiikringskassorna. Enligt förslaget skall försäkringsriitterna överta de 
arbetsuppgifter som riksförsäkringsverkets besvärsavdelning och försiik
ringsri"tclet f. n. har. Försiikringsriitt föreslås bli domför med tre yrkesdomare. 

l målkategorier som motsvarar drygt en tredjedel av det totala målantalet 
skall dessutom två nämndemän delta i avgörandet. Genom att besvärspröv
ningen bryts ut från riksförsäkringsverkel får verket en mera renodlad 
inriktning på centrala lednings- och tillsynsfunktioner. I linje med detta 
föreslår utredningen all verket skall kunna intriicla som part i förfarandet i 
försiikringsriill för all i denna egenskap verka för en likformig och riittvis 
tilliimpning av socialförsi"ikringslagstiftningen. Såvitt giiller försiikringsclom
stolcn föreslår utredningen all förfarandet genomgående skall vara utformat 
som ett tvåpartsförfarande. De nuvarande ex officioprövnings- och under
ställningsmöjlighcterna föreslås försvinna. Vidare skall enligt förslaget 
försäkringskassa åliiggas att under vissa förutsättningar ompröva egna beslut. 

Besvärstiden i socialförsäkringsärenclen föreslås bli förliingd från tre veckor 

til I två månader. 
Utredningens förslag har i sina huvuddrag tillstyrkts eller liimnats utan 
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erinran av flertalet rem1ss111stanser. Inte någon av rernissinstanserna har 
uttalat sig för att den nuvarande ordningen för be~drsprövningen på 
mellaninstansplanet skall behållas och flertalet av dem tillstyrker förslaget 
om fristående försiikringsriittcr. Vissa remissinstanser ifr[1gasiittcr dock om 
det inte skulle vara möjligt alt förliigga prövningen av socialförsiikringsmcllen 
i första besviirsinstans till kammarriitterna. Förslaget all införa ett t våpans
förfarande mottas mycket positivt och det betonas att förslaget iir viil iignat att 
friimja ökad likformighet och riittvisa vid tilliimpningen av socialförsäkrings
lagstiftningen . 

. Även jag kan i allt väsentligt ansluta mig till utredningsförslaget. som jag 
anser viil iignat att läggas till grund för lagstiftning om hesviirsorclningen 
inom socialförsäkringen. Jag kommer i det följande att niirmare gå in på 
utredningens olika förslag. 

5.2 Resvärsorganisationen i stort 

5.l. I Frågan om en a11k11yr11i11g rit/ redan be/inrliga organ 

Socialförsiikringsiirenclena har alltsedan försiikringsdomstolen kom till år 
1961 haft sin egen besviirsviig utanför den vanliga förvaltningsprocessen. 
Sedan dess har förvaltningsriittskipningen utanför socialförsiikringssektorn 
genomgått stora föriindringar. Genom 1971 års förvaltningsrättsreform 
infördes således allmiinna förfaranderegler för förvaltningsdomstolar (för
valtningsprocesslagen) och för förvaltningsmyndigheter (forvaltningslagen). 
Vidare inrättades i varje län särskilda länsdomstolar - länsrätter och 
liinsskatteriitter - som är knutna till länsstyrelserna. Samtidigt utvidgades 
kammarrätternas kompetensområde och en regionalisering av kammarrätts
organisationen påbörjades. 

I direktiven till utredningen uttalade departementschefen att utvecklingen 
hade visat att det var en riktig väg som valdes när man skapade en 
besdrsorganisation skild från den allmiinna förvaltningsprocessorganisatio
nen. Utredningen har också utgått från att besvärsprövningen inom social
försiikringen iiven i fortsättningen skall anförtros åt siirskilda organ. Flertalet 
remissinstanser har lämnat detta förslag utan erinran. Några remissinstanser 
har emellertid tagit upp frågan om inte bcsvärsprövningen inom socialför
siikringen kunde knytas till redan befintliga organ. Framför allt har möjlig
heten att liigga besvärsprövningcn inom socialförsiikringen på mellaninstans
nivå till liinsriitter eller kammarrätter diskuterats under remissbehandlingen. 
Ett par remissinstanser antyder vidare att man. åtminstone på sikt. bör söka 
[1stadkomma en integrering mellan bcsviirsprövningen i försiikringsdom
stolen och regeringsriitten. 

JO. försiikringsdomstolen och riksförsiikringsverket diskuterar möjlig
heten att liigga besviirsprövningen till liinsriitterna och kommer till slutsatsen 
att detta skulle vara oliimpligt ur flera synpunkter. Tanken att liigga 
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prövningen på kammarrällerna har diiremot vunnit större anslutning bland 
remissinstanserna och förs bl. a. fram av kammarriitten i Sundsvall. dom
stolsverket och domareförbundet. Även JO OL'h hovriitten över Skåne och 
Blekinge överviiger en sådan lösning men linner att bl. a. kammarriitternas 
stora arbetsbörda utgör hinder mot att iiverta en miingd nya m;\I. De 

remissinstanser som förordar en anknytning till kammarrätterna anför bl. a. 
ekonomiska skiil. Dessutom framhålls att domstolsorganisationcn på förvalt
ningsområdet skulle bli mer enhetlig och sammanhållen och diirmed i 

administrativt hiinseende mer liitthanterlig. Vidare anförs att rekryterings

basen niir det giiller personal för den dömande verksamheten inom social
fiirsiikringsområdet skulle kunna vidgas om bcsdrsprövningen anknyts till 
kammarriitterna. Nya specialdomstolar bör, framhålls det, skapas endast om 
mycket starka skiil talar diirfor. 

För egen del vill jag efter samråd med chefen för justitiedepartementet 
anföra följande. Kammarrättsorganisationen iir f. n. hårt belastad. Den 
ökande måltillströmningen har medfört att kammarriitterna sedan länge har 
stora målbalanser. På grund av de förstiirkningsåtgiirder som har satts in 
under senare år har man anledning att riikna med att kammarrätternas 
arbetssituation kommer att fcirbiittras under de niirmaste åren. Om pröv
ningen av socialfdrsiikringsmålen på mellaninstansnivå förlades till kammar

rätterna skulle detta emellertid betyda att måltillströmningen ökade med 
omkring 12 000 mål per år eller med ca 50 ''., i förhållande till nulliget. En så 
stor målökning för kammarriitternas del skulle otvivelaktigt föra med sig 
organisatoriska och praktiska problem i ett läge då åtgärder har satts in för att 
komma till rlitta med de nuvarande målbalanserna på kammarriillerna. Risk 
finns då att handlliggningstiderna kan komma att påverkas negativt både vad 
gäller de nytillkommande socialförsiikringsmålen och kammarrätternas 
övriga mål. Till detta kommer att såviil kammarrätten i Stockholm som 
kammarrätten i Göteborg redan nu iir så stora enheter all en fortsatt 
utbyggnad skulle kunna innebiira vissa nackdelar. 

I likhet med JO och hovriitten över Skåne och Blekinge anser jag således att 

skäl f. n. talar mot att förlägga prövningen av socialförsäkringsmålen i första 
instans till kammarrätterna. \fotsvarande gäller tanken på att knyta denna 
prövning till liinsriitterna. Redan länsrätterna~ sammansättning - lagfaren 
ordförande och tre nämndemän - talar mot en sådan lösning. Därtill kommer 
att länsriitterna till antalet är i det närmaste lika många som de allmiinna 
försäkringskassorna. Det skall vidare niimnas att länsdomstolarnas framtida 
stiillning f. n. 1ir under utredning. 

Bakom de tankar som har förts fram under rcmissförfarandet om en 
anknytning till befintliga organ ligger bl. a. en strävan att inte inriitta 
ytterligare specialdomstolar. Jag vill emellertid erinra om att det hiir 1ir fråga 
om att föra samman den besvärsprövning som i dag ankommer på 
riksförs1ikringsverkets bcsvärsavclclning och fö(siikringsrådet i en gemensam 
försäkringsrättsorganisation med regionala enheter. Det 1ir vidare fråga om 
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ett stort sjiilvständigt verksamhetsområde. 
Enligt min mening bör man nu stanna för att förstärka besviirsorganisa

tionen genom att i enlighet med utredningsförslaget inriitta siirskilda 
socialförsiikringsdomstolar p{t mcllaninstansnivå. Dett;.1 stiillningstagande 
hindrar inte att man i en framtid kan överviiga att integrera dessa domstolar 
och de allmiinna förvaltningsdomstolarna med varandra. 

5. l. l R egio11a/iseri11gsfi'dga11 

I första instans handliiggs socialförsiikringsiirenden i 26 allmiinna forsäk
ringskassor. Resviirsprövningen sker r. n. centralt i Stockholm såviil på 
mellaninstansplanet som i högsta instans. Utredningen har föreslagit att tre 
försäkringsrätter skall inrättas. Av remissinstanserna är det endast riksför
säkringsverket (majoriteten) som motsiitter sig regionala försiikringsriitter. 
Verket anser det odiskutabelt att den viktiga enhetligheten i iirendebcdöm
ningen bäst uppnås inom en central mellaninstans. Övriga remissinstanser 
godtar utredningens förslag eller ifrågasiitter om inte iinnu ner frirsiikrings
rätter bör inrättas redan från början. 

Jag är för min del av den uppfattningen att man i samband med en översyn 
av besvärsorganisätionen bör genomföra en viss decentralisering av hand
läggningen av besviirsärenden i mellaninstansen. Såväl de allmänna domsto
larna som förvaltningsdomstolarna har en organisation med ett relativt stort 
antal handläggande organ i första instans, ett mindre antal regionala 
mellaninstanser och en central högsta instans. En sådan ordning ter sig 
naturlig och ändamålsenlig iiven inom socialförsäkringsadministrationen. 
För en regionalisering talar även att man på det siittet kan underlätta såväl 
allmänhetens kontakter med riitten som den lekmannamedverkan som är så 
väsentlig. En regionalisering ligger vidare i linje med de allmänna decentra
liseringssträvanden som i dag finns i samhället. 

Enligt min uppfattning bör således regionala försäkringsrätter inrättas. 
frågan om var försäkringsrätterna bör förliiggas och vilka domkretsarna bör 
vara kommer jag att ta upp i ett senare sammanhang. Jag vill dock redan nu 
förutskicka attjag kommer att föreslå att en av försäkringsrätterna förläggs till 
stockholmsområdet. 

5.3 Mellaninstansen 

5.3. / Dom/iirhetrn 

Jag har tidigare anfört att de regler om beslutförhet som f. n. giiller för 
riksförsäkringsverkets besviirsavdelning inte iir tillfredsstiillande och att 
besviirsprövningen inom socialförsiikringen bör anpassas till det mönster 
som giillcr för andra jiimförbara områden. Det ligger då niirmast till hands att 
göra en jämförelse med kammarrätt. Utredningen har också föreslagit att 
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samma huvudregel för domförheten skall giilla för försiikringsriitt som för 
kammarriitt, dvs. att försäkringsriitt skall vara domför med tre yrkesdomare. 
Jag ansluter mig till detta förslag, som inte har mött någon erinran under 
rem issbehandlingen. 

Jag övergår nu till frågan om m:h i vilken omfattning lekmannamedverkan 
bör förekomma i försiikringsrätt. I försiikringsrådet och i försiikringsdom
stolen deltar lekmiin i handliiggningen. Så iir diiremot inte fallet på 
riksförsäkringsverkets besviirsavdelning. Det kan tilläggas att lckmiin sedan 

den I januari 1977 deltar i handläggningen av vissa mål i hovrätter och 
kammarrätter. 

Utredningen har ansett att lekmannainnytandet bör ta betydande omfatt
ning inom de nya försäkringsrätterna men har inte velat föreslå att 
lekmannamedverkan skall förekomma i samtliga mål. Som skäl för att 
lekmannainnytandet bör begränsas till vissa målgrupper har utredningen 
framför allt anfört att lekmannadeltagande i en huvudsakligen skriftlig 
process som den i försäkringsrätt kan leda till att verksamheten blir 
omständligare. Eftersom försäkringsriitt iir en ny typ av domstol bör man 
diirför enligt utredningen, åtminstone i början, vara försiktig när det gäller att 
bestämma omfattningen av lekmannamedverkan. Utredningen har före
slagit att lekmän skall delta i dömandet i totalt ca I 13 av målen. Lekman
namedverkan bör enligt utredningen framför allt förekomma i mål som i 
första instans har avgjorts av 10rsäkringskasso1 nas pensionsdelegationer. 
Såvitt gäller mål enligt lagen om arbetsskadeförsiikring och vissa därtill 
anknutna särskilda ersättningsanordningar föreslås att lekmän skall 
medverka oavsett om målet har prövats av pensionsdelegation. Vidare skall 
enligt utredningen lekmän medverka i försiikringsrätt om part påkallar 

det. 
Några remissinstanser, nämligen försäkringsdomstolen, JO, LO och TCO, 

anser att lekmiin bör medverka i samtliga mål i försäkringsrätt. Övriga 
remissinstanser har i allmänhet godtagit utredningens förslag att lekmän bör 

medverka i begränsad utstriickning. En del anser att ytterligare målkategorier 
utöver vad utredningen har föreslagit skall handläggas under lekmannamed
verkan. Riksförsäkringsverket mrordar att lekmän obligatoriskt skall 
medverka i mål som i försäkringskassa har avgjorts i pensionsdelegation och 
att försäkringsrätten själv i alla övriga mål skall bedöma om lekmän skall 
delta i avgörandet. De remissinstanser som uttalar sig för lekmannamed
verkan i samtliga mål anger i allmänhet som skiil därför att det iir svårt att 
finna urvalskriterier som skiljer ut de mål diir lekmannamedverkan iir mest 
angcliigen. JO finner det inkonsekvent att man i försiikringsrätterna 
begränsar lekmannainnytandet till mål av mera komplicerad natur, medan 

man avstår från sådan begränsning av lekmannainnytandet i försiikrings

domstolen. 
För egen del hyser jag förståelse för motiven bakom synpunkten att lekmiin 

bör medverka i alla mål. Det är här fråga om handläggning av mål som berör 
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problem som nästan alla människor kommer i kontakt med. Skälighetsupp
skattningar och skiilighetsbedömningar diir lekmiinnens allmiinna Jivserfo
renhet kan spela en betydelsefull roll är vanligen förekommande. Som LO har 
påpekat kan vidare ett brett lekmannadeltagande ge lekmiinnen erfarenhet av 
ärenden inom hela fältet och därigenom göra dem bättre skickade att döma i 
de mer kvalificerade målen. 

Jag vill emellertid erinra om att processen i försäkringsrätt regelmässigt 
skall vara skriftlig. Skall lekmännen komma till sin rätt under sådana 
betingelser är det en förutsättning att föredragningarna i målen görs relativt 
utförliga. Även överliiggningarna till beslut måste bli mera ingående än om 
enbart yrkesdomare deltar i handläggningen. I annat fall finns det risk för att 
lekmännens deltagande blir av rutinmiissig karaktär och att de inte kan fylla 
den domarfunktion de har anförtrotts. 

Mot bakgrunden av det sagda befarar jag att man med en regel om 
lekmannamedverkan i alla mål inte kan undvika att handWggningstiderna i 
målen förliings. För att uppväga detta måste antalet lagfarna ledamöter och 
föredragande i domstolen ökas, och det stiills över huvud taget större krav på 
organisationens kapacitet. 

Betiinkligheterna blir siirskilt starka när det som i fråga om fiirsiikringsriit
terna giiller att bygga upp en helt ny domstolsorganisation. Det är enligt min 
mening inte lämpligt att under en upphyggnadsperiod ge försäkringsriitterna 
en sådan sammansättning att det uppstår siirskilda sv~,righeter att bedöma 
hur stor organisationen skall göras för att möta den vi.inlade måltillström
ningen. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att i kammarriitterna - som i fråga om 
handliiggningsformer är närmast jämförbara - lekmiin skall medverka i 
endast drygt 1 ",; av det totala målantalet. Vidare vill jag erinra om att man. 

sedan länsdomstolarna hade varit i funktion någon tid, c.nsåg det nödviimligt 
att införa vidgade möjligheter till undantag från huvudregeln om lekmanna
medverkan i samtliga mål. Anledningen hiirtill var I:insdomstolarnas ökade 
mälhalanser. 

Med h:tnsyn till nu anförda överviiganden har jag stannat för att 
lekmannainflytandet i försäkringsrätt under uppbyggnadsskedct bör 
begränsas till vissa betydelsefulla ärendegrupper. Jag vill erinra om att redan 
detta innebiir en viisentlig utvidgning i förhållande till det lekmannainfly
tande som förekommer i dag. Mitt ställningstagande nu hindrar inte att det 
kan finnas anledning till en annan bedömning sedan försiikringsriitterna har 
varit i verksamhet en tid. Frågan om lekmannainflytandet i försL"ikringsriitt 
bör därför tas upp till nytt övervägande sedan verksamheten där har 
konsoliderats och erfarenhet har vunnits av tillLimpningen av de nya 
bcstiimmelserna såviil för försäkringsrätternas del som i fråga om de andra 
domsrolar där ett lekmannainflytande nyligen har in!Crts. 

Jag övergår nu till att behandla frågan om vilka ärendegrupper som bör 
handläggas under lekmannamedverkan. Som flera remissinstanser har anfört 
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föreligger det utan t\'ekan svårigheter när det gäller att viilja ut liimpliga 
målkategorier för sådan medverkan. Reglerna måste rn:kstl för att kunna 
tilliimpas göras liittöversUdliga och klara. J:tg anser att utredningens förslag i 
stort sett innebiir en rimlig a\·viigning mellan de intressen som hiir gör sig 
giillande. K \'antitativt betyder förslaget att lekmän skall delta i handliigg
ningen i ca 1I3 av målen. I de m<'ilkatcgoricr som skall a\·göras med lckmiin 

ingår de mest arbetskriivande målen i försiikringsriitt. 
I de iiremlcn som a\'görs i försiikringskassornas pensionsdclcgationcr. 

niimligen iircnden om förtidspension (sjukbidrag), handikappersiittning. 
vårdbidrag och - i viss utstriickning - del pension. är utan tvekan lekmanna
med\'erkan angelägen. Det iir här fråga om ärenden som ofta innehåller 
skiilighetsbedömningar rxh som iir a\' stor ekonomisk betydelse för den 

enskilde. Detsamma kan i iin högre grad siigas om de iirendcn enligt lagen om 
arbctsskadcförsiikring. som efter Lien I juli 1977 också skall avgöras av 
pensionsdelegationcrna. niimligen iircnden om egenlivriinta uch iirendcn diir 
prövning skall ske huruvida arbetssjukdom föreligger. Dessa iircndegrupper 
iir dessutom liitt avskiljbara fr<)n andra grupper. och tolkningss\'årighctcr 
behöver diirför inte uppstä. Jag anser s<\ledcs i likhet med utredningen att 
lekmiin bör medverka \'id avgörandet i försiikring5riitt av alla m{tl som i 
försiikringskassa har avgjorts av pensionsdclegation. 

Utredningens förslag att lckmiin skall medverka i avgörandet av iivcn 

andra arbetsskademål än sådana cliir avgörande i första instans har triillats av 
pensionsclclegation har kritiserats av ett par remissinstanscr. Kritiken har 
avsett att likartade frågor hiirigenom kan komma att avgöras av försiikrings
riill i olika sammansiittning om de kommer upp inom t. ex. sjukförsäkringen 
jämfört med om de aktualiseras inom ramen för arbetsskadeförsäkringen. 

Aven i de mål enligt elen nya lagen om arbetsskadeförsäkring som inte 
prövas i pensionsclelegation kan man emellertid enligt min mening komma in 
på bcclömningai" chir lekmannamedverkan måste anses vara av stort viirclc. 
Detta gäller t. ex. bedömningen av om det föreligger samband mellan skadan 

och arbetet, om olycksfall vid färd till eller från arbetet skall riiknas som 
olycksfall i arbetet m. m. Diirtill kommer att yrkesskacldircnden traditionellt 
har avgjorts under lekmannamedverkan i försäkringsrådet. Jag ansluter mig 
diirför till utredningens förslag att lekmän skall medverka vid avgörandet av 
samtliga mål enligt lagen om arbctsskadeförs~ikring. Detsamma hör gälla 
iirenden enligt motsvarande iildrc lagstiftning. 

Riksdagen har nyligen fal!at beslut \lm nya regler för ersiittning av 

statsmeclcl under bl. a. militiirt.iiinstgöring. Reglerna har intagits i en siirskild 
Jag om statligt pcrsonskaclcskydd ( 1977:265). Jag anser liksom utredningen 
att iirenden enligt denna lag har sådan anknytning till de egentliga 
arbctsskadeiirenclena att iiven de bör avgöras under lekmannamedverkan i 
IOrsiikringsriitt. Detsamma giiller iirenden enligt iildre lagstirtning på detta 

område. 
En iirenclegrupp diir. utö\'er vad utredningen har föreslagit, lekmannamed-
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verkan kan bli aktuell iir iirernlen som gäller inkomstprövade förmåner, dvs. 
framför allt hustrutilbgg och kommunalt bostadstilliigg. \'långa a\· dessa 

iirenden är enkla och rutinbetonade men i åtskilliga fall finns det också 

utrymme för sk:ilighetsbcdömningar. ;\rendena avgörs i försiikringskassa a\' 

en försiikringsniimnd, som består av lekmän. Sedan den I januari 1975 för 

beslutanderiitten i de mera rutinbetonade iirendena utövas av försiikrings

niimndens ordförande. De ärenden som fortfarande handliiggs av försiik

ringsniimnden i dess helhet bör vid överklagande iiven i tlirsäkringsrätt 
avgöras under medverkan av lekmiin. 

Utredningen har föreslagit att part på egen hand <.kall kunna påkalla 
lekmannamedverkan i försäkringsriitt i mål diir sådan medverkan inte iir 
ublig~1torisk. Detta förslag har kritiserats av [ltskilliga remissinstanser. 
Kritiken har giillt dels att man kan viinta sig att parten ofta inte kiinner till en 
sådan bestiimmelse eller inte har möjlighet att bedöma behovet och nyttan av 

lekmannamedverkan. dels att valfrihet i fråga om domforhetsregler inte bör 
förekomma och att det från principiella synpunkter iir hctiinkligt att ge part 
miijlighet att påverka domstolens sammansiittning. Jag ansluter mig till dessa 

remissinstanscrs mening och förordar att någon sådan valriitt för part inte 

införs. 

Riksfiirsiikringsvcrket har i sitt remissyttrande föreslagit att fi.irsiikringsrätt 
i mål utanll.ir det obligatoriska området sjiilv skall kunna bcstiimma om 

lekmiin skall medverka eller inte. Mot detta förslag kan anföras delvis samma 

kritik som mot förslaget att låta part bestämma att lekmiin skall delta. Jag 
befarar dessutom att en sådan regel kan vålla tillämpningssvårighcter och jag 

kan diirför inte ansluta mig till verkets förslag. 
Med utgångspunkt i det nu förda resonemanget fö:~ordar jag <.föför att 

lekmiin till en början skall delta i riittskipningen i försiikringsriitt dels i mål 

som i första instans har avgjorts av försiikringskassornas pensionsdelega

tioner eller försiikringsniimndcr - i senare fallet endast i den mån beslutan

cleriitten har utövats av fcirsiikringsniimnclen i dess helhet - elds i alla mål 

enligt lagen om arbetsskadeförS:ikring oeh lagen om statligt personskadc

skydd eller motsvarande iildre hestiimmelser. 

Ctredningens förslag att lekmiinnen i IOrsiikringsriitt skall viil.ias av 

landstingen liimnas i allmiinhet utan erinran av remissinstanserna. Några 

remissinstanser anser dock att lekmiinnen skall utses efter förslag av 
arbetsmarknadens parter såsom fallet i praktiken iir bctrMfonde lekmanna

ledamöterna i försiikringsdomstolen. 

Genum att låta politiska församlingar viil.ia lekmiinnen i fi.irsiikringsriitt ger 

man enligt min mening möjlighet till inflytande för nya grupper och breddar 
på så siitt lekmannarepresentationen inom hesviirsorganisationcn i stort. 
vilket .iag !inner viirdefullt. Jag delar diirfor utredningens uppfattning att 

landstingen bör utse de lekmiin som skall delta i försiikringsriitternas 
avgöranden. 
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5.3.:! Försäkring.mitts organisa1io11 fil. fil. 

Utredningen har föreslagit att försiikringsriitternas organisation och arbets
siitt i stora drag skall utformas i enlighet med vad som giiller för kammar
riitterna. Jag ansluter mig till detta förslag. Försäkringsriitterna bör således 
organiseras på avdelningar av sådan storlek att sammansiittningcn inom 
avdelningen vid de olika målens avgörande kan varieras. Det iir niimligen 

enligt min mening viktigt att försiikringsriitternas sammansiittning görs 
tlexibel. I annat fall riskerar man att arbetet stelnar i vissa former i fråga om 
såviil arbetssiitt som bedömningar. 

Utredningen föreslår att yrkesclomarna i försiikringsrätt skall kallas 
försä k ri ngsriittsråd och försäk ri ngsrättsassessorer. Försiik ri ngsriit ts råden 
föreslås bli ordinarie domare. Jag har ingen erinran mot utredningens förslag, 
sorn inte har mött någon kritik under remissbehandlingen. 

för behörighet till tjiinster som försäkringsriittsråd oc.:h försiikringsriittsas
sessorer bör enligt utredningen normalt kriivas juris kandidatexamen och 
helst också notariemeritering. Utredningen föreslår dock att undantag 
hiirifrån skall kunna göras betriiffande liimpliga personer som har mångårig 
oc.:h viil vitsordad erfarenhet av verksamhet inom ett eller flera socialförsiik
ringsorgan. 

förslaget att iiven andra än jurister skall kunna fä tjiinst som yrkesdomarc i 

IOrsiikringsriitt kritiseras av vissa remissinstanser. bl. a. av domareförbundet. 
F. n. finns ett absolut krav på juristkompetens för samtliga domstolar utom 
regeringsriitten. I fråga om regeringsrätten gäller att minst 2/3 av regerings
råden skall vara lagfarna. 

I de allmiinna försiikringskassorna finns många tjiinstemfo med stor 
praktisk erfarenhet av socialförsiikringslagstiftningen. Få av dem iir jurister. 
Jag anser att det siirskilt under uppbyggnadsskedet finns behov av att till 
försiikringsriitt·:!rna kunna knyta personer med mångårig och viil vitsordad 
tjiinstgöring i t. ex. försiikringskassa. Även efter uppbyggnadsskedet iir det 
enligt min mening viirdefullt att ha en möjlighet att till försiikringsriitt knyta 
domare med erfarenhet av handliiggningen i första instans oavsett att de inte 
har avlagt juris kandidatexamen. Också kvalificerade tjänstemän hos t. ex. 
riksförsäkringsverket som inte har juridisk utbildning bör kunna komma 
i fråga for tjänster som domare i försiikringsrätt. Jag ansluter mig därför 
till utredningens uppfattning att iiven andra iin jurister skall ha möjlighet 
att få nu ifrågavarande domartjänster. 

Utredningens förslag att utan rormella begriinsningar slopa kravet på 
juristkompetens för domare i försäkringsriitt går efter orden liingre än vad 
som giiller for övriga domstolar. Att införa en begriinsning, t. ex. till att minst 
213 av domarna skall vara lagfarna efter mönster av vad som giiller för 
regeringsriitten, ger emellertid enligt min mening en överdriven och 

missvisande bild av betydelsen av den avsedda undantagsregeln. Jag kan 
diirför inte förorda att en sådan bcgriinsning införs. 
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Utredningen har föreslagit all en siirskild ledamot med medicinsk eller 
odontologisk sakkunskap skall kunna delta i slUllet för en av yrkesdomarna i 
sådana avgöranden i fiirsiikringsriilL diir målets beskaffenhet eller andra 
siirskilda skiil föranleder det. Vidare bör det enligt utredningen finnas 
möjlighet för försäkringsriitt all anlita ell antal liikare och tandUkarc som 
representerar de vanligaste specialiteterna och som har till uppgift all avge 
utlåtanden, var och en inom sitt speciella område. 

Förslaget att en medicinskt eller odontologiskt sakkunnig i vissa fall skall 
kunna gå in som ledamot av försiikringsriitt har mött kritik under rcmissbe
handlingen. Man har påtalat all förslaget innehiir risker från riittssiikerhets
synpLrnkt, eftersom en sakkunnig som deltar i beslutsfall.andel har möjlighet 
att Himna domstolen betydelsefulla upplysningar som parterna inte får 
tillfalle alt yllra sig över. 

Behovet av medicinsk och odontologisk sakkunskap iir utan tvekan 
bl!lydande för försiikringsrätternas del. Jag har därför förstådse för syftet med 
utredningens förslag. nämligen att ge domstolen möjlighet att såväl på 
f"örberedelsestadiet som under överliiggningen inför beslutsfattandet i olika 

former rådfråga en sakkunnig. Jag anser dock att utredningens förslag är 
förenat med vissa nackdelar. En ordning som innebär att den sakkunnige 
avger ett skriftligt utlåtande medförotvivelaktigt de största garantierna för att 
parterna verkligen får del av och bereds tillfälle att yttra ~ig över vad som har 
framkommit genom den sakkunnige. I ett sådant fall föreligger en direkt 
skyldighet för elen beslutsfattande myndigheten all låL1 parterna få del av 

utlåtandet. 
för försiikringsdornstolens del tillgodoses i dag behovet av medicinsk 

sakkunskap genom att regeringen efter domstolens hörande förordnar 
siirskilcla sakkunniga med uppgift att tillhandagå försäkringsdomstolen med 
utlåtanden i medicinska frågor. Detta system fungerar tillfredsställande. Jag 

anser därför all sakkunniga i medicinska eller odontologiska frågor inte skall 
kunna ingå som meddomare i försiikringsräll. Sakkunskap av nu nämnt slag 
bör i stället tillföras försäkringsrätt på samma sätt sorr sker i försiikrings
domstolen. 

Jag avser att i annat sammanhang ta upp de ytterligare frågor som har med 
försäkringsrätternas organisation att göra. 

5.4 Oen höi:sta instansen 

Försäkringsdomstolen är i samtliga mål domför med tre lagfarna och två 
icke J;.1gfarna ledamöter. Vid inrättandet av domstolen övervägdes om någon 
siirskilcl reglering av tillströmningen av mål till domstolen var påkallad. En 
fullföljdshegriinsning ansågs emellertid då inte nödvändig eller liimplig. 
Utredningen har ingående behandlat denna fråga men har kommit fram till 
att det tills vidare inte linns tillräcklig anledning att införa prövningstillstånd 
eller fullföljdshegriinsning av annat slag. Utredningen framhåller att de 
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förslag i fråga om besvärsorganisation och bcsviirsförfarande som i övrigt 

liiggs fram bör vara iignade att förbiittra d~ liigre instansernas handliiggning av 
lirendena och löljaktligen liitta trycket på flirsiikringsdomstolcn. Skulle det i 
framtiden visa sig att dessa föriindringar inte får avsedd effekt niir det giillcr 
domstolens arbetsbörda bör dock frågan om begriinsning av måltillström
ningen enligt utredningen tas upp till lörnyade överviiganden. 

Många remissinstanser lämnar utredningens förslag i detta hänseende utan 
erinran. Någon betonar värdet av att möjligheterna till fulll()ljd inte är 

begriinsade. Andra remissinstanser. bland dem hovriitten över Skåne och 
Blekinge, kammarriitten i Sundsvall och domareförbundet, anser emellertid 
att det ligger niira till hands att bcgriinsa riitten att fullfölja talan till 
försiikringsdomstolen. i första hand genom att införa krav på prövningstill
stånd. 

Måltillströmningen till försäkringsdomstolen har ökat stiincligt under årens 
lopp. Målantalet har mer än fördubblats under de senaste tio ,\ren med en 
stegrad ökningstakt de senaste åren. Under innevarande år har ökningen varit 
särskilt markant. S1'llunda ökade antalet inkomna mål med drygt 50 ",, under 
årets första tre månader jiimfört med motsvarande tid föregående ar. Den 
ökning av måltillströmningen till riksförsäkringsverkets bcsviirsavdelning 
som ägde rum under föregående ar har inte mattats av utan tillstriimningen 
till verket iir större än någonsin. Det iir därför sannolikt att inte heller 
målökningen i försiikringsdomstolen iir tillfällig. 

Den stora ökningen av måltillströmningen till forsiikringsdomstolen under 
den senaste tiden medför att frågan om fullföljdsbegriinsning eller andra 
åtgärder för att förbättra domstolens arbetsförhållanden har fått förnyad 
aktualitet. Under det arbete som förestar med den niirmare utformningen av 
den nya besviirsorganisationen måste även tas upp frågor som har med 
förslikringsdornstolens organisation att göra. I samband diirmed kommer 
också frågan om vilka åtgiirder som bör vidtas för att föroottra domstolens 
arbetssituation att iiverviigas på grundval av den fortsatta utvecklingen av 
måltillströmningen. 

Jag vill emellertid redan nu starkt understryka vikten av att domstolen ges 
möjligheter att stiirka sin stmlning som prejudikatbildande instans. Det iir 

viktigt att domstolens arbetssituation blir sådan att ledamöterna får möjlighet 
att ägna mer tid iin f. n. åt att genom utförliga domsmotiveringar leda och 
underliitta rättstillämpningen i lägre instanser. Det iir enligt min mening 
angeHiget att dessa synpunkter beaktas under det fortsatta arbetet. 

Utredningen har föreslagit att ärenden rörande arbetsgivaravgifter på 
liingre sikt skall Hyttas över från socialförsäkringens besvärsorgani!;ation till 
den för skattemålen giillande instansordningen. En ändring av besviirsvägen 
kan dock ske l(irst sedan handläggningen i första instans har decentraliserats 
frän riksförsiikringsverket till de lokala skattemyndigheterna. Förutsättning
arna för en sådan decentralisering finns iinnu inte. Mot den bakgrunden 
föreslår utredningen att forsiikringsrätt under en overgångsperiod. till dess att 
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en decentralisering sker. skall kopplas in som första hesvärsprövamlc instans 

niir det giiller avgilismålen. En sådan <~tgiird skulle enligt utredningen 

avsevlirt minska målantalet i domstolen. Jag ansluter mig därf<ir till den 

föreslagna temporära lösningen som i allmiinhet inte har mött någon erinran 

under remissbehandlingen. 

Som jag kommer alt niirmare utveckla i specialmotiveringen föreslår _iag 

vidare - i syfte alt i viss mån förenkla handliiggningsformerna i forsiikrings

domstolen - att vissa enklare frågor skall kunna avgöras utan medverkan av 
lekmiin. 

L.'.trcdningen f"öreslår att förslikringsdomstolens bcniimning skall lindras till 
frirsiikring:,;överdomstolen i samband med tillkomsten av fiirsiikringsriitter

na. Förslaget har tillkommit mot bakgrund av att utred ringen i sitt lagförslag 

an\'iimlt:r termen frirsiikringsdomstol som samlingsbeteckning llir hlir 

angivna instanser. Dt.::t har inte mött nägon erinran under remissbehand
lingen. Jag förordar att det genomförs. 

5.5 Socialförsäkring.o;processens utformning 

Socialfiirsiikringsprocessen iir i dag i princip utformad som ett enpartsfor

farande. I stort sett kan endast den enskilde överklaga beslut till högre 

instans. Vid sidan hiirav har riksforsiikringsverket möjlighet att ex officin ta 

upp beslut till prövning och bcstiimmelser finns också som medför att beslut 

kan unders@las högre instansers prövning. Ex orticiopriivnings- OL'h under

stiillningsinstituten har dock begränsad riickvidd och det kan inte undvikas 

att det ytterst blir en uppgift for den enskilde forsiikrade att se till att ett 

felaktigt beslut blir lindrat i högre instans. 

Redan i samband med den nuvarande hesvärsorganisationens tillkomst 

diskuterades om ett t våpartslörfarande borde införas. Departementschefen 

ansåg att man skulle vinna åtskilliga f(irdclar om processen i förs:ikrings

domstolcn utformades som ett förfarande med två mot varandra stående 

parter. lian fann dock att betänkligheter kunde resas mot att införa en 

slirskild partsrepresentant för det allmänna utan en närmare undersökning 

rörande vilka konsekvenser i olika avseenden som detta skulle fl.ira med sig. 

I Ian förordade diirf(ir att frägan skulle tas upp vid ett senare tillfälle, då större 

erfarenhet hade vunnits om besvärsförfarandcts funkt!on inom det nya 

social försiik ri ngssystemet. 

Utredningen har löreslagit att ett tvåpartsförfarande skall införas och har 

som frlimsta skiil hiirför angett att dlirigcnom bör kunna åstadkommas ökad 

likformighet och rlittvisa vid tillämpningen av scx:,alforslikringslagstift

ningen. förslaget har i huvudsakliga delar llimnats utan erinran av rcmi~s

instanserna. Vissa remissinstanser har uttryckligen framhållit att förslaget iir 

väl iignat att frlimja likformighet och rättvisa vid tillämpningen av socialför

s:ikri ngslagsti ft ni ngen. 

Även jag anser att viisentliga fördelar iir !Orenade med ett tvltpartsforfa-
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rande. Som utredningen har framhållit bör utredningsmaterialet i målen 
därigenom bli fullständigare. Domstolen får ett säkrare underlag for sina 
avgöranden och förutsättningarna förbättras att nå riktiga resultat i enskilda 
iirenclen. Det är vidare av betydelse att beslut kan överklagas till högre instans 
ii\·en av andra än en enskild försäkrad. Detta underlättar möjligheterna att 
skapa en tillförlitlig och viigledande praxis på socialförsiikringens område. 

Utredningen föreslår att riksförsäkringsverket skall ges befogenhet att vid 
sidan av elen enskilde föra talan i socialförsäkringsärenclen. förslaget har inte 
mött någon erinran under remissbchandlingen. Aven jag anser att det är 
naturligt att liigga en sådan uppgift på verket och att detta är väl iignat att 
tillgodose de likformighets- och rättvisesynpunkter som är huvudsyftet med 

att införa ett tvåpartsförfarande. På grund av sin tillsynsfunktion har 
niimligen riksförsäkringsverket redan i dag skyldighet att verka för att 
socialförsiikringslagstiftningen tillämpas likformigt och rättvist. På många 
sätt. inte minst i samband med inspektioner o. d .. kommer verket i kontakt 
med försäkringskassornas praxis och har på så sätt goda möjligheter att rn 
kiinnedom om frågor som bör komma under högre instansers prövning. 
Detsamma gäller de lokala skattemyndigheternas praxis såvitt gäller ärenden 
orn pensionsgrundande inkomst och underlag för egenavgifter. Som jag 
kommer att niirmarc utveckla i det följande bör dessa kontakter utvidgas. 

Den som skall bevaka att handliiggande myndigheters beslut blir riktiga 

och rättvisa måste som utredningen har föreslagit kunna föra talan såviil till 
förmån för som till nackdel för en enskild försiikr~1d. Eftersom ex officio
prörnings- och underställningsinstituten föreslås försvinna i samband med 
tillkomsten av den nya besvärsorganisationen. bortfaller nuvarande möjlig
heter till bevakning av det allmänna intresset av en riktig rättstillämpning 
inom socialförsiikringen. Jag anser det rimligt att någon form av sådan 
bevakning finns inom socialförsiikringsprocessen. Det tvåpartsförfarande 
som jag föreslår bör ge goda möjligheter att åstadkomma en mera enhetlig och 
rättvis tillämpning av soL·ialförsäkringslagstiftningen. vilket är av intresse för 

såväl den enskilde som för det allmänna. 
Utredningen föreslår att funktionen att föra talan i socialförsäkringsmål 

skall handhas av en särskild enhet inom riksförsäkringsverket. Utredningen 
har i betänkandet dragit upp vissa riktlinjer för hur denna enhet bör vara 
organiserad och vilka arbetsuppgifter den skall ha. Dessa frågor bör tas upp till 
närmare behandling i senare sammanhang. Jag vill dock redan nu i 
anslutning till den föreslagna lagregleringen i stora drag ange hur riksförsiik

ringsverkets talerätt enligt min mening bör utövas. 
Riksförsäkringsverket bör som jag redan har antytt för det första självt 

kunna överklaga beslut av allmtin försäkringskassa. lokal skattemyndighet 
och fbrsäkringsrätt och d~irvid föra talan såväl till förmån för som till nackdel 
för enskild part. För det andra bör riksförsäkringsverket kunna uppträda som 
enskild klagandes motpart i försäkringsrätt. I forsäkringsöverdomstolen bör 
sådant tvåpartsförfarande vara obligatoriskt. Verkets föreslagna partsställ-
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ning innebär givetvis ingalunda att verket alltid skulle vara skyldigt att 
bestrida den enskildes yrkanden utan verket skall företräda den ståndpunkt 
som verket anser vara sakligt befogad. Viktigt iir att verket medverkar till att 
nödviindig utredning finns i målen. Ytterligare utredning i ett mål kan 
naturligtvis leda till att verket finner anledning att tillstyrka hesviir av 
enskild. 

Det är inte nödvändigt eller ens lämpligt att ett tvåpartsförfarande 
förekommer i samtliga mål och ärenden som handläggs i försiikringsriitt. Ett 
urval måste diirför göras och man måste finna metoder som gör det möjligt 11.ir 
riksförsäkringsverket att gå in som part i sådana iirenden där intresset av ett 
tvåpartsförfarande är störst. De beslutsfattande myndigheterna måste diirför 
åläggas att i vissa fall underriitta riksförsiikringsverket om beslut som fattas 
och om överklaganden. 

De allmiinna försiikringskassorna och de lokala skattemyndigheterna fattar 
i1rligen heslut i miljontals iirenden. Det kan hli aktuellt med unclerriittelse
.~kyldighet endast beträffande ett litet rntal av dessa. I <!.nnat fall skulle elen 
enhet inom riksförsiikrings\·crkct som skall handha partsfunktioncn bli 

alltför stor och otymplig. Det behövs cHirför vissa riktlinjer fiir underriittel
seskyldigheten. Dessa hör ges i form av anvisning<1r som riksforsiikrings
verket utfärdar. Anvisningar om underriittclseskyldighet hör ges både for 
försiikringskassorna och de lokala skattemyndigheterna. 

Det iir givet att vissa typer av ärenden i detta sammanhang iir <irskilt 
intressanta. Som exempel vill jag nämna iirenden enligt en viss nytillkommen 
lagstiftning eller beslut som hör till en kategori ärenden där felaktigheter ofta 
förekommer eller där praxis är vacklande. Vidare kan det bli aktuellt med 
underriittelscskyldighet i vissa fall niir skiljaktiga meningar har förekommit i 
det organ som har beslutat inom försäkringskassan. Felaktiga beslut som bör 

föranleda överklagande från riksförsiikringsverkets sida kan också upptiickas 
i samband med inspektioner o. cl. som tillsynsavdelningen gör på försiikrings
kassorna och de lokala skattemyndigheterna. 

Inte heller när en enskild har klagat över försäkringskassas heslut anser jag 
att riksförslikringsverket alltid skall behöva gå in som p . .1rt. Även här mäste 
således ett urval av iirenden göras. Detta urval bör kunna följa samma 
principer som när det gäller frågan huruvida verket självt skall föra talan mot 
försäkringskassas beslut. Konkret skulle detta innehiira att riksförsiikrings
verket underrättas dels om vissa beslut. i vilka skiljakLg mening förekom
mer. dels om beslut inom vissa ärendegrupper vare sig den enskilde anför 

besviir eller inte. 
På grundval av den undcrriittclse som sålunda skall övcrsiindas till 

riksförsiikringsvcrket prövar verket om talan skall foras i det enskilda 
ärendet. Ar ett beslut felaktigt eller är det tveksamt om beslutet är riktigt bör 
riksförsiikringsverket normalt överklaga eller. om den enskilde redan har 
klag<\t, gå i svaromål. Är praxis i den fråga målet gäller vacklande, kan detta 
också vara en anledning för verket att gå in som part och diirmed ange sin 

6 Riksdagen 1977178. I sam/. Nr :!3 
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ståndpunkt. 
Som jag tidigare har anfört bör det i princip ankomma på riksförsäkrings

verket att besluta om verket skall gå in som part i ett mål. Liksom utredningen 
är jag dock av den uppfattningen att försäkringsrätt bör ha möjlighet att 
förelägga riksförsäkringsverket att svara i ett mål. oavsett om verket tidigare 
har underrättats om besvären eller inte. I mål där verket varken självmant går 
in som part eller av försäkringsriitten föreläggs att göra det, blir förfarandet i 

försäkringsriitten ett enpartsförfarande liksom nu iir fallet i mellaninstan

sen. 
När det gäller den högsta instansen anser jag att det iir av siirskild vikt att 

målen blir så fullstiindigt utredda och allsidigt belysta som möjligt. Enparts

förfarandet har i domstolen ofta upplevts som en nackdel. Jag ansluter mig 
diirför till utredningens förslag att ett tvåpartsförfarande regelmiissigt skall 
förekomma där. I de fall diir en enskild har öv.:!rklagat försäkringsriitts beslut 
bör huvudregeln vara att försiikringsöverdomstolen översänder besviirsin
lagan till riksförsäkringsverket med föreläggande att svara. Försiikringsrät
terna bör vidare regelmiissigt tillstiilla riksförsiikringsverket avskrifter av sina 
beslut för att verket skall kunna ta stiillning till om det finns anledning att 
anföra besvär hos försäkringsöverdomstolen. Det är dock knappast möjligt 
för riksförsäkringsverket att göra en mera ingående granskning av varje 
beslut av försäkringsrätt, eftersom antalet sådana beslut kommer att bli 
mycket stort. Framför allt bör riksförsäkringsverket anföra besvär hos 
försiikringsöverdomstolen när målet giiller frågor som inte tidigare har varit 
föremål för prövning eller frågor av principiell betydelse, diir prejudikat från 
högsta instans kan vara av intresse. 

5.6 Försäkringsorganens omprörning a,· egna beslut 

Den möjlighet som riksförsäkringsverkct f. n. har att sjiilvmant (ex officio) 

överpröva försäkringskassas beslut avses som jag tidigare har antytt inte ha 
någon motsvarighet i det nya besvärssystemet. Denna möjlighet har i 
betydande omfattning använts för att få felaktiga beslut av försäkringskassa 
rättade när besvärstiden har gått ut. Enligt utredningen är det nödvändigt att 
det inom socialförsäkringens prövningssystem finns möjlighet att få felaktiga 
beslut av försiikringskassa tillrättade även efter besvärstidens utgång. 
Utredningen har funnit att de behov som här finns bör kunna tillgodoses 
genom att försäkringskassa ges i lag reglerad möjlighet att ompröva felaktiga 

beslut. 
Frågan i vilken utsträckning redan fattade beslut kan omprövas har varit 

föremål för diskussion i olika sammanhang och man har gjort olika 
bedömningar inom olika rättsområden. Inom den allmänna processen får. om 
man bortser från rättelse av förbiseendefel, omprövning av domar och beslut i 
princip inte förekomma ( 17 kap. 11 ~ och 30 kap. 9 ~ riittegångsbalken). 
Domen äger, som det heter. rättskraft sedan tid för talan mot den har gått ut. 
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Mot beslutsmyndigheten har den rättskraft även dessförinnan. 
Inom förvaltningsförfarandet saknas däremot i stort sett författningsbe

st:immelser om riittskraft och det finns inte heller nfigot entydigt rättskrafts
begrepp på detta omräde. frågan om en reglering av riittskraften i förvalt
ningsförfarandet diskuterades dock före tillkomsten av 1971 års förvaltnings
rättsreform (se SOU 1964:27 s. 476 fToch 1968:27 s. 217 ff). Något förslag till en 

allmän reglering a\' rättskraften i förvaltningsförfaranckt lades inte fram, 

bl. a. därför att man ansåg det svårt att utforma bestämmelser som passade för 
hela förvaltningsområdet. När det giiller domstolarna inom förvaltningsför
farandet tilliimpas dock i praxis huvudsakligen samma riittskraftsregler som 
giiller för de allmänna domstolarna. 

Även i11om socialförsiikringen saknas författningsbcstcimmelser om 
omprövning i den sniiva bemlirkelse som avses här, nämligen omprövning av 
beslut som av en eller annan anledning var felaktiga redan när de fattades. 
Däremot finns inom socialförsiikringen åtskilliga bestiunmclser som t. ex. 
gäller omprövning av förmåner på grund av ändrade förhållanden. Dessa och 
liknande hestlimmelser berörs inte av det följande resonemanget. 

Utredni11gen har undersökt i vilken utsträckning det i dag förekommer att 
försiikringskassorna sjiilva omprövar felaktiga beslut. Undersökningen har 
gett till resultat att sådan omprövning förekommer i stor utsträckning redan 
nu men att praxis på området iir osiiker och splittrad. Utredningen har 
utarbetat förslag till fastare riktlinjer för omprövnings\·crksamheten och har 
därvid valt ut vissa typfall diir omprövning föreslås kunna förekomma. 

Det första fallet iir de s. k. förbiseendefelen, niimligen räknefel. skrivfel 
m. m. Det andra fallet avser beslut som har blivit oriktiga därför att de har 
fattats på ett underlag som är uppenbart felaktigt eller of ullstiindigt. Det tredje 
fallet är att ett beslut har blivit oriktigt på grund a\' uppenbart felaktig 
rättstillämpning eller annan liknande orsak. I de nu nämnda fallen föreslår 
utredningen att förslikringskassan skall vara skyldig att ändra det felaktiga 
beslutet. Diirutöver föreslår utredningen att muntliga oc 1 diirmed jiimförbara 
beslut alltid skall kunna omprövas av försiikringskass;1 vare sig beslutet :ir 
felaktigt eller inte. Om beslutet :iven efter omprövningen går emot den 
försiikrade skall det alltid utformas skriftligt. Hiirigenorn uppnår man enligt 
utredningen att det muntliga beslutet ers;itts med ett skriftligt beslut, som 
sedan kan ligga till grund för besvärsprövning i högre instans. 

Utredni11gen föreslår vissa inskriinkningar i omprövningsmöjligheterna 
när det giiller beslut som har prövats i sak av högre instans. beslut som iir mer 
än två år gamla och när det ifrågasätts att ompröva till nackdel för 
försäkrad. 

De remissinstanscr som har berört förslaget är i allmänhet positivt 
inställda. Riksförsäkringsverket befarar dock ti!Himpningssvårigheter i fråga 
om den del av förslaget som gäller skyldighet for försäkringskassa att själv 
ändra beslut som har blivit oriktiga på grund av uppenbart felaktig 
rättstilläm1ming. 
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Jag delar utredningens uppfattning att det iir nödviindigt att det inom 
socialförsäkringens prövningssystem finns viss möjlighet att få felaktiga 
beslut av försiikringskassa rättade även efter bes\'ärstidens utgång. En väg att 
åstadkomma detta iir att införa någon form a\' extraordiniira besviir. t. ex. 
besvär i särskild ordning liknande det system som nu finns inom skattepro
cessen. lliirigenom skulle det finnas möjlighet att under t. ex. en femårspe
riod anföra besvär mot beslut som innehåller vissa kvalificerade felaktigheter. 
En annan ,·äg är att som utredningen har föreslagit låta flirsiikringskassorna 
själva ändra beslut som innehåller kvalificerade felaktigheter av \'isst slag. 
Den sistnämnda vägen iir enligt min mening att föredra. framför allt eftersom 
det utgör det snabbaste och enklaste siittet för den enskilde att få en iindring 

till stånd. 
Som utredningen har framhållit är de beslut som de olika socialförsäk

ringsorganen fattar av så vitt skilda slag att det iir svårt att utforma regler som 
täcker alla områden. De svårigheter som åberopades niir det giillde att reglera 
rättskraften inom fOrvaltningsförfarandet över huvud taget kan således i viss 
mån åberopas också när det gill ler socialförsäkringen. Beho\·ct av en reglering 
måste dock anses starkare här än inom många andra områden. De miinniskor 
som berörs av socialförsiikringsorganens beslut. särskilt gamla och sjuka 
personer. har ofta större svårigheter än miinniskor som berörs av beslut inom 

andra förvaltningsområclen att rätt uppfatta innehållet i besluten. att 
upptäcka felaktigheter och att i rätt tid anföra besviir. Till detta kommer som 
jag tidigare har nämnt att den rättelsemöjlighet som ligger i riksförsäkrings
verkets ex officioprövningsrätt kommer att försvinna. Det iir således i hög 
grad angeläget att försäkringskassorna får lagfäst möjlighet och skyldighet att 
ändra egna beslut i sådana fall diir kassans beslut innehåller kvalificerade 
felaktigheter av det slag som utredningen har angen. 

Enligt utredningens förslag skall försiikringskassa inte fa iindra beslut som 
har överprövats av försäkringsriitt. Jag delar utredningens uppfattning i detta 
hänseende. Även om man kan utgå från att beslut som har prövats av 
besvärsinstanserna sällan innehåller kvalificerade felaktigheter av hiir aktu
ellt slag kan det dock vara möjligt t. ex. att det i efterhand visar sig att beslutet 
har fattats på ett felaktigt underlag. Det kan diirför finnas anledning att 
överviiga om inte de hiir föreslagna reglerna hör göras tilliimpliga ii\·en i fråga 
om avgöranden i besviirsinstanscrna. 

Förvaltningsprocesslagen skall enligt vad jag senare kommer att föreslå bli 
tillämplig på försäkringsrätterna och försäkringsöverdomstolen. Därigenom 
blir förvaltningsprocesslagens bestämmelse om rättelse av förbiseendefel 
tillämplig i fråga om beslut av dessa domstolar. Vidare linns resningsinsti
tutet att tillgå. Det skulle dock enligt min mening vara värdefullt om även 
andra felal\.tiga beslut än sådana som innehåller förbiseenclefcl kunde rättas 

till på ett enkelt sätt. Jag vill i detta sammanhang erinra om att det inom t. ex. 
skattelagstiftningen finns möjlighet att i vissa situationer genom besvär i 
särskild ordning få även beslut av besvärsinstanserna rättade efter elen 
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ordinarie besviirstidcns utgång utan att rcsningsinstitutct behöver tillgripas. 

Jag anser diirför att forsiikringsrätt och förs~ikringsöverdomstolen bör ges 

samma möjlighet som försiikringskassa att ändra egna felaktiga beslut av det 

slag som nu har n~imnts. 

Genom det hiir redovisade förslaget ges försiikringskassa möjlighet att sjiilv 

iindra beslut som innehåller vissa uppenbara felaktigheter. lliirigenom 

öppnas, snmjag tidigare har anfört, möjlighet för den enskilde att på ett enkelt 

siitt rn direkt felaktiga beslut tillriittade. Jag vill emellertid ta upp frågan om 

inte den fiirsiikracles möjligheter att p<\ ett enkelt siitt fr\ ett beslut iindrat av 

försiikringskassa kan utvidgas till all giilla iiven vissa situationer d<\ en 

felaktighet av nu avsett slag inte föreligger. 

Försiikringskassorna yttrar sig f. n. till riksförsiikringsverket hetriiffande 

alla iirenden i vilka bes dr an fors. I samband diirmed görs ofta viss ytterligare 
utredning, vilken ibland leder till att kassan tillstyrker :.indring. Enligt min 

mening skulle det vara till fördel rör den enskilde om kassan efter sådan 

utredning kunde iinclra sitt beslut i den m<1n kassan ansiig att iindring horde 
ske. 1\ndring skulle således kunna ske inte bara om beslutet iir behiiftat med 

en uppcnb•H felaktighet utan 1xkså om försiikringskassan med anledning av 

anförda besviir anser all en annan bedömning hör göras. Detta innebiir att 

iindring kan åstadkommas på ett enkelt och snabht siitt i fler situationer :in 

utredningen har föreslagit. Dessutom kan man undvika att vissa okompli-

1:erade m[li förs upp till den kvalilicer:1cle prövningsinstans som t(:irsiikrings

riil t föresl[1s bli. Försii kri ngsriitternas arhetsbelast ni ng skulle hiirigenom 

kunna minskas. 
Jag förordar diir!Or att försiikringskassa alltid skall vara skyldig att ta upp 

sitt heslut till ny prövning niir besvär har anförts av enskild. Kassan skall dock 

- om inte en k\«tlificeracl felaktighet av det slag som tidigare har niimnts 

föreligger - endast kunna ändra beslutet i enlighet med elen försäkrades 

yrkande. l den mån kassan vid den förnyade prövningen inte anser sig böra 

iindra beslutet i enlighet med detta yrkande skall besvärshandlingen jiimte 

uppgift om kassans stirndpunktstagande översändas till fårsäkringsriitt for 

prövning. Besvär behöver således inte anföras på nytt. 

Jag förordar sammanfattningsvis att !Orstikringskassa skall vara skyldig att 

såväl före som efter bcsvärstidens utgång ändra sina egna beslut som 

innehåller kvalificerade felaktigheter i enlighet med vad utredningen har 

föreslagit. !I.fotsvarande möjlighet skall finnas för försäkringsrätt och försiik

ringsöverdomstolen. Vidare skall försäkringskassa alltid ta upp sina beslut till 

ny prövning niir besviir anförs av enskild. Ändring får dock i detta fall göras av 

försiikringskassan endast i elen mån kassan anser att ändring bör ske i enlighet 

med yrkandet. I annat fall skall försiikringsrättens besviirsprövning inte 

forcgripas. 
Jag återkommer i specialmotiveringen till en närmare beskrivning av de 

olika omprövning~si1ua1ionerna och till förfarandet; samband med ompröv

ning. 
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5.7 Ikraftträdande 

Utredningen har föreslagit att den nya besviirsorganisationen skall triida i 
kraft den 1juli1978. Enligt vad som har förutskickats i samband med beslut 
av riksdagen under år 1976 om en ny arbetsskadelagstiftning skall försiik
ringsrådet upphöra vid samma tidpunkt (prop. 1975/76:197 s. 87-88). 

förslaget kriiver ett omfattande förberedelsearbete. Detta giiller framför 
allt inrättandet av försiikringsriillerna. Det skulle diirför möta svårigheter av 
praktisk art all få den nya besviirsorganisationen all fungera redan vid den 

tidpunkt som utredningen har föreslagit. Ikraftträdandet av de nya bestiim
melserna hör diirför senareliiggas. Jag förordar alt de får triida i kraft den 1 
januari 1979. Fram till denna tidpunkt bör försiikringsrådet behållas som 
första besviirsinstans för iirenden enligt iildre lagstiftning om yrkesskadelOr
siikring. 

Övergången till en ny besviirsorganisation kräver en betydande detaljregle
ring av förfarandet i de iirenden som vid tiden för genomförandet av den nya 
organisationen är föremål för prövning. Jag återkommer till dessa frågor i 
specialmotiveringen. 

6 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom socialdepartementet 
uppriittats förslag till 

l. lag om försäkringsdomstolar 
2. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971 :291 J 

3. lag om ändring i lagen ( 1962:381) om allmiin försäkring 
4. lag om lindring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt 

bostadstillägg till folkpension 

5. lag om ändring i lagen (1975:380) om delpensionsförsäkring 

6. lag om ändring i lagen (1976:380) om arlx:tsskadeförsäkring 
7. lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag 
8. lag om ändring i lagen (1964: 143) om bidragsförskott 

9. lag om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd 
10. lag om ändring i studiestödslagen ( 1973:349) 
11. lag om ändring i lagen ( 1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 

lagen om allmän försäkring, m. m. 
12. lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande 

inkomst enligt lagen om allmän försäkring 

13. lag om införande av lagen om forsäkringsdomstolar. m. m. 
Samråd har ägt rum med chefen för justitiedepartementet om lagforslaget 

under 2, med chefen för arlx:tsmarknadsdepartementet om lagförslaget under 
9 och med chefen för utbildningsdepartementet om lagförslaget under 10. 

förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 11• 

I Bilagan har uleslutits hiir såvill giiller Je under 2 och 4-12 angivna lagförslagen. 
I dessa delar iir hilagan frånsett redaktionella ändringar likalydande med de lhrslag 
som är fogade till propositionen. 
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7 Specialmothering till lagförslagen 

Hest:immelser om forsiikringsdomstolen tinns r. n. i lagen !1961:262) om 

tfas:ikringsdomstol. Bestiimmelser om riksförs:ikringsverket tlnns i instruk

tionen ( 1965:777) for riksförs:ikringsverket. Lagen om tiirs:ikringsdomstnl 

innehäller best:immelser S<tv:il om organisation och sammans:it tning som om 

fiirfaramkt i domstolen. Instruktionen for riksfors:ikringsvcrket inneh;111er 

tfaremot endast regler om organisation och verksamhet i stort samt om 

sammans:ittningen vid avgörandet av vissa :irenden. l fråga <Hll forfarandct iir 

tfaremot förvaltningslagen till:implig 'i<hiil på bes\ iirsavdelningen som på 

rikslörsiikringsverket i övrigt. 

J',;;ir det giiller förvaltningsdomstolarna finns hest:immelser nm organisa

tion. sammans:ittning m. m. i siirskilda lagar, niimligcn Ltgen ( 1971 :289) om 

allm~inna forvaltningsdomstolar. som giiller regeringsriitten och kammarriit
tcrna. samt lagen ( 1971 :52) om skattcriitt, fi.1stighetstaxeri ngsriitt och Wnsriitt. 

Fiirl"arandet regleras cfaremot för samtliga dessa domstolar i fi.irvaltningspro

ccsslagen ( 1971:291 ). De regler om frirfarandet som finns i lagen om 

försiikringsc.lomstol ansluter sig efter vissa iindringar i sambanc.l med 

förvaltningsprocesslagens tillkomst i allt väsentligt till reglerrn1 i sistnämnda 

lag. Förvaltningsprocesslagen hör enligt min mening göras tilliimplig på såviil 

försiikringsriitterna som försiikringsöverdomstolen. 

Författningsfiir'ilagen inneb:ir diirför att förvaltningsprocesslagen görs 

tilliimplig på förfarandet i försiikringsclomstul. I elen m~n förvaltningspro

cesslagens eller - såvitt giiller försiikringskassorn<1 - forvaltningslagens 

bestiimmelser i n~got hiinseende inte avses bli tilliimpliga i iirenden inom 

socialförs:ikringen har siirskilda bestiimmelscr införts AFL och i andra 

hithörande författningar. De siirskilda hestiimmelserna om försiikringskas

sas, förs~ikringsriitts och förs:ikringsöverdomstolens iindring av egna beslut 

och om taleriitt för riksförsiikringsverket har också tagits in i AFL. 

lliinvisning sker sedan till AFL i de övriga författningar som berörs av 

ifrågavarande best:immelser. Regler om organisation. sammans:ittning 

m. m. har på samma s:itt som när det gäller de allmiinna förvaltningsdom

stolarna sammanförts i en särskild lag om försiikringsdomstolar. som avses 

giilla s<'lviil frirsiikringsriillerna som försiikringsöverdomstolen. Det ankom

mer på regeringen att meddela niirmare föreskrifter om verksamheten i 

niimnda domstolar och i riksförsiikringsvcrket. 

7 .1 Förslaget till lag om försäkringsdomstolar 

l ' ' 
Paragrafen innehåller bl. a. en presentation av försiikringsdomstolarna och 

anger instansordningen mellan dem. Liksom i den inledande paragrafen i den 

nu gällande lagen om förs~ikringsdumstol saknas bestämmelser om domsto

larnas kompetensområden. Vilka iirenden som skall handliiggas i flirsiik-
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ringsrätt och försiikringsöverdomstolen skall således framgå av besvärsbe
stämmelser i andra författningar. 

Som har angetts i den allmänna motiveringen skall försiikringsriilts beslut 
inte kunna komma under fi:irsäkringsöverdomstolens prövning genom 
underställning. I fråga om beslut av arbctsmarknadsstyrclsen har däremot 
underställningsregeln behållits, eftersom arbetsmarknadsstyrelsens befatt
ning med besv~irsärenden inte har behandlats i detta sammanhang. Frågor 
som gmler besviirsordningen inom arbetslöshetsförsä1'ringen behandlas f. n. 

av 1974 års utredning <A 1974:08) om allmän arbetslöshetsförsäkring. 
Det ankommer på regeringen att besluta om antalet försäkringsriitter, om 

lokaliseringen av dessa och om domkretsindelningen. 

Fiirsäkri11gsiil'erdomst11ll'11 

') s - ' 
Paragrafen motsvarar i huvudsa1' 2 ~ lagen om försiikringsdomstol. S{1viil 

minsta antalet förslikringsdomare som minsta antalet icke lagfarna lcd<1möter 
har ökats från fyra till åtta .. :\ndringen innt:?biir en närmare anpassning till 

nuvarande förhållanden. 
Mandatperioden för de icke lagfarna ledamöterna har iindrats från fyra till 

tre år. En mandatperiod på tre år är niimligen numera det vanliga niirdet giiller 
lekmannaförordnanden av hiir avsett slag. 

3 ' ' 
Paragrafen innehåller bestiimmelser om försiikringsöverdomstolens 

domförhet. Enligt huvudregeln skall domstolen vara domför med tre lagfarna 

och två icke lagfarna ledamöter. Detta överensstiimmer med vad som i dag 

giiller för försiikringsdomstolen. 
I andra stycket har undantag från lekmannamedverkan föreslagits för fyra 

olika situationer. I de tre första punkterna iir det fråga om handliiggning som 

inte avser målets avgörande i sak. Punkt I avser fallet att talan har fullföljts 
mot ett beslut av en underinstans och detta beslut inte innebiir att målet har 
avgjorts i sak. Det kan t. ex. giilla beslut varigenom underinstanst:?n har 
avvisat får sent inkomna \'lesv:ir. Punkt 2 giiller fallet att fi:irsiikringsöver
domstolen meddelar ett interimistiskt heslut i ett diir anhiingiggjort mål. 
Punkt 3 avser avvisnings- eller avskrivningsbeslut. Punkt 4 slutligen innebiir 
att lekmiin inte behöver medverka vid avgörande av mål i vilka saken iir 
uppenbar. Det kan ju t. ex. tiinkas att det i förS:ikringsöverdomstolen 
åberopas utredning som inncbiir att ett beslut sjiilvklart hör iindras i enlighet 
med den försäkrades yrkande. Ett annat exempel iir att part yrkar något som 

står klart i strid med giillande bestiimmelser. 
I tredje stycket har i fråga om pleniavgöranden uttryckligen angetts all 
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samtliga ledamöter skall delta i avgörandet. om inte laga hinder möter. 

Bestiimmelsen motsvarar vad som i detta hiinscende l"i:ireskri\S om plenia\·

görandcn i högsta domstolen och regeringsrätten. 

Paragrafen innehåller bestiimmclser om vikarie i försiikringsöverdom

stolen och om tillfollig forstiirkning av domstolen. Den fiirsta punkten 

överensstiimmer i huvudsak med 22 ~ i nuvarande lag om l"örsiikrings

domstol medan andra punkten utgör ett tilliigg i llirhållande till nuvarande 

bestiim mclser. 

Fiirsäkri11gsriittt:'ma 

I paragrafen anges vilka ledamöter som skall finnas i förs~ikringsriitt. Av 
yrkesdomarna skall enligt förslaget ll.irsiikringsriittsr<hlen utniimnas av 

regeringen och således bli innehavare av nrclinaric domartjiinster. Detta giiller 

såviil chefen för domstolen och avdelningsorclföranckna som övrig:1 försiik

ringsriittsråd. T.iiinst som försiikringsriittsassessor skall cföeml)t tillsiittas 

genom förordnande av rcgeri ngcn. och försiik ri ngsriittsassessorerna bl i r 

cliirl"ör inte ordinarie domare. I t:ir angivna principer övercnsstiimmer med 

vad som giiller för jiimförbara domswlar. 

Utöver försiik ri ngsriittsråd och fiirsiik ri ngsriittsassessorer ska Il det i fi.irsiik

ringsrätt - i mån av behov - linnas vikarier på sådana tjiinster samt siirskilda 

föredragande och kanslipersonal. Det ankommer på regeringen att meddela 

bestiimrnelser hiirom likSLlll1 al\ utfärda niirmare regler om tl.irsiikringsriit

ternas organisation och arhetssiitt samt nm de olika tjiinstemiinnens iiliggan

den. 

Bestiimmelsen i andra stycket att iiven person som inte har avlagt juris 

kandidatoamen skall kunna utses till l"örs:ikringsriittsråd eller försiikrings

riittsassessor har kommenterats i den allmiinna motiveringen. 

6 ' ' 
Paragrafen innehåller bestiimmelser llm avclelningsindelning och om 

avdelnings sammansiittning. 

Enligt utredningens förslag skulle som huvudregel anges att antalet 

försiikringsriittsråd på en avdelning skulle vara minst två. Utredningen 

framhöll emellertid att det till en hiirjan kunde \"isa sig sdrt att rekrytera ett 

tillrilckligt antal kvalilicerade personer till s:1 många forsiikringsriittsråds

tjiinster på varje avdelning. Ctrcdningcn föreslog diirför ,~n regel som medga\· 

regeringen att övergångsvis begriinsa antalet till två. Jag har stannat för att 
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minimiantalet tjiinster som forsiikringsriittsråd per avdelning i lagen bör 
anges till två. Paragrafen har utformats i enlighet hiirmed. Det tar sedan 
ankomma på regeringen att i vanlig ordning best:imma det faktiska antalet 
försäkringsrättsråd för varje forsiikringsriitt. 

7 ' ~ 

Paragrafen innehåller bestiimmelser om !Orsiikringsriitts domförhet. Niir 
det giiller de allmänna domförhetsreglerna och avgränsningen av de mål i 
vilka niimndemiin skall delta hänvisas till den allmänna motiveringen. 

I bestämmelserna om karnmarriitts domförhet anges att mer än fyra 
lagfarna ledamöter och tre nämndemiin inte får sitta i riitten. En liknande 
bestämmelse finns för hovriitts del. En bestämmelse som innebär att en 
ledamot utöver det domfora antalet får sitta i riitten har inte medtagits för 
försiikringsriitts del. Föredragningarna i frirsiikringsriitt liir knappast bli så 
tidskrävande att möjlighet behöver finnas för avdelning att sammantriida 
med Oera ledamöter än normalantalet för att fi.irebygga att domförheten 
förloras vid förfall för någon ledamot. Inte heller liir det bli aktuellt med så 
långvariga muntliga forhandlingar eller med fortsatta muntliga förhandlingar 
i sådan utsträckning att av denna anledning möjlighet behöver finnas för 
någon ytterligare ledamot att delta. 

Riksförsäkringsverket har i sitt remissvar föreslagit att möjlighet bör 
öppnas för ensamdomare att avgöra vissa mål. Verket syftar då framför allt på 
avskrivningsbcslut och liknande samt mål i vilka saken iir uppenbar. Jag delar 
i och för sig riksförsäkringsverkets uppfattning att det i försiikringsrätt 
säkerligen kommer att finnas mål som iir av den rutinmässiga karaktär att de 
mycket väl kan avgöras av ensamdomare. Det iir dock enligt min mening 
angeläget att domförhetsreglerna görs enkla och att alltför många undantag 
från huvudregeln inte görs.Avgöranden i sak av ensamdomare förekommer 
vidare normalt inte i kollegiala domstolar på mellan instansplanet. Jag är mot 

bakgrund av vad jag nu har anfört inte beredd att föreslå detta för 
försäkringsrätts del. I detta sammanhang vill jag dock påpeka att förbere

dande åtgärder i ett mål självfallet skall kunna vidtas av en lagfaren ledamot 
eller av annan tjänsteman i försäkringsrätt. Bestämmelser om detta har 
intagits i 14 s. 

I andra stycket föreslås samma undantagsregler när det gäller medverkan 
av lekmän i försäkringsriitt som har föreslagits for försäkringsövcrdomstolens 
del. 

8-10 ~~ 

Paragraferna innehåller bestiimmelscr om val av niimndemiin i försiik
ringsriitt och valbarhet, mandatperiod och behörighet för niimndemiin. Som 
förebild har i huvudsak tjiinat motsvarande bestämmelser betriiffande 
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niimndemiin i kammarrätt och hovriitt. Bestiimmelserna Llm möjlighet ll.ir en 

minoritet inom den beslutande församlingen att p;~kalla proportionellt val av 

niimndemiin har fått motsvarighet iiven hiir. Dessa bestiimmelser har 

utformats i enlighet med 23 ~ kommunallagen ( J l)7/: 179). I hinvisningen till 

att siirskilda föreskrifter giiller i fn1ga om l!irfor;1ndet vid proportionellt val 

s~·fbr på bestiimmelserna i lagen ( 1955: 138) om proportionellt valsiitt vid val 

inom landsting. kommunfullmiiktige m. m. Fiir att tillgodose säviil hehovet 

av kontinuitet inom niimnden som intresset av proportiunalitet har föreskri

vits att halva antalet niimndemiin skall viiljas vart tredje år. 

Betriiffande frågan om valbarhet för niimndemiin anser Försäkringskasse

fi:irbundet att något formellt hinder att viilja tjiinsteman i riksförsiikrings

verket och försiikringskassa inte hehövs och påpekar att en liknande 

begriinsning i fråga om valbarhet till försiikringskassas styrelse numera har 

tagits hort. Landstingsförbundet anser diiremot att v<Jlbarhetshindrct bör 

gmla iiven ledamot av styrelse får försäkringskassa och ledamot av försiik

ringskassas pensionsdelegation. och riksförsiikringsvcrket påpekar att 
hindret bör giilla iiven tjfosteman vid lokal skattemyndighet. för egen del 

anser jag att tjiinstemän och förtrocndemiin vid myndigh~ter som handlägger 

socialförsiikringsärenden - utöver vad som har niimnts tidigare iiven 

ledamöter av forsäkringsniimnd - inte bör vara valbara till nämndemän i 

IOrsiikringsrätt. Motsvarande princip tilliimpas för andra domstolar och bör 

giilla även hiir. Utöver de undantag som utredningen har föreslagit bör diirför 

iiven ledamöter i fårsiikringskassornas pensionsdelegaticner och försäkrings

niimnder samt tjiinstemän vid lokal skattemyndighet undantas från valbar

het. 

Gemen.samma hestämme/.~er 

11 ~ 

I paragrafen finns bestiimmelser om omröstning i försiikringsdomstol. 

Bestiimmclserna överensstiimmcr i stort sett med vad som i lagen om 

allmiinna förvaltningsdomstolar har föreskrivits för dessa domstolars 

vidkommande. lfanvisning sker således till både omröstningsreglerna för 

tvistemål och för brottmål. Enligt omröstningsreglerna for tvistemål har 

ordföranden utslagsriist vid lika röstetal. Enligt motsvarande regler för 

brottmålens del skall vid lika röstetal Jen lindrigaste meningen giilla. För 

IOrsiikringsdomstolarnas del kommer omröstningsn:glerna for t\·istemål att 

bli tilliimpliga i flertalet m:il. I vissa mål kan dock frågm av påfiil,idskaraktiir 

förekomma. Detta giiller t. ex. indragning eller neds;ittning av en förmån på 

grund av en underlåtenhet eller ett oriktigt J'örforingssiitt fr{Jn den flirsiikrades 

sida. I s;'\clana fall bör omröstningsreglerna för brottmål till:impas. 

Enligt riittegångsbalken g~iller siirskilda regler för i vilken ordning ledamö

terna vid omröstning skall yttra sig. I liir har dock -efter mönster av 19 ~ lagen 
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om försiikringsdomstnl - föreskrivits all domstolen sjiilv l':h bestiimma i 

vilken ordning omröstning skall iiga rum. 

Den i paragrafen in tagna bestiim rne Isen att försiik ri ngsdomstol far 

sammantriida på annan ort iin den diir den har sitt siite li\r hetydelse niir 

muntlig förhandling eller syn behöver h~lilas utanfiir kansliorten. 

IH 

I paragrafen linns hehörighets- uch jih·sregkr samt regler om domared. 

Restiimmclserna har i stort sett utformats i enlighet med vad ~om giillcr för 

allmiin IC.irvaltningsclomstol. skatteriilt. fastighetstaxeringsriitl och liinsriitt. 

Till skillnad från vad som f. n. giiller för försiikringsdomstolcns del skall ii\en 
föredragande ha a\·Jagt domared. t\(1got krav pä svenskt medborgarskap har 

diiremot inte uppstiillts niir det g:illcr föredragande i försiikringsdomstol. 

IH 

Paragrafen inneh<\llcr en bestiimmelse (lll1 att lagfaren ledamot eller annan 

tjiinsteman vid försiikringsdomstol far \idta <'ltgiird som avser .:.·mlast m(lis 

förberedande. Det ankommer pä regeringen att utförda niirmare hestiim

melser om vilka åtgärder som olika tjiinstemiin far ,·idta. 

Paragrafen, som avser förordnande av sakkunniga. erS:itter 5 \lagen om 

för<ikringsdomstol och har som förebild 16 ~ lagen om fi.irv~tltningsdomstn

lar. Såviil lorsiikringsöverdomstolcn som fi.irsiikringsr:itt har enligt en 

hcsliim melse i 24 \ förva It ni ngsproccsslagcn rnöi I ighet att betriil'fo nde vi.ss 

fråga inhiimta yttrande fr[m \ilken sakkunnig som helst. Enligt förevarande 

lagrum skall det dock iiven finnas möjlighet att förordna ett antal fasta 

sakkunniga med uppgift alt tillhandagd. domstolen med utl<'1tandcn. Bland 

dessa bör linnas medicinska och odontolugiska sakkunniga. som iir experter 

inom olib områden. 

7 .2 Förslaget till lag om ändring i fiinaltningsprocesslagen 

I ' ~ 

,\ndringen innebiir endast att forvaltningsprocesslagens tilfönpningsom

r{1de utvidgas till att avse iiven försiikringsriitt· och fiirsiikringsöverclomsto

lcn. 
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9 ' ' 
Paragrafen innehåller hesUmmelser om muntliga förhandlingar. Enligt 

huvudregeln tar muntlig förhandling hetr:ifh111de \"iss fd1ga fiircknmma. n:ir 

det kan antas vara till fördel för utredningen. En muntlig förhandling kan 

enligt uttalande av departementscl1efen i samband med n.irvaltningsprocess

lagens tillkomst antas vara till fördel fiir utredningen siirskilt om det finns 

behov av parts- eller vittnesförhör i en viss fråga. Muntlig förhandling kan 

ocks(1 siittas ut huvudsakligen för att klarl:igga parternas ståndpunkter i ett 

mttl. 

!'•far det giiller kammarriitt, skatteriitt, fostighetstaxeringsriitt och liinsr:itt 

har den enskilde större inflytande på frågan om muntlig förhandling skall 
hållas iin i regeringsr:itten. I de först niimnda instanserna skall n:imligen 

muntlig förhandling h<'1llas om enskild som för talan i målet beg:ir det samt 

förhandlingen ej iir obehövlig och ej heller siirskilcla skiil !alar mot det. 

De bestiim melser i f(:irvall ni ngsprou:ss lagen som giil ler for regeri ngsr:itten i 
fr~)ga om muntlig förhandling har gjorts till:irnpliga ii\·en pt1 forS:ikringsiiver

domstolcn. N:ir det g;iller försiikringsriitt har Lbremot de mera liberala regler 

som g:iller for bl. a. kammarriitt gjorts tiJl;impliga. 

3H 

I paragrafen finns bestiimmclser hl. a. om att talan mot kammarriitts hes lut 

förs hos regeringsriitten. På nrntsvarande s:itt har h:ir in forts .:·n best:imrnelse 

om att 1alan mot försiikringsriitts beslut fors hos försiikringsi"iverdomsto

len. 

Bestiimmelsen i sista stycket skall inte innebiira att rikslörsiikringsverket 

inte skulle kunna föra talan till förmån för enskild part. Bestiimmelser h:irom 

finns i AFL. 

Övergå ngsbestiim melser 

De iindrade bestiimmelserna i förvaltningsprocesslagen föreslås triid~t i 

kraft samtidigt med lagen om försiikringsdomstolar. 

Detta innebär att förvaltningsprocesslagens bestiimmelser skall tilliimpas 

inte bara i mål som har anhiingiggjorts efter ikrafttriidandet av de nya 

bestiimmelserna utan ocksi\ i sådana lorforanuefrägor i tidig~1re anh:ingig

gjorda mål och iirenden som aktualiseras efter ikrafttriidanclet och berörs av 

rcg:lern<I i lagen. 
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7 .3 Förslaget till lag om ändring i lagen om allmän försäkring 

20 kap. 

Vissa besviirsbestiimmclser samt regler om undcrstiillning och ex officio

prövning finns f. n. i 20 kap. 10-13 ~~ AFL. Dessa bestiimmelser ersätts nu 

med dels bestämmelser om sjiilva besviirsordningen och besviirsbestiim-

111elser som avviker från motsvarande bestämmelser i förvaltningslagen och 

förvaltningsprocesslagen. dels bestiimmelscr om riksförsäkringsverkets tale

riitt och om forsiikringskassas, försiikringsriitts och försäkringsövcrdomsto

lens ändring av egna beslut. 

9 ' ~ 

Ändringen innebiir endäsl all den i paragrafen stadgade uppgiftsskyldig
heten för arbetsgivare m. Il. utvidgas till att avse iiven uppgifter till 
försiik ringsriit t. 

10 ~ 

De föreslagna bestiimmelserna medför skyldighet för försiikringskassa att 
iindra sitt eget beslut om det kommer till kassans kiinnedom att beslutet 

innehåller en kvalificerad felaktighet. Är feli.lktigheten av ringa betydelse fär 
dock, som framgår av andra stycket, ändring underlåtas. Bestämmelserna 

skall inte innebiira någon inskriinkning i de siirskilda regler om omprövning. 

indragning. nedsiittning och återkrav som finns på andra håll i AFL. 

De kvalificerade felaktigheter som här avses har redovisats under tre olika 
punkter i paragrafens första stycke. Enligt punkt 1 skall försiikringskassan 

iindra beslut som på grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende 

innehåller uppenbar oriktighet. Förvaltningslagen innehåller nämligen inte 

som förvaltningsprocesslagen någon bestiimmelse som anger att riittelse av 

förbiseendefel får ske utan har endast en förfaranderegel som anger att part i 

allmänhet skall beredas tillfalle att yttra sig innan rättelse sker. Riittelse av 

förbiseendefel iir således inte reglerad i lag vare sig niir det giiller försiikrings

kassorna eller förvaltningsmyndigheter i övrigt. I samband med en reglering 

av försäkringskassornas omprövningsbefogenheter har diirför ansetts liimp

ligt att en uttrycklig föreskrift om skyldighet att riitta förbisecndefel tas 

med. 
Punkt 2 innebär att ett beslut som har blivit oriktigt diirför att det har 

grundats på ett uppenbart felaktigt eller ofullst[indigt underlag skall ändras av 

försäkringskassa. I ett iirende angående sjukpenning eller förtidspension kan 

t. ex. komma fram ett nytt läkarintyg. som ger en annan bild av den 

försiikrades hälsotillstånd vid tiden för tillkomsten av det beslut som angrips. 
Andra exempel iir att det pävisas en ny omstiindighet som påverkar 

bedömningen av riitt till sjukpenning för tid före sjukanmiilan eller en ny 
beriikning av pensionsgrundande inkomst i ett pensionsiirende. 
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Punkt 3 avser beslut som har blivit oriktiga på grund av uppenbart felaktig 

rättstilllimpning eller liknande orsak. Beslutsl~Htarna har l. ex. ime kiinl till 

eller har missuppfattat en forfattningsbestiimmelse eller felbedömt beslu1s

underlaget. Hithörande felaktigheter kan avse l. ex. förutsiiliningarna för 

erhållande av änkepension eller en felbedömning när det gäller frågan hu

ruvida en inkomst skall hänföras till inkomst av anstiillning eller till inkomst 

av annat förvärvsarbete vid fastställande a\' sjukpenning.grundande inkomst. 

Det kan ibland vara svårt att avgöra om beslutsfattaren har förbisett eller 

missuppfattat en lagbestämmelse eller om han har misstagit sig i fråga om en 

faktisk omständighet som ingår i beslutsunderlagel. För att tolkningsproblem 

av detta slag inte skall uppkomma har under punkt 3 föreskrivits att 

forsiikringskassan skall iindra ett beslut inte bara då en uppenhart felaktig 

riittstillämpning har legat till grund f1.ir beslute1 utan oek,;å av annan liknande 

orsak. Som exempel kan niimnas följande fall. En egenföretagare har för sin 

sjukperiningförsiikring en karenstid p{i tre dagar. Karenstid skall emellertid 

inte beriiknas om en ny sjukperiod börjar inom 20 dagar efter !Oregaende 
sjukperiods slut. Om beslutsfattaren inte kiinner till den·1a hestiimmelse u1an 

beriiknar karenstid iiven for den sista sjuk perioden iir det fr{iga om uppenb~irt 

felaktig riittstillämpning. Om diiremol beriikningen av ny karenstid har sin 

grund i atl beslutsfattaren felaktigt utgär fran all mer iin 20 dagar har förflutit 

sedan den första sjukperioden tog slut. har han misstagil sig i fråga om en 

faktisk omstiindighet. R:illelse skall iiven då kunna ske enligt den nu aktuella 

bestiimmelsen. Det skall dock i bäda fallen vara fråga om en uppenbar 

felaktighet. 

Riksförsäkringsverket har anfört att begreppet uppenbart felaktig riittstill

lämpning är svårtolkat och att det föreligger risk för at: riillelsemöjligheten 

kommer till anviindning även då felaktigheten gar tillbaka på fråga om 

tolkningen av praxis. Jag ser det för min del inte som någon nackdel att 

misstag i fråga om praxis skall kunna riittas till pä grund av hestiimmelserna i 

detta lagrum, förutsatt att det iir fråga om en stadgad praxis. 

En begiiran om iindring behöver inte vara skriftlig. Det iir över huvud taget 

mycket viktigt att det i detta lagrum föreslagna iimlringsinstitutet inte 

hanteras på ett alltför formellt siitt. Eftersom försäkringskassa skall vara 

skyldig att ändra ett beslut som innehåller en felaktighet av nu angivet slag, 

skall kassan i allmänhet riitta upptäckta felaktigheter iiven utan yrkande av 

part. Ändring till nackdel för enskild får dock sjiilvfallet inte göras utan att 

denne först har fått tillfälle att yttra sig. 

Försäkringskassa skall inte iindra beslut som har pröv:its av försiikringsräll 

även om l<:irutsiittningarna i övrigt iir uppfyllda. Det kar. niimligen inte anses 

lämpligt att en lägre instans iindrar beslut som har fattats av en högre instans. 

Sådana beslut iindras av elen högre instansen sjiilv. I pan!.grafcns femte stycke 

ges nämligen försiikringsriitt och försiikringsöverdomstolen samma möjlig

heter som försiikringskassa att lindra egna beslut. 

För att en försäkringskassa skall vara förhindrad att ändra ett beslut som 

har prövats av försiikringsriitt bör emellertid kriivas att försiikringsriitt har 
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prövat beslutet i sak. Har förslikringsr:itt endast meddelat ett avvisnings- eller 
<tvskrivningsheslut, skall detta s<lledes inte hindra att förs:ikringskassan 

;indrar sitt heslut. om förutsiittningarna hiirför iir uppfyllda. Inte heller hiir 
hinder ll:ireligga om f'lirs:ikringsr:itten har rrövat en annan del av målet iin den 
som den ifrågasatta :indringen avser. 

Kassans bedömning av huruvida forutsiittningarna for iindring enligt nu 
ifrågavarande regler :ir uppf\llda skall alltid kunna komma under prövning av 
högre instans. Ikgiir någon alt försäkringskassan skall iinclra ett beslut och 
finner kassan att detta ime kan ske. hör kassan meddela ett beslut av innebörd 
att f'öruts:ittningarna for :indring inte :ir uppfyllda. Ett sådant beslut kan 
sedan överklagas pa samma s:iti som övriga beslut av en IOrs:ikringskassa. 
Beslutet bör ges skriftlig form med hänsyn till att det hiir :ir fr<l.ga om ett hes lut 
som går den försäkrade emot. Eftersom sakfrågan i överinstansen ime skall 
prövas i hela sin vidd blir 3 ~ andra stycket l. lagen om förslikringsdomstolar 
tilliimplig \'id handl:iggningen diir. 

Enligt :mdra stycket rnr :indring underlåtas. om oriktigheten i heslutet :ir av 
ringa betydelse. Det kant. ex. vara fr;\ga om en oriktighet som i och for sig iir 
uppenhar men som endast g;ilJer ett obetydligt belopp. Det kan ocks<\ vara 
frf1ga om en uppenbar felskrivning som saknar betydelse för den beslutet 
g:iller. Upptiieks en tdaktighct av detta slag av förs;ikringskas.-;an sj:ilv eller 
vicl en inspektion. kan kassan således underlata att göra :indring i beslutet. 
Påpekar LEiremot den förs:ikrade sjä\\ felaktigheten och vi\\ ha en iindring till 
stånd. bör :indring .,ke om det kan anses vara av betydelse för honom. 

Av tredje stycket framgår au en försäkringskassa i princip inte skall kunna 
ändra ett beslut om en förmån till förs:ikrads nackdel sävitt g:iller förfluten 
tid. medan tfäremot sådan iindring i allm:inhct biir kunna ske för framtiden. I 
de fall då den försiikrade har liimnat oriktiga uppgifter eller eljest har förfarit 
LJtillbörligt skall liksom hittills. oavsett ompriirningsreglcrna, [1terkrav enligt 

20 kap. 4 ~ AFL kunna ske. 
Bestiimmclsen har utformats på så siitl att beslut inte far ändras till 

förs:ikrads nackdel. såvitt giiller förm;\n som har förfallit till betalning, och 
il1le heller i annat fall om synnerliga skäl talar diiremot. I allm:inhet foreligger 
det ingen tvekan om vid vilken tidpunkt en viss ersiittning förfaller till 
betalning. Detta imr:iffar i allm:inhet vid den tidpunkt då crsiittningcn blir 
tillgänglig för lyftning. I fråga om sjukrenning och flJriildrapenning riiknas 
tiden från den dag formitnen avser. Sa vitt giiller folkpension och tilläggspen

sion iir förfallodagen den dag dtt 1X?nsionen enligt pensionsutbetalnings
kungörelsen tidigast kan lyftas, dvs. i allmänhet den 15 i varje månad. 

Om del föreligger synnerliga skäl skall man kunna underläta au dra in en 
förmån for framtiden. Det kan vara fråga om en fom1ån som, visserligen 
klaktigt. har utgått under lång tid och är av avgörande betydelse för den 
försäkrades forsörjning. Den försäkrade kan i ett sådant fall ha inrättat sitt liv 
efter den utgående förmånen. Om han då är utan skuld till det felaktiga 
beslutet, bör det finnas möjlighet för honom att få behålla förmånen. 

I fjärde stycket har tagits in en bestämmelse om under hur lång tid 
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ändringsmöjligheten enligt denna paragraf står öppen. Huvudregeln är därvid 
att ändring inte får ske sedan mer än två år har förOutit från den dag då 
beslutet meddelades. Även efter utgången av denna tid skall dock enligt 
andra punkten ändring i vissa fall kunna ske, om det först därefter kommer 
fram sådana omständigheter som bör föranleda att beslutet ändras. Någon 
absolut tidsgräns har inte angetts i paragrafen. När en sådan omständighet 
kommer fram bör den försäkrade så snart som möjligt underrätta försäk
ringskassan härom. Har den försäkrade utan anledning dröjt med att åberopa 

en ny omständighet, bör detta i allmänhet vara hinder för ändring efter 
tvåårsfristen. 

Ändring av muntliga beslut skall kunna ske i samma omfattning som i 
fråga om skriftliga beslut. Den särskilda bestämmelse angående omprövning 
av muntliga beslut, som fanns i utredningens förslag och som innebar att 
omprövning av sådana beslut skulle äga rum oberoende av om beslutet var 
behäftat med en kvaliticerad felaktighet eller inte, har ansetts obehövlig. 
Bakgrunden till denna bestämmelse var nämligen att man för de muntliga 
beslutens del ville ha möjlighet att åstadkomma ett skriftligt beslut som bl. a. 
kunde ligga till grund för besvärsprövning. Samma effekt uppnås i stort sett 
genom den i 11 §tredje stycket upptagna bestämmelsen att förnyad prövning 
alltid skall ske när besvär anförs av enskild. Denna bestämmelse saknade 
motsvarighet i utredningsförslaget. 

Ändring enligt 10 ~skall göras av den försäkringskassa som har meddelat 
det felaktiga beslutet. Några särskilda regler om beslutförheten har inte tagits 
in. Har det ursprungliga beslutet inom försäkringskassan fattats av ett organ 
med särskild behörighet följer av allmiinna regler om beslutförhet i 18 kap. 
AFL att detta organ också skall pröva ändringsyrkandet. Avser felaktigheten 
t. ex. ett förtidspensionsärende, är det pensionsdelegationen som skall pröva 
iindringsyrkandet. och iir det fråga om t. ex. hustrutillägg, ankommer 
prövningen på försäkringsnämnd. I annat fall är det en tji,insteman som 
prövar ändringsyrkandet. Ofta torde det då vara lärnpligr att en högre 
tjiinsteman iin den som har meddelat det urspungliga beslutet gör 
iindringen. 

I femte stycket har tagits in en bestämmelse av innebörd att de regler om 
ändring av egna beslut som har föreslagits för försäkringskassa skall giilla 
också för försäkringsrätt och försäkringsöverdomstolen. Har försäkringsrätt 
meddelat ett beslut som innehåller en felaktighet av det slag som avses i första 
stycket skall således försäkringsrätten vara skyldig att ex ofticio eller på 
begäran företa ändring. Om det är försäkringsöverdomstolen som har 
meddelat ett sådant beslut skall denna domstol göra ändringen. 

11 ~ 

Bestämmelsen i nuvarande 11 ~.av innebörd att tvist mellan allmänna 
försäkringskassor angående tolkning eller tillämpning av AFL på yrkande av 

7 Riksdagen J<i77178. 1 sam/. Nr :!J 
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någon av kassorna skall avgöras av riksförslikringsverket. har utmönstrats. 
lfrågav.irande bestiimmelse överfördes till AFL från 1947 års lag om allmiin 
sjukförsiikring och lär inte ha tilliimpats sedan AFL:s tillkomst. Sedan de 
allmiinna försäkringskassorna numera har upphört att vara försiikringsgivare 

på den obligatoriska sjukförsäkringens område, l\ller bestämmelsen i ännu 
mindre grad någon funktion. I stället har i paragrafen införts bestämmelser 

om besviir över allmän försiikringskassas. riksförsiikringsverkets och försäk
ringsrätts beslut. 

Bestämmelsen att talan mot riksförsiikringsverkets beslut i iirende angå
ende försäkring enligt AFL skall föras hos försäkringsrätt blir tillämplig bl. a. i 
fråga om ärenden angående arbetsgivaravgifter. Även dessa ärenden kommer 
således att kunna prövas i tre instanser. Handläggnings- och besvärsbestäm
mclser när det gäller avgiftsärendena finns f. n. i lagen ( 1959:552) om uppbörd 
av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring m. m. Dessa bestäm
melser har anpassats till de ändrade reglerna i AFL. 

Genom den nya bestämmelsen om besvär över riksförsäkringsverkets 
beslut införs liven besvärsbestämmelser för vissa fall där besvärsregler i dag 
saknas. Delta gäller utbyte av tilläggspension mot engångsbelopp enligt 15 
kap. 3 ~ AFL, ärenden enligt kungörelsen (1967:209) om avdrag från 
folkpension i vissa fall och ärenden angående frivillig pensionsförsäkring (22 
kap. AFL). Dessa ärenden bör nämligen betraktas som ärenden angående 
försäkring enligt AFL. 

I andra stycket har införts en hänvisning till bestämmelserna i förvalt

ningsprocesslagen om talan mot försäkringsrätts beslut. 
Tredje stycket saknar motsvarighet i utredningens förslag och innehåller 

en bestämmelse om skyldighet för försäkringskassa att alltid ta upp ett beslut 
till ny prövning när besvär har anförts av enskild. 

Bestämmelsen gäller således endast när enskild har anfört besvär. I de fall 
då riksförsäkringsverket har anfört besvär kan man nämligen utgå från att 
situationen genomgående är sådan att försäkringsrlitt bör pröva besvliren. Det 
får ju då förutsättas oftast vara fråga om beslut enligt nytillkommen 

lagstiftning där praxis inte har utbildats. beslut inom områden där praxis är 
vacklande eller beslut där delade meningar förekommer i en pensionsdele
gation. således typiska exempel på beslut som bör överprövas av högre 
instans. Däremot har riksförsäkringsverket, som framgår av 12 *· alltid 
möjlighet att begära ändring enligt 10 * och således få till stånd rättelse av 
uppenbart felaktiga beslut. 

Enligt tredje stycket får ändring ske endast i enlighet med klagandens 
yrkande. Det är naturligt att försäkringskassa inte får ändra till försäkrads 

nackdel när besvär har anförts. På grund av en bestämmelse i 29 ~ 
förvaltningsprocesslagen. som enligt vad jag föreslår skall bli tillämplig på 
försäkringsrätt och försäkringsöverdomstolen. får ändring som går utöver 
yrkandet ej ske i besvärsinstansema om den inte ·är till det bättre för enskild. 
Motsvarande bestämmelse saknas för förvaltningsmyndighets del. När nu 
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vissa besvärsprövande funktioner läggs på försäkringskassorna måste en 
särskild bestämmelse härom införas i AFL. Bestämmelsen innebär emellertid 
inte bara att ändring ej får ske till nackdel för försäkrad. Ändringen skall också 
vara helt i överensstämmelse med den försäkrades yrkande för att den skall 
kunna göras i försäkringskassa. I annat fall skall ärendet översändas till 
försäkringsrätt för prövning tillsammans med uppgift om kassans stånd
punktstagande. Jag har nämligen ansett att den som besvärar sig skall ha rätt 
att räkna med att hans besvär prövas av en högre instans än den som har fattat 
det ursprungliga beslutet, i den mån den lägre instansen inte anser sig kunna 
ändra beslutet helt i överensstämmelse med yrkandet. En annan ordning 
skulle kunna leda till tilliimpningssvårigheter. Om kassan beslutar om 
ändring i enlighet med yrkandet skall däremot besvären anses förfallna och 
handlingarna skall inte översändas till försäkringsrätten. 

Man måste räkna med att det inte alltid klart framgår av en besvärsskri
velse vad klaganden egentligen har for yrkande. I sådana fall kan det vara 
svårt för försiikringskassan att veta om den ändring som kassan anser sig 
kunna göra på egen hand är i enlighet med klagandens yrkande. Om 

tveksamhet råder i detta hänseende. måste kassan avstå från att iindra 
beslutet och låta handlingarna gå vidare till försäkringsrätten. 

Några särskilda regler om beslutförhet när det gäller förnyad prövning hos 
försäkringskassa h<1f inte tagits in i lagen. Har det urspru:igliga beslutet fattats 
av ett organ inom kassan med särskild behörighet skall detta organ - liksom 
när det gäller ändring enligt JO§ - också göra den förnyade prövningen. I 
fråga om tjänstemannabeslut är det dock naturligt att den förnyade pröv
ningen alltid sker på centralkontoren. Det ankommer på riksförsäkrings
verket att utfärda närmare anvisningar om vem som skall göra sådan 

prövning etc. 
Det bör påpekas att ny prövning enligt detta lagrum kan ske endast om 

besvärshandlingen kommer in i rätt tid. Efter besvärstidens utgång kan 
ändring ske endast om beslutet innehåller en kvalificerad felaktighet av det 
slag som anges i 10 §.Är så inte fallet skall försäkringskassan meddela beslut 
av innebörd att besvären inte kan tas upp till prövning och att förutsättning
arna för ändring enligt nyssnämnda lagrum inte är uppfyl!da. Ett sådant 

beslut kan naturligtvis överklagas i vanlig ordning. 

IH 

Paragrafen innehåller de grundliiggande bestämmelserna om riksförsäk
ringsverkets talerätt. I första stycket finns till att börja med en allmiin 
bestlimmelse om att riksförsiikringsverkct har att verka för att bestiimmel
serna om den allmiinna försiikringen tilliimpas likformigt och riittvist. Av 
denna anledning skall verket kunna vara part i mål vid försäkringsrätt och 
försiikringsöverdornstolen när det gäller överprövning av försäkringskassas 
resp. försiikringsrätts beslut. Det iir enligt min mening inte lämpligt att 
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riksförsäkringsverket för talan vid försäkringsriitt i sådana mål diir en 
avdelning inom verket har meddelat beslut i första instans. Sådana beslut 
förekommer framför allt i ärenden om arbetsgivaravgifter och ärenden enligt 
äldre yrkesskadelagstiftning. Någon bestämmelse som ger riksförsäkrings
verket möjlighet att varn pärl vid överprövning hos försiikringsrätt av det 

egna verkets beslut har därför inte medtägits. Jag anser diiremot att det inte 
föreligger något hinder att riksförsäkringsverket även i ett sådant mål för 
tal<1n vid Wrsäkringsöverdomstolen. Något uncläntag från regeln att riksför
siikringsverket är part i fråga om överprövning av försäkringsriitts beslut har 
därför inte föreskrivits. Riksförsäkringsverket skall vidare liksom enskild part 
ha möjlighet att begära ändring av beslut enligt 10 ~.En bestiimmelse hiirom 
har intagits i första stycket sista punkten. 

Eftersom avsikten inte är att riksförsäkringsverket alltid skall föra talan i 
försäkringsriitt niir den enskilde har klagat, har i andra stycket intagits en 
bestämmelse om att riksförsäkringsverket bestämmer huruvida verket skall 
föra talan i sådana mål. Försiikringsrätt skall dock kunna föreliigga riksför
siikringsverket att svara i ett mål. En bestiimmelse hiirom här införts i andra 
stycket sista punkten. I försäkringsöverdomstolen skall cliiremot riksförsi-ik
ringsverket regelmässigt vara part. Detta framgår av den allmiinna bestäm
melsen i första stycket och av det faktum att någon inskränkning. motsva
rande den som görs för försiikringsrätts del. inte sker i fråga om försiikrings
överdomstolen. 

Riksförsäkringsverket skall kunna anföra besvär till förmån såväl för 
enskild part som för det allmiinna. En bestiimmelse som klarliigger detta har 
tagits in i tredje stycket. 

I anslutning till denna paragraf bör tas upp några särskilda frågor som 

hänger samman med riksförsäkringsverkets talerätt. F. n. införskaffas 
huvudparten av den utredning som förekommer i socialförsäkringsmål oftast 
av myndigheten själv. Genom att försiikringskassorna alltid yttrar sig i de fall 
då besvär har anförts över kassans beslut, medverkar kassorna i stor 
utsträckning när det gäller att införskaffa sådan utredning för besviirsmyn
digheternas räkning. Detta är i många fall naturligt genom att kassorna har 
tillgång till det material som erfordras. Någon ändring i detta hänseende avses 
inte bli följden av förslaget att riksförsiikringsverket sk<ill int<i partsställning i 
soc:ialförsäkringsmål. I de fall då ytterligare utredning erfordras i besviirsin
stanscrna bör det emellertid ingå i riksförsäkringsverkets uppgifter att 

införskaffa sådan. Ofta torde det praktiskt lösas så att försäkringskassorna 
även här på uppm<ining <iv riksförsäkringsverket får medverka till <itt 
införskaffa utredningen. 

I bl. a. taxeringsprocessen finns det möjlighet för motpart <itt. sedan besvär 

i vanlig ordning har anförts, föra talan mot beslutet. trots att elen för honom 
stadgade besvärstiden har gått ut. Det förefaller dock varken tilltalande eller 
nödvändigt att införa någon form avs. k. anslutningsbesviir inom socialför
säkringen. Om en enskild anför besvär över en försäkringskassas beslut och 
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yrkar högre ersättning i något hiinseemle, skall således riksförsiikringsvcrket 
-om verket inte självt har anfört besviir i riitt tid - inte ha möjlighet all an fora 

anslutningsbcsvär iiven om verket i och för sig anser all den ersällning som 

har beslutats är för hög. 

Om däremot riksförsiikringsverket iir den klagande parten, tar det forut
sättas att verket tillvaratar även den enskildes intresse. Anslutningsbesvär 

behövs således inte heller i detta fall. Skulle riksförsiikringsverket inte påpeka 

en felaktighet. som den enskilde inte själv har upptiickt. har dessutom 

fcirsiikringsriitt möjlighet att ex ofticio riilla till felet. Enligt 29 ~förvaltnings

processlagen kan niimligen domstolen iiven utan yrkande besluta till det 
bällre för enskild part, om det föreligger siirskilda skiil och det kan ske utan 
men för motstående enskilt intresse. 

En annan frågestiillning av processriiltslig karaktiir är om riksforS:ikrings
vcrket skall kunna föra talan mot beslut av försiikringsriitt i sådana fall då 
försiikringsrätten efter besvär av enskild har faststiillt fcirs<ikringskassas 

beslut och riksfcirsiikringsverket inte har fört talan i försiikringsriill. Enligt 
den s. k. instansordningsprincipen kan part inte riikna med att i högre instans 

få andra yrkanden prövade iin sådana som har varit under bedömande i den 
liigre instansen. En tillämpning av denna princip skulle i det niimnda 

exemplet leda till all riksförsäkringsverket inte hade möJlighet att få sin talan 

prövad av försiikringsöverdomstolen ,eftersom verkets yrkanden inte tidigare 

har varit prövade. Förhållandena är dock ime identiska med de förhållanden 

som instansordningsprincipen närmast avser att reglera. eftersom riksförsiik

ringsverket ime har upptriill som part i försäkringsriitten. En avsteg från 

denna princip bör därfor göras om det iir på det s~ittel att riksförsiikringsverket 

anser all ell beslut som har fattats av försäkringskassa ~Kh har faststiillts av 

försiikringsrält bör fodras i den försiikrades favör. Har beslutet ändrats av 

försäkringsriitten, bör naturligtvis riksförsiikringsverket ha möjlighet all 

överklaga såviil till förmån för som till nackdel for forsäkrad. Verket kan dock 

i ett sådant fall ime yrka en liigre förmån iin kassan har beviljat. 

IH 

Paragrafen innehåller bl. a. bestämmelser om inginnde av besvärshand

ling och motsvarar i detta hänseende i huvudsak nuvarande 13 \. Huvudre

geln skall således fortfarande vara att besvärshandling skall tillstiillas den 

myndighet eller domstol som har meddelat beslutet. Enligt andra stycket 

skall dock besvären tas upp till prövning, om de före besviirstidens utgång har 
kommit in till besvärsrnyndighcten i stiillet för till beslutsmyndigheten. Även 

detta överensstiimmer med vad som giiller f. n. Vidare får del anses befogat 
att godta besviir som före besviirstidens utgång har kommit in till riksför

säkringsverket. Detsamma gäller om besviir över försäkringskassas. riksför
siikringsverkets eller försäkringsriitts beslut i rätt tid har kommit in till allmän 

försiikringskassa, iiven om besvären ime avser kassans eget beslut. 
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I nu förevarande paragraf har vidare intagits en bestämmelse om att 
besviirstiden skall vara två månader i stället för som tidigare tre ve1:kor. 
Eftersom försäkringsrätt inte avses fä den möjlighet som riksförsiikringsver
kets bcsvärsavdelning nu har att ex officio pröva försäkringskassebeslut blir 
det i framtiden mycket viktigare att gällande hesviirsrcglcr iakttas. En 
förltingning av besvärstiden inom so1:ialförsäkringsprocessen underlättar för 

den försiikrade att fä beslut prövade i högre instans. 
Niir det giiller besvär som anförs av riksförsiikringsverket bör besdrstiden 

två månader riiknas från den dag då beslutet meddelades. Riksförsäkrings
verket erhåller niimligen inte regelmässigt meddelande om försiikringskassas 
dler försiikringsriitts beslut. För a1\nan part bör diiremot bes värst iden riiknas 
från det han har erhållit del av beslutet. lliir måste man räkna med att 
beslutsmeddelande alltid sänds ut. Formell delgivning sker dock i allmiinhet 
inte niirdct giiller försäkringskassas beslut, varför man som utgångspunkt för 
bcsvärstiden ofta måste godta partens eget påstående om niir han har fått del 
av beslutet. om detta inte motsiigs av annan utredning i målet. ,Ä.r man 
angeliigen om alt ha en fast utgångspunkt förbesviirstiden, finns möjlighet alt 
sända ut beslutet med mottagningsbcvis eller använda delgivningsförfa
rancle. 

7 .4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och 
kommunalt bostadstillägg till folkpension 

Ändringen innebär att även försäkringsrätt ges möjlighet att från banker 
och andra penninginrättningar begära in uppgift som är av betydelse för 
tilliimpningen av lagen. 

7 .5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1975:380) om delpensioJL'iförsäk
ring 

Ändringen av hänvisningen till 20 kap. AFL innebär en anpassning till de 
nya bestämmelserna i detta kapitel. Den nya hiinvisningen innebiir att såviil 
bestämmelserna om besvär över försäkringskassas och försäkringsriitts 
beslut som bestämmelserna om ändring av beslut och om talerätt för 
riksförsäkringsverket blir tillämpliga i delpcnsionsiirendcn. 

7 .6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäk
ring 

8 kap. 

7 ~ ' 
Ändringen innebär att försiikringsriitt ges samma möjligheter som försäk

ringsöverdomstolen och allmiin försäkringskassa att av myndighet och 
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arbetsgivare få uppgift om namngiv.::n person rörande förhållande som iir av 

betydelse för tillämpningen av lagen om arbetsskadeförsiikring. 

Genom ändringen får försiikringsriill möjlighet all i samma utstriickning 

som försiikringskassa och frirsiikringsöverdomstolen hegiira eller frireta 

undersökning av arbetsförhållanden. 

9 ' . " 
Eftersom forsiikringsriill enligt förvaltningsprocesslagen har möjlighet all 

sjiilv hålla förhör med vittne eller sakkunnig, behöver försiikringsriitt inte ha 

möjlighet att hos tingsriill begiira sådant förhör. Den siirskilda möjligheten all 

begära förhör hos tingsräll behöver därför i fortsiittningen linnas kvar endast 

för allmiin försiikringskassa. 

I .., ' 
~' 

,;\ndringen i hiinvisningen till 20 kap. AFL innebiir endast en anpassning 

till de iindrade bestiimmelserna i niimnda kapitel. I fråga om iindringav beslut 

enligt 10 ~- besviir över försäkringskassas och försäkringsriills beslut samt 

taleriitt för riksförsäkringsverket skall således samma reg'er giilla för iirenden 

enligt lagen om arbetsskadeförsäkring som för iirenden enligt AfL. 

7. 7 Förslaget till lag om ändring i lagen (1947 :529) om allmänna barnbi

drag 

Förslaget innebiir en iindring av besviirsviigen för iirenden om allmiinna 

barnbidrag och en anpassning till den besvärsväg som giiller för andra 

ärenden som avgörs av allmiin försiikringskassa. 

Före den I januari 1974 fattades beslut om barnbidrag av de kommunala 

barnavårdsnämnderna. Över barnavårdsniimnds beslut kund·~ klagan föras 

hos länsstyrelsen genom besviir. Talan mot liinsstyrelses beslut fick föras hos 

kammarrällen och regeringsriitten var högsta instans. 

I samband med att barnbidragsiirendena överfördes till försiikringskas

sorna blev riksförsiikringsverkct frirsta besviirsinstans. I fråga om riksförsiik

ringsverkets beslut i barnbidragsiirenden giiller en annan besviirsregel iin den 

som vanligen giiller tOr besvär över verkets beslut. Besviir skall niimligen 

foras hos kammarriitt. Regeringsriillen är högsta instans. Som motivering till 

att denna besviirsviig valdes angav departemcntschcfen i samband med att 

administrationen av barnbidragen överfördes till förs:ikringskassorna att 

kammarriitt liksom tidigare borde vara tredje inst;ins i ärenden angående 

barnbidrag i avvaktan på att stiillning togs till frågan om överföring till 



Prop. 1977178:20 !04 

socialförsäkringsadministrationen av andra familjeförmåner. 
Utredningen har anfört att man så långt det iir möjligt bör efterstriiva att 

samma besvärsregler gäller för beslut som fattas av ett och samma organ. I 
samband med den nya besvärsorganisationens genomförande bör därför 

enligt utredningens mening också barnbidragsiirendena föras in under en 
enhetlig instansordning. Utredningen föreslår att försäkringsrätt skall bli 
första besvärsinstans och försiikringsöverdomstolen högsta instans i barnbi

dragsiirenden. 
Utredningens förslag har lämnats utan erinran av samtliga remissinstan

ser. Även jag anser det lämpligt att samma besviirsregler giiller för barnbi

dragsärenden som för andra iirenden som avgörs av försiikringskassa. De 
nuvarande besvärsbestämmelserna har därför utmönstrats. I stiillet har 
intagits en hänvisning till besvärsbestämmelserna i 20 kap. AFL. 

7 .8 Förslaget till lag om ändring i lagen (1964:14J) om bidragsförskott 

Förslaget innebär att besviirsreglerna för ärenden om bidragsförskott 
iindras på samma siitt som har föreslagits för ärenden om barnbidrag. 

F. n. handläggs frågor om bidragsförskott av kommunernas barnavårds
niimncler. I de llesta kommuner har dock barnavårdsnämndernas uppgifter 
övertagits av sociala centralnämnder. Linsstyrelse beslutar efter framstiill
ning av barnavårdsniimnd eller elen underhållsskyldige om eftergift av 
återkrav gentemot denne. Mot barnavårdsnämnds beslut i bidragsförskotts
ärenden kan talan föras hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut irnn överc 
klagas hos kammarrätten. Detta gäller både mål om kraveftergift och övriga 
bidragsförskottsmål. Regeringsrlitten är högsta instans. 

Administrationen av bidragsförskotten skall överföras från barnavårds
nämnderna till de allmänna försäkringskassorna fr. o. m. den l oktober 1977. 
De nya besviirsbestämmelserna i lagen om bidragsförskott ansluter helt till 
motsvarande stadganclen i barnbidragslagen. Utredningen har - liksom när 
det gäller barnbidragen - föreslagit att ärenden om bidragsförskott bör 

inordnas i den enhetliga besvärsorganisationen inom socialförsäkringen i 
samband med den föreslagna ändringen av denna organisation. Förslaget har 
inte mött någon erinran under remissbehandlingen. Även jag delar utred

ningens och remissinstansernas uppfattning. l lagen om bidragsförskott har 
därför intagits motsvarande bestämmelser som i barnbidragslagen. 

7 .9 Förslaget till lag om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmark
nadsstöd 

När det gäller ersättning enligt lagen om kontant arbetsmarknadsstöd fattar 
allmänhet länsarbetsnämnd beslut om rätten till ersiittningen. medan 

däremot försäkringskassa beslutar om utbetalning. Olika besviirsviigar giiller 
för besvär över de olika myndigheternas beslut. Försäkringsöverdomsto\en är 
dock i allmänhet högsta instans i båda fallen. 
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31 ~ 

Beträffande beslut av försiikringskassa i iirenden om kontant arbetsmark

nadsstöd giiller f. n. samma besviirsordning som i fråga om övriga beslut av 
försäkringskassa. Detta bör vara folk! iivcn i fortsiittningen. I denna paragraf 

har därför införts ett nytt stycke som innehåller en hiinvisning till besvärs
bestiimmelserna i AFL. 

3H 

I denna parngra f har bestiimmelser som giiller överprövning av forsiik rings
kassas och riksförsäkringsverkets beslut i frågor om riitt till ersiittning 
borttagits som en konsekvens av iindringarna i 31 ~.Endast bestiimmo::lser om 

talan mot arbetsmarknadsstyrelscns beslut finns kvar. Detsamma giilkrtalan 
mot riksförsiikringsvcrkets beslut i andra frugor iin sådana som giiller riitt till 
ersiittning. 

7. IO Förslaget till lag om ändring i studiestödslagen (1973:349) 

Andringen innebiir att iiven försiikringsriitt ges möjlighet att från annan 

myndighet eller försäkringsinriittning rn uppgift om \'iss person som iir av 

betydelse vid tillämpningen av lagen. 

Bestiimmelser om besviir över beslut om studiestöd tinns i studiestödsför

ordningen ( 1973:418) .. å.nclring behöver också göras i bestiimmelserna i denna 

förordning såvitt giiller besvär över beslut som fattas a\' allmiin forsiikrings

kassa i första i ns ta ns. 

7 .11 Förslaget till lag om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd a,· ,·issa 

algifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m. 

26 ~ 

.Ändringen föranleds av att försiikringsrätt skjuts in som mellaninstans 

mellan riksforsiikringsverket och försiikringsöverclomstolen. 

38 ~ 

Ändringarna i paragrafen innebiir bl. a. att hiinvisning görs till besviirsbe

stiimmclserna i 20 kap. AFL. I två foll får som framg<h :1v 37 ~ besviir inte 

anföras över riksförsäkringsverkets beslut. niimligen i fråga om beslut 
varigenom vite har förelagts samt beslut rörande anstånd med avliimnande 

av arbetsgivaruprgift (37 ~ ) . 
. De nya besvärstiderna i AFL blir tilliimrliga iiven i fråga om avgiftsiiren

den. Vidare skall riksförsäkringsverket ha talerätt i den utstdckning som 
giiller i fråga om övriga beslut i.IV riksförsiikringsverket i första instans. 
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Riksförsäkringsverkets underställningsmöjligheter har i samband hiirmed 

tagits bort. 
Niir det gäller möjligheter för försiikringsorganen att iindra egna avgö

randen finns för riksförsäkringsverkets del redan nu bestiimmelser om 

rättelse av beslut, niimligen i 13 och 36 ~~ AVGL. Det har vidare 

förutskickats att handliiggningen i första instans senare skall överföras från 

riksförsiikringsverket till skattemyndigheterna och att besviirsprövningen 
skall övertas av besviirsorganisationen på skatteområdet. Mot den 

bakgrunden har det inte ansetts påkallat all göra de nya reglerna i i\ FL om 

iindring av beslut tilliimpliga på detta område. 

Ändringen föranleds av att försiikringsriitt skjuts in som t<.irsta hesviirsin

stans och av att understiillningsreglcrna bortfaller. 

7 .12 Förslaget till lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning al· 

pensionsgrundande inkomo;t enligt lagen om allmän försäkring 

11 ~ 

Paragrafen, som innehåller besvärsbestiimmelser, har ändrats så att 

hiinvisning sker till motsvarande bestiimmelser i AFL. Försiikringsriitt blir 

således i stället för riksförsäkringsverket första besviirsinstans i iirenden 

enligt nu ifrågavarande lag. Vidare blir reglerna om riksförsäkringsverkets 
talerätt tillämpliga såväl i fråga om lokal skattemyndighets som försiikrings

rätts beslut. De siirskilda besvärsregler som giiller i fråga om flertalet beslut av 

lokal skattemyndighet enligt denna lag och som innebiir att utgångspunkten 

för besvärstiden är viss tidpunkt på året har bibehållits. Genom hiinvisningen 

till de nya besviirstiderna i 20 kap. 13 ~ AFL blir dock dessa tilliimpliga i fråga 

om talan mot beslut av lokal skattemyndighet enligt andra stycket i 

nuvarande lydelse av paragrafen samt i fråga om talan mot försiikringsriitts 

beslut. 
Ändringen av denna paragraf medför vidare att nuvarande regler om ex 

oflicioprövning och underställning försvinner. Detta innebär t. ex. att 

försäkringsriitt inte kommer att ex oflicio kunna iindra ett felaktigt beslut om 

pensionsgrundande inkomst i samband med prövningen av ett från försiik

ringskassa överklagat beslut om en tilläggspensionsförmån. Lokal skatte

myndighet kan dock själv enligt 7 ~ under vissa förutsättningar iindra en 

felaktig beriikning av pensionsgrundande inkomst intill utgången av sjiitte 

året efter det år som inkomsten avser. Sedan sådan ~indring har skett hos lokal 
skattemyndighet har försäkringskassan - i enlighet med de iindringsbefogen

heter som jag har föreslagit - möjlighet att iindra pensionsbeslutet. Det iir 
nämligen här fråga om ett beslut som har blivit oriktigt därfdr att besluts-
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underlaget var uppenbart lclaktigt. 

Som rramgår av röregående stycke har lokal skattemyndighet redan nu 

vissa möjligheter att själv ändra en relaktig beräkning av pensionsgrundande 

inkomst. Vidare har förutskickats att besviirsprövningen senare skall över
föras till besviirsorganisationen på skatteområdet. Liksom i fråga om iirenden 

enligt A VGL har jag diirför inte ansett att bestiimmelser om fodring av beslut 

enligt vad som har föreslagits i 20 kap. I 0 ~ AFL behövs på detta område. 

7 .13 Förslaget till lag om införande av lagen om försäkringsdomstolar, 
m.m. 

I denna promulgationslag har sammanförts de bestimmclser som behövs 
för övergången till den nya besvärsordningen. Dit hör regler om hur 
besdrsbestiimmelserna skall tilliimpas i samband med den nya ordningens 
införande. hur man skall förfara med iildre regler om ex offo:ioprövning rn:h 

undersWllning samt hur de nya reglerna om riksrörsiikringsverkets taleriitt 
och iindring av beslut enligt 20 kap. 10 ~ AFL skall tilliimpas i iivergångs

skedet. Vidare finns i lagen vissa siirskilda övergångsregler som gäller val av 

niimndemiin till försiikringsrätterna. Slutligen har medtagits bestiimmelser 

som reglerar besviirsordningen för iirenden enligt iildre yrkesskadelagstirt
ning efter försiikringsrådets upphörande samt. i fråga om utby·te av livriinta 

enligt äldre lagstiftning. även handliiggningen i första instans. 

I ' ' 
Paragrafen innehåller ikrafttriidandebestiimmelser såvitt gäller den nya 

lagen om försiikringsdomstolar och de andra lagar vari iindring föreslås. 

Vidare upphävs i paragrafen den nuvarande lagen om försiikringsdomstol 
samt två lagar som giiller försiikringsrådet. 

2' ' 
Paragrafen innehåller en bestiimmelse som innebiir att den högsta 

instansens nya namn blir generellt tilliimpligt utan att siirskild iindring görs i 

varje författning där försäkringsdomstolen niimn~. 

3 ' - ' 
Enligt p<Jragrafen skall äldre besviirsbestiimmclser giilla i fråga om beslut 

som har meddelats före ikrafttriidandet. Detta innebär att en försiikringskassa 
som meddelar ett beslut t. ex. den 29 december 1978 i besviirshiinvisningen 
skall ange att besvärstiden är tre veckor och att besviir skall anföras hos 

riksförsiikringsverket. Det ankommer sedan på verket att, i det valda 
exemplet, se till att besviirsinlagan vidarebefordras till den försiikringsriitt 
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som efter ikraftträdandet skall pröva besviirsärendet. Att även kammarriitt 
och regeringsriitten nämns i paragrafen beror på att dessa domstolar f. n. 
prövar besviir över riksförsiikringsverkels beslut i fråga om barnbidrags
ärenden och fr. o. m. elen l oktober 1977 också i fråga om ärenden om 
bidrags förskoll. 

4' ~ 

Enligt denna paragraf skall besviirsiirenden, som är anhängiga hos 
riksförsiikringsverkets besviirsavdelning vid ikraf11riidande1 eller som enligt 
meddelad fullföljdshiinvisning skulle ha upptagits av riksförsiikringsverket. 
prövas av försiikringsriitt. Det kan vara fråga om dels iirenclen som har 

avgjorts av försiikringskassa, dels ärenden om pensionsgrundande inkomst 
och underlag för egenavgifter som kommer från lokal skallemyndighet. 

Enligt denna paragrafskall fiirsiikringsrätt pröva även sådana beslut. som 
enligt iildre bestiimmelser upptas av riksförsiikringsverket utan alt besviir har 
anförts. dvs. ärenden som skall understiillas enligt 20 kap. 10 ~ AFL. 

Detsamma skall giilla andra beslut, bctriiffamle vilka riksförsiikringsverket 

före ikraftträdandet har beslutat att prövning skall ske oberoende av om 
bcsviir har anförts. Härmed avses t. ex. ärenden som har överliimnats till 
bcsviirsavdelningen av tillsynsavdelningen och iirenclen som av en IOrsiik
ringskassa har överlämnats till besviirsavclelningen för övcrprövning därför 
att kassanenligt anvisningar från verket skall göra detta eller diirför att kassan 
iir tveksam om riktigheten av beslutet. Hit hör iiven besviirsiirenclen som har 
anhiingiggjorts på besvärsavclclningen före ikrafttriidanclet men cliir besviirs
handlingl:n har kommit in för sent. För att försiikringsriitt skall kunna pröva 
nu niimncla iirenden måste besviirsavdelningen innan elen nya lagstiftningen 
triider i kraft ha fattat beslut om att iirendet skall upptas till prövning ex 

officio. 

6 ' ' 
Paragrafen iir närmast en parallell till andra punkten i föregående paragraf 

och avser sådana fall då riksförsäkringsverket har beslutat att lokal skatte
myndighets beslut skall prövas oavsett om besvär har anförts. Vad som har 

sagts i specialmotiveringen till nämnda paragraf gäller även hiir. Någon 
underställningsskyldighct finns dock inte för lokal skattemyndighets del. 

7 s 
' 
Eftersom de föreslagna bestiimmclserna om riksförsäkringsverkets talerätt 

huvudsakligen syftar till att åstadkomma lik.formighet och riittvisa vid 
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tillämpningen av socialförsiikringslagstiftningen, bör dessa bestämmelser 

kunna tilliimpas redan fr. o. m. ikraftträdandedagen. Riksförs;ikringsverkcls 
möjligheter att ex officio ta upp iirenden upphör vidare i samband med 

ikrafttriidandct. I första stycket föreskrivs diirfiir att riksförsiikringsverket 

skall kunna fora talan iiven mot beslut som har meddelats före ikrantriiclan

det. I sådant fall gäller äldre bestämmelser om besvärstidens längd. dvs. tre 

veckor räknat från det att riksförsäkringsverket har fått del av beslutet 13 ~l. 

Den nu föreslagna bestämmelsen får betydelse i fråga om beslut av 

försäkringskassa, lokal skattemyndighet eller riksförsiikringsverkets besviirs

avdelning, som har meddelats fore ikrafttriidandet och betriiffande vilket 
besviirstiden inte har löpt ut. 

Bestämmelsen i andra stycket ger försiikringsriitt möjlighet att föreliigga 
riksförsiikringsverket att svara i mål. som har anhiingiggjorts genom 

överklagande av enskild part. iiven nm det är fråga om ett beslut som har 
meddelats före · ikrafttrLidandet. Riksförsiikringsverket skall också ha 
möjlighet att på eget initiativ gii in som motpart i de besvLirsiirendcn. som 
finns på hcsviirs<ivdelningen niir den nya organisationen genomförs och som i 

samband därmed överliimnas till försiikringsriitt. 
Ärenden som har upptagits ex officio av riksfcirsiikringsverket skall enligt 

paragr~1fens tredje stycke anses anhLingiggjorda ,·id förs~ikringsr~itt av riks

försiikringsverket. När dessa ärenden övcrl~imnas till försiikringsriitt bör 

därför bifogas yttrande från den enhet inom verket som skall föra verkets 
talan. 

I fråga om mål som är anhiingiggjorda vid försiikringsdomstolen vid 

ikraftträdandet skall det enligt fjärde stycket ankomma på domstolen att 

bestiimma om riksförsiikringsverket skall vara parL och om verket således 
skall beredas tillfalle att yttra sig. Förvaltningsprocesslagens kommunika

tionsregler behöver således tillämpas i förhållande till riksförsiikringsverket 

endast om domstolen bestämmer alt verket skall vara part. Om en 

besviirshandling före ikraftträdandet har översiints till besvärsavdelningen 

för yttrande. skall dock verket alltid anses vara part. I detta 1~111 bör Lirendet 

överlämnas till elen enhet inom verket som skall föra verkets talan. 

Mål som riksförsiikringsverkets besviirsavdelning före ikrafltriidandcl har 

underställt försäkringsdomstolens prövning men som avgörs först diirefter 

skall behandlas på samma sätt som om målet hade kommit upp till avgörande 

i försiikringsdomstolen före ikraftträdandet. 

Det bör nämnas att bestämmelserna i denna paragrafinnebär att det i vissa 

situationer övergångsvis kan bli aktuellt för den enhet inom riksförsiikrings

verket som handhar partsfunktionen att i försiikringsriitt upptriida som part i 

ärende som har avgjorts på besviirsavdelningen före ikrafttriidandet. 
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Paragrafen innehåller övergångsregler i anslutning till de nya bestämmel
serna om iindringav beslut i 20 kap. 10 ~ AFL. Eftersom dessa bestämmelser 
har till syfte att på ett enkelt sätt möjliggöra ändring av felaktiga beslut har de 
gjorts tillämpliga även på beslut som har meddelats före ikrafttriidandet. 
Härför talar iiven att ifrågavarande bestiimmelser skall ersiitta de ex 

officioprövnings- och underställningsmöjligheter som försvinner i och med 
ikraftträdandet av de nya bestiimmelserna. 

Försäkringskassans skyldighet att ta upp ett beslut till ny prövning när 
enskild har anfört besvär (20 kap. 11 ~tredje stycket AFL) skall däremot inte 
tilliimpas i fråga om beslut som har meddelats före ikrafttriidandet. Denna 
bestämmelse hänför sig niimligen till en besviirsregel, och när det gäller 
besvär skal\ äldre bestämmelser tillämpas i fråga om beslut som har 
meddelats före ikraftträdandet· (3 ~ l. 

9 och 10 ~~ 

Paragraferna behandlar hur man skall förfara med de ärenden som är 
anhiingiggjorda hos försiikringsrådet vid dess upphörande eller som enligt 
meddelad fullföljdshänvisning skulle ha anhiingiggjons där. 9 ~ gäller 
besviirsärenden och ärenden som försäkringsrådet beslutat att ta upp ex 
officio, 10 ~ ärenden om utbyte av livriinta mot engångsbelopp. I det första 
fallet skall försäkringsrätt och i det andra fallet riksförsäkringsverket överta 
iirendet. 

Försäkringsrådet har påpekat att rådet med stöd av sin ex officioprövnings
möjlighet har tagit upp för sent inkomna besviir till sak prövning i rel<Jtivt stor 

utsträckning. Vid försäkringsrådets upphörande kommer det därför med all 
sannolikhet att finnlls ett antal mål i vilka besvären har kommit in för sent. 
Det är otillfredsställande om dessa mål skulle behandlas olika beroende på 
om försäkringsrådet hinner avgöra dem före upphörandet eller inte. Det lir 
skälet till att i 9 ~ andra stycket intagits en bestämmelse som motsvarar vad 
som har föreslagits beträffande de av riksförsiikringsverket ex officio 
upptagna målen. Bestämmelsen innebär att nu ifrågavarande mål skall prövas 
av försiikringsrätt förutsatt att försäkringsrådet före ikrafttriidandet har 
beslutat att besvären skall tas upp till prövning ex officio. 

Särskilda besrämmelser /l.ir /örsäkringsrärr 

Il ~ 

Enligt huvudregeln skall nämndemän utses för en tid av sex år. Vart tredje 
år skall dock val ske av halva antalet nämndemän. En sådan regel gäller också 
för val av nämndemän i bl. a. hovrätt och kammarrätt. Mandatperioden är där 
samordnad med valen till landsting och kommunfullmäktige. Landstings-
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förbundet påpekar att en sådan samordning bör ske också såvitt gäller 

nii111ndemiin i försäkringsrätt. Eftersom val av niimndemän första gången 
kommer att ske mitt i en vedperiod bör niimndemännen då viiljas för en 

mandatperiod på bara ett år. Därefter utses halva antalet närnndemiin för en 

tid av tre år och återstoden fören tid av sex år. lfarigenom uppnår man att val 

av niimndemän till olika domstolar sker samtidigt. 

Särskilda brstämmelsrr om prörning av ärrndrn angdendr yrkesskadrfiirsäkring 

m. m. 

IH 

De övergångsbestämmelser som giiller för den nya arbetsskadeförsäk
ringen innebär att äldre lagstiftning om yrkesskadeförsäkring kommer att 
gälla för regleringen av skador som har inträffat före ikraftträdandet. Sådana 
ärenden kommer att förekomma under avsevärd tid. Skaderegleringen an
kommer i första instans på riksförsäkringsverket. Förevarande paragraf be
handlar besvärsordningen i fråga om sådana beslut enligt äldre lagstiftning, 

som meddelas efter ikraftträdandet. Bestämmelsen avser samtliga beslut. 
varöver besviir enligt hittills gällande bestämmelser skall anföras hos för

säkringsrådet, således framför allt beslut av riksförsäkringsverket enligt lagen 

0111 yrkesskadeförsäkring och militärersättningslagen. Även beslut enligt lag
stiftning som föregått yrkesskadeförsäkringslagen resp. militärersättnings

lagen och beslut enligt vissa andra författningar 0111 ersättning av statsmedel 

faller in under paragrafen. 

Genom hiinvisningen till besvärsbestiimmelserna i 20 kap. AFL blir 
försiikringsriitt i stiillet för försiikringsrådet första besviirsinstans. rörsiik
ringsöverdo111stolen skall liksom hittills vara högsta instans. Bestiimmelserna 

om taleriitt för riksförsiikringsverket blir tilliimpliga i den utstriickning som 

enligt AFL gäller för beslut som har meddelats av riksförsiikringsverket i 

första instans. 

r-:ågra .~iirskilda regler om riittelse av riksförsiikringsverkets beslut niir det 

giiller äldre yrkesskadeiirenden finns f. n. inte. Den möjlighet som försiik

ringsrådet i dag har att ex offo:io ta upp riksförsiikringsverkets beslut till 

prövning försvinner vidare i samband med att försiikringsriitt tar över 

hesvärsprövningen. Genom en siirskild föreskrift i denna paragraf har diirför 

iindringsreglerna i 20 kap. 10 \ AFL gjorts tilliimpliga i fråga om såviil 

riksförsiikringsverkets som försäkringsriitts och försiikringsöverdomstolens 

beslut i iildre yrkesskadeiirenden. Härigenom uppnår man också större likhet 

med handliiggningen av de nya arbetsskadeiirendena. 

IH 

Paragrafen innehåller bestämmelser om att riksförsiikringsverket efter 
försiikringsrådets upphörande i första instans skall handliigga iirenden om 
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utbyte av livränta mot engångsbelopp. Även beträffande dessa iirenden har 
genom en hänvisning till 20 kap. AFL besvärsbestämmelserna där liksom 
reglerna om riksförsäkringsverkets talerätt och ändring av beslut gjorts 
tillämpliga. 

14 ~ 

Enligt beslut som nyligen har fattats av riksdagen (prop. 1976177:64, SfU 

1976177:21, rskr 1976/77:201) skall lagen om decentralisering av vissa 
yrkesskadeärendcn upphävas. Lagen skall dock fortfarande tillämpas i fråga 
om skada som har intriiffat före ikraftträdandet den 1 juli 1977 av lagen om 
arbetsskadeförsäkring. Ifrågavarande yrkesskadeärenden överprövas f. n. 
enligt samma regler som gäller för ärenden om allmän försiikring. Bestäm
melsen i 14 ~innebär att de nya besvärsbestämmelserna i AFL samt reglerna 
där om iindring av beslut enligt 10 ~ samt talerätt för riksförsiikringsverket 
blir tillämpliga även på dessa iirenden. Eftersom vissa utbytesärenden enligt 
3 ~ i lagen skall handläggas av riksförsäkringsverket, har hänvisning skett 
också till bestämmelserna om talan mot riksförsäkringsverkets beslut. 

8 Hemställan 

Jag hemstiiller att lagrådets yttrande inhämtas över lagförslagen. 

9 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 
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Bilaga I 

1 Förslag till 
Lag om försäkringsdomstolar 

Hiirigenom föreskrives följande. 

1 § Försiikringsöverdomstolen iir högsta försiikringsdomstol i mål som 

fullföljes dit från försiikringsriitt eller från arbetsmarknadsstyrelsen eller som 
arbetsmark nadsstyrelsen understiiller domstolens prövning. 

Försiikringsriitt iir försiikringsdomstol niirmast under frirsiikringsöver
domstolcn i mål som fullföljes dit från allmiin försiikringskassa, lokal 
skattemyndighet eller riksförsiikringsverket. 

f"1irsiikri11gsii1·erd1ims10/c11 

2 §I försiikringsöverdomstolen finns en president och minstll åll<i försäk
ringsdomare samt minst åtta andra ledamöter. Presidenten och försäkrings
domarna skall vara lagfarna. 

De lagfarna ledamöterna utniimnes av regeringen. Övriga ledamöter 

förordnas av regeringen för tre år i siinder. För va~je icke lagfaren ledamot 

förordnar regeringen för samma tid en ersiittare. De icke lagfarna ledamö

terna och ersättarna för dem skall ha siirskild erfarenhet av arbetsförhål

landen eller eljest ha kunskaper av siirskilt viirde för domstolens arbete. 

3 § Försäkringsöverdomstolen iir domför med fem ledamöter. Av dem skall 

tre vara lagfarna. 

Domstolen är domför med endast tre lagfarna ledamöter 
1. vid prövning av besviir över beslut som ej innebär avgörande av 

saken. 
2. vid förordnande i avvaktan på målets avgörande samt vid annan åtgärd 

som avser endast måls beredande. 
3. vid beslut genom vilket domstolen skiljer sig från målet utan att detta 

har prövats i sak. 

4. vid avgörande av mål diir utgången är uppenbar. 

Uppkommer i mål fråga av betydelse för enhetlig lagtolkning eller 

riittstilliimpning, fär målet hiinskjutas till avgörande av försäkringsöver

domstolen i dess helhet. Därvid skall samtliga ledamöter deltaga i avgöran

det. om ej laga hinder möter. 

4 §Vid förfall för lagfaren ledamot i försäkringsöverdomstolen får regeringen 
förordna vikarie. Regeringen fär även förordna om tillfällig förstiirkning av 

försiikringsöverdomstolen. om det behövs för arbetets behöriga gång. 

8 Niksdagc11 /977 /78. I sam/. Nr :!3 
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Försäkringsrärrerna 

5 § I försäkringsriitt finns försiikringsrättsrårl och försäkringsrättsassessorer. 

Försäkringsrättsråd och försäkringsrättsassessor skall vara lagfarna. Försiik

ringsrättsråd utnämnes och försäkringsrättsassessor förordnas av rege

ringen. 

Föreligger siirskilda skäl, får den som har god kännedom om socialförsäk

ringslagstiftningen utses till försiikringsrättsråd eller försäkringsrättsassessor 

oaktat att han icke iir lagfaren. Vad i denna lag sägs om lagfaren ledamot i 

fårsäkringsrätt skall gälla även den som utan att vara lagfaren har utsetts till 

fårsäkringsrättsråd eller försäkringsrättsassessor. 

Ett försiikringsrättsråd är chef för domstolen. 

6 § Försiikringsrätt är delad i avdelningar. Varje avdelning består av minst två 

f6rsäkringsrättsråd och av försäkringsriittsassessorer till det antal regeringen 

bestämmer. Av försäkringsriittsråden iir en ordförande på avdelningen och en 

vice ordförande. 

7 § Försiikringsrätt är domför med tre lagfarna ledamöter. Utöver de lagfarna 

ledamöterna skall två nämndemän ingå i rätten vid prövning av bcsviir 

över 

I. beslut som i allmiin försäkringskassa har avgjorts av pensionsdelcga

tion, 

2. beslut som i allmän försäkringskassa har avgjorts av försäkringsnämnd i 

dess helhet och 

3. beslut enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen 

(I 977:265) om statligt personskadeskydd eller motsvarande iildre bestiimmcl

ser. 

Försäkringsrätt är alltid domför utan niimndemän i fall som avses i 3 ~ 

andra stycket. 

8 § För försäkringsrätt finns niimndemän till det antal som regeringen 

bestämmer. Regeringen fastställer för varje län inom domkretsen det antal 

nämndemän som skall utses. Försäkringsrätt fördelar tjänstgöringen mellan 

nämndemännen efter samråd med dem. 

Nämndeman i försäkringsrätt utses genom val. Valet förrättas av lands

tinget eller, om i länet finns kommun som ej ingår i landstingskommun. av 

landstinget och kommunfullmäktige med den fördelning dem emellan som 

länsstyrelsen bestämmer efter befolkningstalen. I Gotlands liin förrättas valet 

av kommunfullmiiktige i Gotlands kommun. 

Val av niimndemän skall vara proportionellt. om det begäres av minst så 

många väljande som motsvarar det tal. vilket erhålles. då samtliga väljandes 

antal delas med det antal personer valet avser .ökat med I. Om förfarandet vid 

sådant proportionellt val är särskilt föreskrivet. 

Vart tredje år väljes halva antalet nämndemän i försäkringsrätt. 
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9 § Valbar till niimndeman i forsiikringsriitt iir myndig svensk medborgare. 

som iir kyrkobokförd i länet och ej har fyllt sjuttio år. Tjiinsteman i allmiin 

försäkringskassa eller ledamot av pensionsddcgation eller fiirsiikrings

nämnd, tjänsteman vid lokal skattemyndighet eller riksförsiikringsverket. 

lagfaren domare, annan ledamot eller tjiinsteman i försäkringsdomstol. 

åklagare. advokat eller annan som har till yrke att fora andras talan in for riitta 
fär ej vara nämndeman. 

Den som har fyllt sextio år eller uppger annat giltigt hinder iir ej skyldig att 

mottaga uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som niimndeman iir 

ej skyldig att mottaga nytt uppdrag förriin efter sex år. 

Rätten prövar sjiilvmant den valdes behörighet. 

10 § Niimndeman utses för sex år men får avgå efter två år. Om niimndeman 

visar giltigt hinder, fär riitten entlediga honom tidigare. Den som har fyllt 

sextio år har rätt att fråntriida uppdraget. Upphör niimndeman att vara valbar 

eller behörig, förfaller uppdraget. 
Niir ledighet uppkommer, utses ny niimndeman for den tid som återstår a\" 

den tidigare utseddes uppdrag. Ändras antalet niimndemiin; ftir nytilltrii

dande nämndeman utses för kortare tid iin som följer av första stycket. 

Gemensamma besrämmclscr 

11 §I fråga om omröstning i försiikringsdomstol giiller bestiimmelserna i 16 

och 29 kap. riittegångsbalken om omröstning i hovriitt i tilliimpliga delar. 

Domstolen bestämmer dock sjiilv i vilken ordning omröstningen skall 
ske. 

12 § Försäkringsdomstol sammanträder på den ort där den har sitt siite. 

Domstolen fär sammanträda på annan ort. om det finns särskilda skiil för 

detta. 

13 §Ledamot i försiikringsdomstol skall vara svensk medborgare. Den som iir 

omyndig eller i konkurstillstånd får ej vara ledamot eller föredragande. I fråga 

om nämndeman gäller vad som iir föreskrivet i 9 ~-

Ledamot och föredragande i försiikringsdomstol skall ha avlagt domared 

enligt 4 kap. 11 ~ rättegångshalken. 

De som står i sådant förhållande till varandra som siigs i 4 kap. 12 ~ 

rättegångshalken får ej samtidigt tjänstgöra som ledamöter i forsiikrings

domstol. 

14 § Åtgärd som avser endast måls beredande får vidtagas av lagfaren 

ledamot i forsäkringsdomstol eller av annan tjiinstcman vid denna. 

15 § Regeringen får på begiiran av forsiikringsdomstol förordna siirskilda 
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sakkunniga för viss tid nied uppgift att tillhandagå domstolen med utlåtan

den. 

16 § Vid försiikringsdomstol skall finnas kansli. 

Om ikraftträdandet finns föreskrifter i lagen (0000:000) om införande av 
lagen (0000:000) om försiikringsdomstolar. m. m. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrives att 20 kap. 9-13 ~~ lagen ( 1962:38 l) om allmän 

försäkring 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande ~w/e/se Fiires/ag<'n ~\'de/se 

20 kap. 

9 ~ 
Statliga och kommunala myndig

heter ävensom arbetsgivare och för

siikringsinriiltningar iiro pliktiga att 

Statliga och kommunala myndig

heter ävensom arbetsgivare och f'ör

siikringsinrättningar iiro pliktiga att 

på begiiran liimna)iirsäkringsdomsrol. 

riksförsäkringsverket. <tllmiin för-
på hegiiran liimna/iirsäkringsdoms10-

/en. riksförsiikringsverket, allmiin 

försiikringskassa eller lokalt organ 

som i 1 kap. 2 ~ sägs uppgift för 

siikringskassa eller lokalt organ som i 

1 kap. 2 ~ siigs uppgift för namngiven 
namngiven person rörande fi.irhål- persern riira nde förhållande, som iir 

!ande, som är av betydelse för av hetydelse för tilliimpningen av 

tilliimpningen av denna lag. denna lag. 

Arbetsgivare, som underlåter att fullgöra honom enligt första stycket 

åvilande uppgiftsskyldighet, straffes med höter. högst etthundra kronor. 

Talan mot beslut ar allmän/iirsäk

ringskassa i ärende angående .fiirsäk

ring <'ni~~/ denna lag .ti.ircs genom 

bcsl'är hos rik~!iirsäkringsrerker. 

B<'.1/111 ar allmän jiirsäkringskassa. 

somtiwars i {lensionsclclcgarion. skall. 

iinclå all besluter icke Öl'crklagars. 

wörns ar rik~/iirsäkringwcrkcr se/rida 

cldegarioncns orc//iirandc eller fiire

clraga11ckn cmmiilr från hcs/11/c'l al'l'i

kanclc mening. Riks/iirsäkringwerkcr 

äger ock clif'sl. uran a111alan/iirl'.1, till 

priirning llflfllaga ärcnclc som arSC's i 

.fiirsra sl\'ckc'l. 

1 Lagen omtryckt 1977:630. 

9 Rik1dagc11 /<r7i.~.\'. I .1a111f. .Yr c'3 

10 ~ 

A llmän/iirsäkringskassa skall iindra 

bl's/111 i ärende angående ji.irsäkring 

enlig! denna lag . .10111 har fa11a1s <ff 

kassan och ci har {lriirnts ar .fiirsiik

ringsräll. 

I. 0111 bl'sl111ct {lå grund ar skril'/d 

räkne/i'{ eller annar såclanr fiirhi.w

cncle innehåller llflfll'llhar orikrigher. 

:!. om hes/uret har hlil·ir orikrigr flå 

grund av all clc•1 /wr.fil11a1.1 pcl llf111Cl1-

barrklakrigr dler o/i1lls1ändig111nclcr

lag. 

3. 0111 hcs/11/l'l har hlirir oriktigt {lå 

gruncl m· 11f1f1Cnharr /('/akrig riirtstill

lämpning e!IN annan liknande or

sak. 

Anclring iilr 11nderlåras om elen orik

righet som l'icllådcr hcsl111c·1 ärm· ringa 

herycle'lse. 
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Nurarande ~rdelse 

118 

Föreslagen ~niefsc 

Bes/ur .f{ir t:i ändras rill .fiirsäkrads 

nackdel sål'ill gäller .fiirmån som har 

jiirfal/it till hewlning och 1~i heller i 

annar .fäll om wnnerliga skäl äro 

därcmor. 

Fråga om ändring enlig! denna 

paragraffår ej ragas Uf'P sedan mer än 

n·å år.fiirfl111irfrå11 den dag då bcslurcr 

meddelades. A11dring .far dock ske 

iil'cn efier urgångcn ar denna rid, om 

derfiirsr diircficr har kommirFam arr 

bcslurcr har .tarrars flå upf1enharr 
/('/akrigr eller ofi1/lsrändig1 underlag 

eller om annar .wnnerligr skälfiirl'lig-

ger. 

Sdrirr giiller bes/ur som har iirer{lrii

rnrs al' fiirsäkringsdo111s10/ ska/Ifråga 
om ändring på grund m· omsrändiglw1 

som arscs i.försra s1vcker hediimas m· 

den do111s10/ so111 scna.11 har {lriira/ 

må/er. Besrämmelsema i andra. rred

.ic och .fiärde sryckcna ha dämd 

11101.smrande rillä111pning. 

I I ~ 

Uflpstår trist mellan allmänna .fiir

säkringskassor angående rolkning eller 

rillämpning av denna lag. skall rrisrcn 

på yrkande m· någon m· kassorna 

m:~iiras ai· rik.~fiirsiikringsrerker. 

Talan 11101 hes/ur ar al/111iin/iirsiik

ringskassa eller riksfiirsäkring.werkct i 

ärende angående .försäkring enlig! 

denna lag /lires hos ,l(irsiikringsrärr 

genom hcsnir. 

A rr ra/an morfiirsäkringsrärrs hes/ur 

.föres genom be.wär hos fiirsäkrings

iiverdomsro/en fra111går ar .fiirrnlr

ningsprocess/agcn (J 971 :}<)I). 

När bcsrär mor allmänfiirsäkrings

kassas bes/111 har anförrs m enskild 

skall kassan raga upp der- överklagade 

heslurer rill ny prörning oarserr all 

omständighet som anges i JO .11 första 

s~vcker <~i .föreligger. Andring jdr där

rid göras endast i en/igher med kla

gandens yrkande. Sker sådan änd

ring. skola besvären anses förfallna. 
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N111•arande ~~·de/se 

Mot rik!i/Örsäkringsverkets beslut 

ifråga. l'arom i JO eller 11 §.förmäles. 

.föres talan genom besvär hos .försäk

ringsdomstolen. 

Rik.~/örsäkringsverk<'ts b<'slut ifråga 

som i .första styck('( sägs md av verket 

imderstiillas .försäkringsdomstolens 

prövning. om der .tiir <'nhetlig lagtolk

ning eller rällstillämpning ät al' 

synnerlig vikt all saken prövas a1• 

domstolen ell<'f e(jesr särskilda skäl 

.fiirefinnas .för sddan fl'Öl'ning. 

119 

Föreslagen lyci<'lse 

Rik.~försäkringsverket har all l'erka 

.fur all bestämmelserna om den 

allmänna jörsäkringen tillämpas lik

.färm('<t och rättvist. Verket är. om l~i 

annat .fb(iN av andra styck<'!. part i 

frdga om överpröl'ning avfiirsäkrings

rälls och allmän jiirsäkringskassas 

beslut samt jdr begära ändring enligt 

10 f 
1 mdl där enskild part anför besvär 

hos .fiirsäkringsrä11. bestämmer riks

./Örsäkringsverket h11ru1·ida rerket skall 

.föra wlan i målet .. :fven om rik.~försäk

ringsverket besluwr atr 1'.i,fiira talan i 

sddanr mål,.fdr.tiirsäkringsrä ttenfijre

lägga verket all Sl'ara i mdlet. om 

särskilda skäl.f(ireligger. 

R ik.\'/Örsäkringsverket .fdr.föra talan 

sdväl rill .fbrmdn för enskild part som 

.för det allmänna. 

IH 
Besvärshandling skall tillställas den myndighet som meddelat beslutet. 

Den omständigheten att besvärs

handlingen tillställts elen myndighet. 

som har att pröva besvären, utgör ej 

hinder för besvärens upptagande till 

prövning. därest handlingen inkom

mit före besvärstidens utgång. 

Allmän försäkringskassas och 

Den omstiincligheten att besviirs

handlingen tillställts elen domstol. 

som har att pröva besvären, riksfiir

säkringsverker eller allmän .fiirsäk

ringskassa utgör ej hinder för besvä

rens upptagande till prövning, därest 

handlingen inkommit före besviirsti

dens utgång. 

Vid besvär iiver beslut i ärende 

angående .försäkring enligt denna lag 

skall besvärshandlingen vara inkom

men inom rvd mdnaderfrdn den dag 

del klaganden erhöll del av beslutet 

eller. om besvären anfiirts a1• riksför

säkringsverket. inom tvd mdnaderfrån 

den dag då beslutet meddelades. 

Allmän-försäkringskassas, riksför-

riksförsäkringsverkets beslut lända siikringsvcrkets och Ji.irsäkringsrä11s 
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Nuvarande ~vdelse Fiires/agen ~vde/se 

till omedelbar efterrättelse, om ej beslut liinda till omedelbar efterriit-

annat föreskrivits i beslutet eller telse, om ej annat föreskrivits i 
bestämmes av myndighet som har att beslutet eller bestiirnrncs av domsrvl 

pröva beslutet. som har att pröva beslutet. 

Om ikrafttriidamlet finns föreskrifter i lagen (0000:(XJOJ om införande av 
lagen (()()00:000) om försiikringsdornstolar, 111. 111. 
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13 Fiirslag till 
Lag om införande al· lagen (0000:000) om försäkringsdomstolar, 
m.m. 

1 hirigenom föreskrives följande. 

I§ Följande lagar träder i kraft den 1 januari 1979. nämligen 
1. lagen (0000:000) om försäkringsdomstolar. 
2. lagen (()000:000) om ändring i förvaltningsprrn.:esslagen ( 1971 :291 ), 
3. lagen (()000:()()()) om iindring i lagen ( 1962:381) om allmän försiikring. 
4. lagen (0000:()1)0) om ändring i lagen ( 1962:392) om hustrutilliigg och 

kommunalt bostadstillUgg till folkpension, 
5. lagen (0000:000) om iindring i lagen ( 1975:380) om delpensionsförsäk

ring. 
6. Jagen (()000:000) om ändring i lagen ( 1976:380) om arbetsskadeförsiik

ring. 
7. lagen (()000:000) om Undring i lagen (1947:529) om allmUnna barnbi

drag, 
8. lagen (0000:000) om iindring i lagen (! 964: 143) om bidragsförskott. 
9. lagen (0000:000) om ändring i lagen ( 1973:371) om kontant arbetsmark

nadsstöd. 
10. lagen (0000:000) om ändring i studiestödslagen (1973:349). 

11. lagen (0000:000) om iindring i lagen (]959:552) om uppbörd av vissa 

avgifter enligt lagen om allmän försUkring. m. m .. 
12. lagen (0000:000) om Undring i lagen (1959:551) om berUkning av 

pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försiikring. 
Vid ikraftträdandet skall följande lagar upphöra att gUlla, nämligen 
I. lagen ( 1961:262) om försäkringsdomstol, 
2. lagen (1917:466) om försäkringsrådet. 
3. lagen ( 1961:257) om besvär över försUkringsrådets beslut. 

2 § Förekommer i lag eller annan författning bestämmelse som avser 
försäkringsdomstolen skall den i stället avse försiikringsöverdomstolen. 

3 § i\tdre bestUmmclser om besviir hos riksförsäkringsverket. försäkringsrå
det. kammarrätt. regeringsrätten eller försäkringsdomstolen giiller i fråga om 

talan mot beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 

4 § Besvär. som har anförts hos riksförsäkringsverket men ej har avgjorts 
före ikraftträdandet eller som enligt meddelad fullföljdshänvisning diirefter 
anföres hos verket, skall efter ikraftträdandet prövas av försäkringsrätt. 

5 § Beslut av försiikringskassa. vilket enligt 20 kap. 10 ~ andra stycket första 
punkten lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 
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januari 1979 skall prövas av riksförsäkringsverket utan att besvär har anförts, 
skall efter ikraftträdandet prövas av försäkringsrätt. Detsamma skall gälla i 
fråga om annat beslut av försäkringskassa. beträffande vilket riksförsiikrings
verket före ikraftträdandet har beslutat att prövning skall ske oavsett om 

besviir har anförts. 

6 § Beslut av lokal skattemyndighet. beträffande vilket riksförsäkringsverket 
före ikrafttriidandet har beslutat att prövning skall ske oavsett om besvär har 
anförts, skall diirefter prövas av försiikringsrätt. 

7 § Riksförsäkringsverket får efter ikrafttr~idandet föra talan iiven mot beslut 

som har meddelats dessförinnan. 
I mål hos försäkringsrätt, vilket ursprungligen har anhängiggjorts genom 

besvär hos riksförsäkringsverket, skall verket vara part om försäkringsrätten 
finner det påkallat eller verket begär det. 

Ärende som avses i 5 eller 6 §skall anses anhängiggjort vid försäkringsrätt 
av riksförsäkringsverket. 

I mål som har anhiingiggjorts hos forsiikringsdomstolen före ikraftträ
dandet skall riksförsäkringsverket vara part endast om besvären av 
domstolen har överlämnats till verket för yttrande eller domstolen eljest 
finner det påkallat. 

8 § Bestämmelserna i 20 kap. lO §lagen (1962:381) om allmän försäkring om 
ändring av beslut tillämpas även på beslut som har meddelats före 

i kraft trädandet. 

9 § Besvär, som har anförts hos försäkringsrådet men ej har avgjorts före 
ikraftträdandet eller som enligt meddelad fullföljdshänvisning anföres 
därefter. skall efter ikraftträdandet prövas av försäkringsrätt. 

Vad som föreskrives i första stycket gäller även beslut av riksförsäkrings
verket, beträffande vilket försäkringsrådet före ikraftträdandet har beslutat 
att prövning skall ske oavsett om besvär har anförts. 

10 § Ärende hos försäkringsrådet om utbyte av livränta mot engångsbelopp, 
som ej har prövats före ikrafttriidandet, skall prövas av riksförsäkringsver

ket. 

Särskilcla bestä mmelscr .fiir .f(irsiikringsrät 1 

11 § Val av nämndemän skall med tillämpning av lagen (0000:000) om 
försäkringsdomstolar äga rum före utgången av år 1978. Valet skall avse år 
1979. För tiden härefter skall val förrättas av landsting och i förekommande 
fall kommunfullmäktige. som nyvalts under år 1979. Härvid skall halva 
antalet nämndemän utses för en tid av tre år och återstoden för en tid av sex 
år. 
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Särskilda bestämmelser om prörning ar ärenden om yrkt'sskadc/Örsäkring 
m.m. 

12 § I fråga om beslut, som enligt hittills gällande bestiimmelser efter 
fullföljd eller eljest prövas av försäkringsrådet, skall efter utgången av år 1978 
bestämmelserna i 20 kap. 10 ~, Il ~ första och andra styckena samt 12 och 
13 ~~ lagen 0962:381) om allmän försäkring om ändring av beslut samt 
talan mot riksförsäkringsverkets och försäkringsrätts beslut ha motsvarande 
tillämpning. Vad som föreskrives om allmän försäkringskassa i 20 kap. IO ~ 
nämnda lag skall därvid gälla riksförsäkringsverket. 

13 § Ansökan om utbyte av livränta mot engångsbelopp, som enligt hittills 
gällande bestämmelser skall göras hos försäkringsrådet, skall efter utgången 
av år 1978 göras hos riksförsäkringsverket. 

Bestämmelserna i 20 kap. 10 ~- Il~ första och andra styckena samt 12 
och 13 ~~lagen (1962:381) om allmän försäkring om ändring av beslut samt 
talan mot riksförsäkringsverkets och försäkringsrätts beslut har motsvarande 
tillämpning i ärende som avses i första stycket. Vad som föreskrives om 
allmän försäkringskassa i 20 kap. JO~ nämnda lag skall därvid gälla riks
försäkringsverket. 

14 § I fråga om beslut i ärende som omfattas av förordnande enligt lagen 
( 1973:60) om handläggning av vissa ärenden angående ersättning enligt lagen 
(1954:243) om yrkesskadeförsäkring m. m. skall efter utgången av år 1978 
bestämmelserna i 20 kap. 10-13 ~~lagen ( 1962:381) om allmän försäkring om 
ändring av beslut samt talan mol allmän försäkringskassas, riksförsäkrings
verkets och försäkringsrätts beslut ha motsvarande tillämpning. 
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LAGRÅDET 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid sammanträde 
1977-09-22 

124 

'länarandr: f. d. justitierådet Brunnberg. justitierådet Hesser. regerings
rådet Reuterswiird. justitierådet Hessler. 

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 7 juli 1977 har regeringen 
på hemstiil\an av statsrådet Gustavsson beslutat inhämta lagrådets yttrande 

över förslag till 
1. lag 0111 försäkringsclomstolar 
2. lag om iinclring i förvaltningsprocesslagen ( 1971 :291) 
3. lag om iindring i lagen (1962:381) om allmiin förslikring 
4. lag om iindring i lagen ( 1962:392) om hustrutilliigg och kommunalt 

bostaclstilliigg till folkpension 
5. lag 0111 iinclring i lagen ( 1975:380) om clelpensionsllirslikring 
6. lag om iindring i lagen ( 1976:380) om arhetsskadcforsiikring 
7. lag.om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag 
8. lag om ändring i lagen (] 964: 143) om bidragsförskott 
9. lag om ändring i lagen (! 973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd 
10. lag om iindring i studiestödslagen (1973:349) 
11. lag om iindring i lagen ( 1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 

lagen om allmän t'örsiikring, m. m. 
12. lag om iindring i lagen ( 1959:551) om beriikning av pensionsgrundande 

inkomst enligt lagen om allmiin försiikring 
13. lag om införande av lagen om försiikringsdomstolar, 111. 111. 

Förslagen. som finns bilagda detta protokoll. har inför lagrtldet föredragits 
av kammarriittsradet Margit Kiirrstriim. 

förslagen foranleder följande yttrande av lagrdd(·1: 

Förslaget till Jag om försäkringsdomstolar 

I motiven uttalas att det ankommer på regeringen att besluta om antalet 
forsiikringsriitter. om lokaliseringen av dessa och om clomkretsindelningen. 
Det synes emellertid lämpligt att det redan i förevarande sammanhang 
beslutas om vilka försiikringsriitter som skall inriittas och att dessa uppräknas 

i lagen. I fråga om hovrätterna finns en bestiimmclse av detta slag i 2 kap. 6 ~ 
rättcgångsbalken och bctriiffande kammarriitterna i 1 ~ lagen om allmiinna 
förvaltningsdomstolar. En bestiimmelse i iimnet torde böra intas som tredje 
stycke i förevarande paragraf. 

I 2 kap. 6 s riittegångsbalken och 8 ~ sista stycket lagen om allmänna 
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förvaltningsdomstolar anges, att regeringen förordnar om ifrågavarande 
domstolars domkretsar. Med hiinsyn till föreskriften i 8 kap. 13 ~ nya 
regeringsformen erfordras icke något liknande bemyndigande i förevarande 
lag. 

5, 7, 13och 14SS 

I dessa paragrafer meddelas vissa bestämmelser om försäkringsrätts 
sammansättning och domförhet, om behörighet att vara ledamot i försäk
ringsdomstol och om handläggning i förenklad ordning av åtgärd för måls 
beredande i försäkringsdomstol. I samtliga paragrafer förekommer termen 
"ledamot". De i 5 S niimnda domarna i försiikringsrätt, nämligen försäkrings
rättsråd och försiik ringsrättsassessorer, skall i regel vara lagfarna, men om 
särskilda skäl föreligger kan även icke lagfaren person utses till sådan 
befattning. Enligt föreskrift i andra stycket av 5 S skall vad i lagen sägs om 
lagfaren ledamot i försäkringsrätt gälla även den som utan att vara lagfaren 
har utsetts till försäkringsrättsråd eller försäkringsrlittsassessor. Denna 
föreskrift har avseende blott på 7 och 14 §S. som är de enda där termen 
lagfaren ledamot återkommer. Om, såsom lagrådet i det följande föreslår. 14 s 
utgår eller omformuleras kommer den nämnda föreskriften i 5 s andra 
stycket att få tilliimpning endast på 7 s. Den synes då kunna utgå och ersättas 
av ett förtydligande i sistnämnda paragraf. 

En siirskild svårighet uppkommer i 14 s. diir det talas om lagfaren ledamot i 
"försäkringsdomstol". alltså inte i "försäkringsrätt", men där det oaktat även 
icke lagfarna försäkringsrättsråd och försäkringsrättsassessorer avses. 

En annan anmärkning som kan riktas mot användningen av termen 
ledamot är att det ej på alla ställen klart framgår om därmed avses även 
nämndeman. Sålunda synes i I 3 Si detta hiinseende föreligga en motsättning 
mellan första stycket, å ena, samt andra och tredje styckena, å andra sidan. 
Att nämndeman är ledamot av rätten, då han tjänstgör däri. torde dock vara 
obestridligt. 

Beträffande 14 S vill lagrådet ifrågasätta om ett stadgande av sådan 
innebörd verkligen hör hemma i lagen: det synes mera lämpat att ingå i en 
instruktion eller arbetsordning. 

Lagrådet föreslår att det nämnda stadgandet i 5 s andra stycket ävensom 
14 s får utgå samt att 7 s första stycket och 13 §första stycket omformuleras 
på följande sätt. 

7 S första stycket: "Försäkringsrätt är domför med tre ledamöter som är 
försiikringsriittsråd eller försiikringsriittsassessorer. Iliirutöver skall två 
nämndemiin - - - - äldre bestämmelser." 

13 S första stycket: "Ledamot i försäkringsöverdomstolen. försäkrings
riittsråd och försiikringsrättsassessor skall vara svensk medborgare. Den som 
är omyndig eller i konkurstillstånd får ej tjänstgöra som sådan ledamot eller 
som föredragande. I fråga - - - - i 9 ~." 

10 Riksdagrn /977171!. I sam!. Nr .?3 
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Om ell stadgande motsvarande 14 ~ anses böra ingå i lagen. torde 

avfattningen kunna förenklas. Det kan Himpligen innehålla att åtgärd som 
avser endast måls beredande får vidtagas av tj(insteman i försiikringsdomstol. 
Termen tjiinsteman torde nämligen om falla även försiikringsdomare, försiik

ringsrättsråd och försäkringsrättsassessor. 

I andra punkten av paragrafen sägs all domstolen sjiilv bestämmer i vilken 
ordning omröstningen skall ske. Stadgandet överensstiimmer med motsva

rande bestämmelse i 18 ~ lagen om försäkringsdomstol. Meningen iir att 
domstolen själv skall kunna besluta om den turordning i vilken ledamöterna 
skall avge sina vota. Bestiimmelsen synes emellertid kunna läsas som om den 
avsåg omröstningsförfarandet i dess helhet. Den avsedda innebörden torde 
komma till bättre uttryck. om punkten ges följande avfallning, vilken iiven 
ansluter till 16 kap. I * andra stycket och 29 kap. 1 ~ tredje stycko:t 
rällegångsbalken: "Domstolen bestämmer dock själv i vilken ordning 
ledamöterna vid omröstningen skall yttra sig." 

l<'örslagct till lag om ändring i föf'<altningsprocesslagen 

I remissprotokollct erinras om all enligt uttalande av departementschefen i 
samband med förvaltningsprocesslagens tillkomst muntlig förhandling kan 
antas vara till fördel för utredningen särskilt om det finns behov av parts- eller 
vittnesförhör i en viss fråga eller för att klarlägga parternas ståndpunkter i ell 
mål. I anslutning härtill må framhållas att det synes kunna vara av värde att 

domstolen också utnylljar den möjlighet som ges i 25 * förvaltningsprocess
lagen att hålla förhör med t. ex. medicinsk sakkunnig som avgivit utlåtande i 
målet. Det torde icke sällan kunna vara av betydelse såväl för domstolen själv 
som för part att genom frågor till den sakkunnige få utlåtandets innebörd 
närmare belyst och förklarad. 

Förslaget till lag om ändring i lagen om allmän försäkring 

20 kap. 

Den möjlighet till rättelse av beslut som inrymmes i den föreslagna 10 ~ 
innefattar situationer som i och för sig skulle kunna föranleda resning. Det 
torde komma att inträffa att fråga om tilHimpning av 10 ~ uppkommer 
samtidigt som en resningsansökan föreligger. t. ex. när en resningsansökan 
remitterats till försäkringskassan och denna finner all fallet täcks a\' 
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bestämmelserna i 10 ~. Kassan torde i den situationen vara oförhindrad att. 
oberoende av resningsansökningen. med tillämpning av 10 ~ ändra det 
felaktiga beslutet. Om så sker förfaller resningsansökningen. Sjiilvfallet bör 
kassans åtgärd anmiilas i samband med remissaktens återställande så att 
resningsmålet i behörig ordning kan avskrivas från vidare handläggning. 

I sista stycket av paragrafen regleras i den föreslagna avfattningen efter 
orden endast vilken domstol som skall bedöma frågan om ändring av sådant 
beslut av försäkringskassa, som har överprövats av försäkringsdomstol. 
Däremot meddelas icke. såsom i paragrafens första stycke beträffande beslut 
som icke prövats av försäkringsrält, direkt bestämmelse om alt iindring skall 
ske då förutsättningar diirför föreligger. 

Lagrådet föreslår all sista stycket avfattas sålunda: "Bestiimmelserna i 
första-Gärde styckena ha motsvarande tillämpning på beslut som har 
överprövats av törsäkringsdomstol. Därvid skall fråga om ändring bedömas 
av den domstol som senast har prövat målet." 

11 ~ 

Enligt tredje stycket i paragrafen är försäkringskassa alltid skyldig ta upp ett 
av kassan meddelat beslut till ny prövning. n~ir besvär har anförts av enskild. 
Enligt bestiimmelsen får därvid ändring göras endast i enlighet med 
klagandens yrkande. I bestämmelsen föreskrivs vidare att om sådan Undring 
sker. besvären skall anses förfallna. Enligt motiven iir avsett att kassan i fall. 
då elen ej anser sig kunna göra en ~inclring som står helt i överensstämmelse 
med vad klaganden yrkar. skall översända handlingarna i ärendet till 
försäkringsrlitten för prövning tillsammans med uppgift om kassans stånd
punklstagande. All kassan sålunda i hithörande fall alltid skall självmant 
avge yttrande avviker från den eljest gällande huvudregeln i 13 * förvalt
ningsprocesslagen om förvaltningsmyndighets skyldighet att avge yttrande 
till besviirsmyndighet. som innebiir att yttrande endast avges när besvärs
myndigheten påfordrar det. Föreskrift i ämnet torde därför böra intagas i 
lagtexten. Förslagsvis kan till tredje stycket fogas en så lydande bcstiimmelse: 
"I annat fall skall kassan avge yttrande till försäkringsriitten över besvä
ren." 

Processen i socialförsäkringsmål har i förslaget utformats enligt tvåparts
principen. där riksförsiikringsverket för det allmiinnas talan. Denna talan förs 
i flertalet fall såtillvida passivt som verket blott svarar i målet. Men verket 
skall dock vid behov uppträda aktivt, dvs. vara den klagande parten och föra 
talan mol meddelat beslut. Verket bestämmer sjiilvt när en aktiv insats i form 
av besviir fordras. Verket föreslås diirjiimte i princip sji'ilvl få bestiimma. 
huruvida verket skall svara i mål hos försiikringsrätt. Vidare föreslås verket få 
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anföra besvär till förmån för enskild part. Denna besvärsrätt skall föreligga, 
såvitt avser talan i försäkringsöverdomstolen, även om verket ej överklagat 
den allmänna försäkringskassans beslut och även om verket tidigare bestämt 
att inte svara i målet hos försäkringsrätten. 

Lagrådet har inga erinringar mot dessa principer för riksförsäkringsverkets 
ställning i processen. Lagrådet vill dock ifrågasätta om den föreslagna 
lagtexten fullt ut täcker vad som uttalats i specialmotiveringen, särskilt i vad 
gäller avstegen från instansordningsprincipen. Lagrådet vill som alternativ 
framlägga följande förslag till lagtext, vid vars utformning hänsyn tagits även 
till den föreslagna 7 s lagen om införande av lagen om försäkringsdomstolar 
m.m. 

"12 ~ Riksförsäkringsverket har att verka för att bestämmelserna om den 
allmänna försäkringen tillämpas likformigt och rättvist. Verket får, även till 
förmån för enskild part, föra talan mot försäkringsrätts och allmän försäk
ringskassas beslut samt begära ändring enligt 10 ~. 

I mål, där enskild part anför besvär hos försäkringsrätt mot allmän 
försäkringskassas beslut, bestämmer riksförsäkringsverket huruvida verket 
skall vara part i målet. Även om riksförsäkringsverket beslutat att ej vara part, 
får försäkringsrätten förelägga verket att svara i målet, om särskilda skäl 
föreligga. 

Den omständigheten att riksförsäkringsverket icke varit part i försäkrings
rätt utgör ej hinder för verket att föra talan mot försäkringsrättens beslut. 
Anför enskild part besvär över försäkringsrätts beslut, är verket alltid 
motpart." 

Förslaget till lag om införande av lagen om försäkringsdomstolar, 
m.m. 

I lagrummet stadgas, att äldre bestämmelser om besvär hos riksförsäk
ringsverket. försäkringsrådet, kammarrätt. regeringsrätten eller försäkrings
domstolen gäller i fråga om talan mot beslut som har meddelats före den nya 
lagens ikraftträdande. 

De bestämmelser om besvär som här avses omfattar icke - såsom man 
kunde frestas att tro - behandlingen av anförda besvär och förfarandet i 
besvärsmål. Detta framgår av efterföljande paragrafer, framför allt 4 och 9 ~*· 
Vad som åsyftas i 3 § är i stället regler om vad en part har att iakttaga om han 
vill anföra besvär, vilka regler då givetvis skall beaktas vid meddelande av 
besvärshänvisning. Ett förtydligande på denna punkt synes vara av nöden. 
Vid en ändring av avfattningen torde man kunna begränsa sig till att tala om 
besvär helt allmänt utan tillägg av hos vilka instanser besvären enligt de äldre 
bestämmelserna skall anföras. Lagrådet föreslår, att paragrafen erhåller 
följande ändrade lydelse: "I fråga om talan mot beslut som har meddelats före 
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ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser med de begränsningar som nedan 

stadgas." 

9 ~ s 

I första stycket föreskrives att besviir, som har anförts hos försäkringsrådet 

men ej har avgjorts före ikraftträdandet eller som enligt meddelad fullföljds

hänvisning anföres diireftcr, skall efter ikraftträdandet prövas av försäkrings

riittcn. I fråga om den första gruppen besvärs mål, omfattande mål vari besvär 

redan anförts vid tiden för ikrafttriidandet, skall försäkringsrådet tydligen i 

samband med ikraftträdandet översända handlingarna till vederbörande 

försiikringsriitt. Beträffande den senare gruppen, som omfattar mål vari 

besvär anföres först efter ikraftträdandet, kan vissa komplikationer tänkas 

uppkomma. Även i hithörande fall giiller att besviiren ställs till försäkrings

rådct men skall prövas av försäkringsrätt. För fall då klagande siindcr 

besvärshandling med angivande av forsiikringsrådet som adressat får natur

ligtvis tillses att handlingarna, oaktat rådet upphört, mottas och registreras i 

någon form, t. ex. av kanslipersonal som sysslar med rådets avveckling~ 

mottagaren får sedan översiinda handlingarna till försäkringsriitten. Om 

besvärshandlingen av klaganden inom rätt tid direkt tillställes vederbörande 

försäkringsrätt, bör besvären självfallet anses anhängiggjorda i laga ordning. 

För ordningens skull synes detta förhållande böra anges i lagtexten, t. ex. 

genom föreskrift att besviirshandling efter ikraftträdandet får tillställas 

försäkringsrätten. 

Övriga lagförslag 

Förslagen lämnas utan erinran. 
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SOCIALDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 
1977-10-20 
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Nän·arande: statsministern Fälldin, ordförande. och statsråden Bohman. 
Ahlmark. Romanus. Gustavsson. Antonsson, Mogård. Olsson. Dahlgren. 
Åsling. Troedsson. Mundebo, Ullsten. Wikström, Johansson 

Föredragande: statsrådet Gustavsson 

Proposition med förslag till ändrad organisation för besl·ärsprörning 
inom socialförsäkringen m. m. 

1 Anmälan av lagrådsyttrande 

Föredraganden anm1iler lagrådets yttrande 1 över förslag till 
I. lag om försäkringsdomstolar 
2. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (]971:291) 
3. lag om ändring i lagen (] 962:381 l om allmän försäkring 
4. lag om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt 

bostadstillägg till folkpension 
5. lag om ändring i Jagen () 975:380) om delpensionsförsäkring 
6. lag om ändring i lagen (} 976:380) om arbetsskadeförsäkring 
7. lag om iindring i lagen (]947:529) om allmänna barnbidrag 
8. lag om ändring i lagen (1964:143! om bidragsförskott 
9. lag om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd 
10. lag om ändring i studiestödslagen () 973:349! 
11. lag om ändring i lagen ( 1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 

lagen om allmän försäkring. m. m. 
12. lag om ändring i lagen(} 959:551) om beräkning av pensionsgrundande 

inkomst enligt lagen ( 1962:381 J om allmiin försäkring 
13. lag om införande av lagen om försiikringsdomstolar, m. m. 
Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 
Jag ansluter mig i allt väsentligt till vad lagrådet har anfört i sitt yttrande. 

De av lagrådet behandlade paragraferna bör således omarbetas i huvudsaklig 

I Beslut om lagrådsremiss fattat vid rcgeringssammantriidc den 7 juli 1977. 
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överensstämmelse med vad lagrådet har föreslagit. 
Lagrådets förslag till ändrad utformning av I ~ lagen om försiikringsdom

stolar kommer jag att ta upp i det följande i samband med att jag behandlar 
försäkringsrätternas organisation. I övrigt vill jag med anledning av vad 
lagrådet har anfört i ett par fall tillfoga vissa synpunkter. 

Betriiffande 20 kap. 12 ~ lagen om allmän försiikring vill jag såvitt gäller 
bakgrunden till det föreslagna avsteget från instansordningsprincipen anföra 
följande. Detta avsteg innebiir som framgår av remissprotokollet att riksför
säkringsverket får föra talan i försiikringsöverdomstolen till förmån för 
försäkrad även om verket inte har uppträtt som part i försäkringsrätt och den 
domstolen har fastställt försäkringskassans beslut. Det kan nämligen tänkas 
att verket i samband med genomgången av försäkringsrätternas beslut anser 
att ett beslut borde ha varit gynnsammare för den försäkrade än försäkrings
rätten har beslutat. Verket känner t. ex. till att försäkringsöverdomstolen 
nyligen har avgjort ett liknande mål och då beslutat på ett för den försäkrade 
fördelaktigare sätt. I en sådan situation bör verket utan hinder av instansord
ningsprincipen kunna överklaga försiikringsrättens beslut och yrka ändring 
till förmån för den försäkrade. Lagrådets förslag, som jag bitriider, innebär att 
nämnda avsteg från instansordningsprincipen kommer till uttryck i lagtex
ten. 

Jag biträder likaledes lagrådets förslag till omformulering av 3 ~ i den 
föreslagna lagen om införande av lagen om försäkringsdomstolar, m. m. I 
likhet med lagrådet vill jag understryka att paragrafen inte avser behand
lingen av anförda besvär och förfarandet i besvärsmål. Som jag har anfört i 
remissprotokollet i anslutning till förvaltningsprocesslagen skall bestämmel
serna i denna lag tillämpas inte bara i mål som har anhängiggjorts efter 
ikraftträdandet av de nya bestämmelserna utan också i förfarandefrågor i 
tidigare anhängiggjorda mål som aktualiseras efter ikraftträdandet. 
Detsamma gäller reglerna i lagen om försäkringsdomstolar. Försäkringsöver
domstolen kan således efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna t. ex. 
avgöra ett mål som har anhängiggjorts före denna tidpunkt med endast tre 
lagfarna ledamöter om förutsättningarna härför är uppfyllda enligt 3 ~ lagen 
om försäkringsdomstolar. 

Lagrådet har i anslutning till 9 ~ tagit upp vissa praktiska frågor som har 
med försäkringsrådets upphörande att göra. Hithörande frågor måste natur
ligtvis regleras på ett sådant sätt att rättsförluster för enskilda inte uppstår. 
Det ankommer på regeringen att besluta närmare föreskrifter om hur man 
skall förfara med de besvärsmål som är anhängiggjorda hos försäkringsrådet i 
samband med ikraftträdandet av den nya besvärsorganisationen eller blir det 
senare med tillämpning av äldre bestiimmelser. Några ytterligare bestäm
melser härom behöver enligt min mening inte meddelas i lag, vilket inte 
heller lagrådet synes ha avsett. När det gäller frågan om vilken myndighet 
besvärshancllingen skall tillställas för att besvären skall anses anhängiggjorda 
i laga ordning har lagrådet däremot föreslagit ett tillägg i lagtexten. Det är här 
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fråga om besvär över riksförsäkringsverkets beslut enligt lagen ( 1954:243) om 

yrkesskadeförsäkring. I denna lag finns inga bestämmelser om till vilken 

myndighet en besvärshandling som gäller besvär över riksförsäkringsverkets 

beslut skall sändas. Följaktligen gäller förvaltningslagens bestämmelser på 

denna punkt, och besvärshandlingen skall således tillställas besvärsmyndig

heten, dvs. försäkringsrådet. men får också tillställas beslutsmyndigheten, 

dvs. riksförsäkringsverket. Någon bestämmelse om att besvärshandling får 

tillställas försäkringsrätt finns inte i de remitterade lagförslagen men väl en 

bestiimmelse om att besvären skall prövas av försäkringsrätt. Som lagrådet 

har påpekat bör självfallet besvär anses anhängiggjorda i laga ordning om 

besvärshandlingen i rätt tid tillstiills försäkringsrätt. För att ingen som helst 

tveksamhet skall råda i detta hänseende bör ett tillägg göras i lagtexten i 

enlighet med lagrådets förslag. 

I övrigt bör vissa redaktionella jämkningar vidtas i några av de remitterade 

förslagen. Dessutom bör i 2 ~ lagen om försäkringsdomstolar tas in en 

bestämmelse av innebörd att icke lagfaren ledamot i försäkringsöverdom

stolen eller ersättare för sådan ledamot skall förordnas för återstoden av 

giillancle mandatperiod i fall då ledighet uppkommer under mandatperioden. 

Vidare förordar jag att det i lagen om införande av lagen om försäkr:ngs

domstolar. m. m. införs en bestämmelse av innebörd att samtliga förord

nanden av nu nämnda ledamöter och ersättare skall upphöra att giilla med 

utgången av år 1978. Nuvarande förordnanden löper nämligen ut vid ett 

flertal olika tidpunkter fram t. o. m. elen 30 september 1981. Den föreslagna 

bestämmelsen avser att göra det möjligt att redan fr. o. m. ikraftträdandet av 

lagen om försäkringsdomstolar förordna samtliga ledamöter och ersättare 

enligt 2 ~ denna lag och därigenom få en enhetlig mandatperiod för dessa i 

fortsättningen. 

2 Försäkringsrätternas organisation m. m. 

Det innebiir vissa svårigheter att i förväg bestämma den lämpliga storleken 

av den nya försäkringsrättsorganisationen. Under år 1975 inkom till försiik

ringsrådet och riksförsäkringsverket sammanlagt ca 12 000 mål och besvärs

ärenden. Antalet har härefter visat en ökande tendens. Utredningen har 

räknat med att försäkringsrätterna kommer att få handlägga minst 14 000 mål 

om året. Jag har i remissprotokollet förordat en i förhållande till utrednings

förslaget utvidgad möjlighet för försäkringskassorna att vid besvär ompröva 

egna beslut. Detta torde innebära ett lägre målantal i försäkringsrätterna än 

vad utredningen har räknat med. Hur stor minskningen blir är svårt att 

bedöma. men man torde till en början kunna riikna med att antalet 

inkommande mål till försäkringsrätterna blir ca 12 000 om året. 

F. n. är besvärsprövningen på mellaninstansnivå inom socialförsiikringen 

koncentrerad till Stockholm. Som lämplig organisation!ifärm under ett 

inleclningsskede har utredningen föreslagit tre regionala försäkringsrätter. 
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förlagda till Stockholm, Malmö och Umeå. Vid remissbehandlingen har 
framkommit förslag om inrättande av ett större antal försäkringsrätter redan 

från början. Enligt min mening bör man söka undvika att inrätta alltför små 

enheter. Med hänsyn härtill bör man f. n. inte gå längre än till en uppdelning 

på tre försäkringsrätter. 

I fråga om lokaliseringen har utredningen haft som allmän utgångspunkt att 
eftersträva en förläggning av försäkringsriitterna till orter där det finns dels 

hovrätt eller kammarrätt, dels centralkontor för försäkringskassa. Härigenom 
anser utredningen att goda betingelser skapas för rekryteringen av domare 

och föredragande till försäkringsrätterna. Vidare möjliggörs personalutbyte 
och andra kontakter med såväl de egna underinstanserna - försäkringskas
sorna - som mellan besvärsinstanscr av olika slag. Däremot har utredningen 
inte lagt lokaliseringspolitiska synpunkter på förläggningsfrågan. 

Utredningens förslag till lokalisering av försäkringsrätterna har tillstyrkts 

eller lämnats utan erinran av flertalet remissinstanser. Kammarrätten i 
Sundsvall har dock ansett att det med tanke på befolkningsfördelningen i 
norra Sverige är lämpligast att elen norra försäkringsrätten förläggs till 
Sundsvall. Även länsstyrelsen i Västernorrlands län och Sundsvalls kommun 
har förordat Sundsvall som lokaliseringsort. Vidare har Härnösands kommun 

i ett yttrande förordat att den norra försäkringsrätten förläggs till Härnösand. 

Borås kommun har väckt frågan om förläggning av en försäkringsrätt till 

Borås. 
För egen del vill jag anföra följande. Den nuvarande personalen vid 

riksförsäkringsverkets besvärsavdelning och försäkringsrådet får förutsättas 

komma att bilda en stomme i de nya försäkringsrätternas personalorganisa
tion. Genom att en av försäkringsrätterna förläggs till stockholmsområdet 
räknar jag med att huvudparten av denna personal skall kunna beredas 

fortsatt anställning på hemorten. Frågan om den närmare lokaliseringen 
inom stockholmsområdet avses bli prövad inom ramen för byggnadsstyrel

sens uppdrag att inventera lämpliga projekt för lokalisering till Stockholms 

södra förorter. 

Beträffande de övriga två försäkringsriitterna finner ja~ det naturligt att den 
ena förläggs till Norrland och den andra till södra Sverige. I likhet med 

utredningen anser jag det viktigt att skapa goda betingelser för rekrytering av 

föredragande och domare till de nya försäkringsrätterna. Jag anser det också 

angeläget att behålla en handlingsfrihet när det gäller möjligheten till en 

framtida ökad integration av domstolsorganisationen på mellaninstansplanet 

som har berörts i remissprotokollet. 
Jag förordar av dessa skäl - efter samråd med chefen för justitiedeparte

mentet - att försäkringsrätterna lokaliseras till sådana orter där det finns 
kammarrätt eller hovrätt. 

Från berörda utgångspunkter kan såvitt avser Norrland såväl Umeå som 
Sundsvall anses lämpliga som lokaliseringsort. Jag anser dock att det inte 
finns anledning att gå ifrån utredningsförslaget om Umeå, bl. a. med hänsyn 
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till att det diir finns centralkontor för försiikringskassa och till den siirskilda 
satsning som nu görs att finna liimpliga lokaliseringsprojekt till Umeå. 

Nlir det gäller lokaliseringsort för en förslikringsrätt i södra Sverige vill jag 
förorda Jönköping. I Jönköping finns såväl hovrätt och kammarrätt som 

centralkontor för försiikringskassa. För valet av denna ort kan liven anföras 
rent lokaliseringspolitiska skäl. 

I sitt yttrande över I ~ lagen om försäkringsclomstolar har lagrådet anfört 
att det synes lämpligt att redan i förevarande sammanhang besluta om vilka 
försäkringsriitter som skall inrättas och riikna upp dessa i lagen. Som framgår 
av det nyss sagda kan slutlig stiillning iinnu inte tas till den närmare 
lokaliseringen av en försäkringsriitt inom stockholmsområdet. Det möter 
därför svårigheter att rlikna upp förslikringsrätterna i lagen. Det bör i stället 
ske i en senare regeringsförfattning som Uven bestämmer clomkretsinclel
ningen. Diiremot kan lagrådets påpekande tillmötesgås på det sättet att 
antalet försiikringsrätter anges i lagtexten. Jag förordar således ett tillägg i I ~ 
lagen om försäkringsclomstolar med innehållet att försäkringsrätter skall 
finnas till ett antal av tre. 

Vid bestämningen av förslikringsrätternas domkrersarbör man kunna utgå 
från utredningens förslag, som i princip innebiir att domkretsen för elen 
försiikringsriitt som förläggs till stockholmsområdet omfattar Svealand, 
försäkringsrlitten i Jönköping omfattar Götaland. och försiikringsrätten i 
Umeå omfattar Norrland. Från denna principiella indelning bör dock göras 
elen avvikelsen att området för Kopparbergs läns allmänna försäkringskassa 

hänförs till den norra domkretsen och områdena för Östergötlands och 
Gotlands läns allmlinna försäkringskassor hänförs till försiikringsrlitten i 
stockholmsområdet. Folkmängden inom Stockholmsdomstolens domkrets 
blir då ca 3 250 000. inom Jönköpingsclomstolen ca 3 450 000 och inom 

Umeådomstolens ca I 500 000. 
Som jag förut har anfört räknar jag med att antalet inkommande mål i 

inleclningsskeclet för försäkringsrätternas del kommer att uppgå till totalt ca 
12 000. I detta antal ingår bl. a. vissa ärenden som i första instans har 
handlagts av riksförsäkringsverket eller av lokal skattemyndighet. Dit hör 
framför allt iirenden om arbetsgivaravgifter och vissa yrkesskacleärenclen 
enligt lilclre lagstiftning samt ärenden om pensionsgrunclande inkomst och 
underlag för egenavgifter. Antalet mål som hör till dessa kategorier kan under 
elen första tiden uppskattas till ca 2 000. Mål som giiller iildre yrkesskador 
kommersuccessivt att minska. I fråga om övriga här niimncla mål finns planer 
på att föra över dem till den instansordning som gäller för uppbörds- och 
skattemål. En sådan ändring kan komma att bli aktuell inom några år efter det 
den nya besviirsorganisationen införts. Mot bakgrund hiirav anser jag att en 
enda försiikringsrätt, och då lämpligen försäkringsrätten i stockholmsområ
det. bör ha hand om samtliga mål inom nu nämnda kategorier. Vad jag nu har 
anfört innebiir att man har att riikna med en iirendeminskning efter någon tid 
för denna försiikringsrlitt. Med hiinsyn härtill bör en del av tjiinsterna vid 
denna förslikringsriitt inrättas som extra tjiinster. 
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Vid beräkning av det totala målantakts fördelning på de tre försiikrings
rLitterna har utredningen utgått från folkmiingden inom domkretsarna. Med 

denna utgångspunkt och med beaktande av vad jag har anfön om att vissa 
mål bör handliiggas av enbart försäkringsriittcn i Stockholm kan ca 6 000 mål 
-varav ca 2 000 övergångsvis- beräknas falla på Stockholmsdomstolen, drygt 
4 000 på Jönköpingsdomstolcn och niirmare 2 000 på Cmeådomstolen. 

f-ör att beriikna behol'et al' (iä11stcr inom elen nya organisationen har 
utredningen gjort jiimförelser dels med den nuvarande besviirsorganis:.1-
tionen inom socialförsäkringen och dels med kammarrättsorganisationen. 

F. n. tjänstgör på de b:lda mellaninstanserna inom socialförsiikringen 
sammanlagt 68 handliiggare. Även om målantalet i den nya mellaninstansen 
skulle bli i stort sett oförändrat i förhållande till nuliiget. kommer personal
behovet att öka. Detta beror framför allt på att. som jag har föreslagit i 
remissprotokollet, försiikringsrätt skall vara domför med tre lagfarna leda
möter. Vidare innebiir försl;1get att iirendcna avgörs efter föredragning, vilket 
ocks<i i viss mån kan öka personalbehovet. På riksförsiikringsverkets 
bcsvärsavdelning avgörs nämligen flertalet iircndcn av endast id tjiinstcmiin 
och i regel utan föredragning. Förslaget om lekmannainflytande i mellanin
stansen medför också att de föredragningar i vilka lekmän deltar måste bli 
utförligare och cliirmecl mera tidskrävande än som skulle ha varit fallet om 
endast lagfarna ledamöter hade deltagit. 

Cnder år 1975 avgjordes på riksförsäkringsverkets hesvärsavdelning i 
genomsnitt ca 190 iirenden per handliiggare samt i försiikringsdomstolen och 
försiikringsrådet ca 230 å 240 mål per lagfaren ledamot. En stor del av 
förberedelsearbetet samt föredragningarna i de båda niimnda domstolarna 
utförs dock av s~irskilda föredragande. Målavverkningen utslagen samman
lagt per domare och föredragande iir ungefär hföften så stor. I avvaktan på 
erfarenheter från elen nya handläggningsordningen bör man enligt min 
mening som en allmiin jämförelsenivå för den nya försiikringsr~ittsorganisa
tionen kunna riikna med ca 135 mål per handliiggare. dvs. domare och 
föredragande tillsammantagna. Detta skulle innebiira ett behov av ca 45 
hand!Uggare vid Stockholmsdomstolen, ca 30 vid Jönköpingsclomstolen och 
ca 15 vid Umeåclomstolen. 

Försäkringsriitternas 01xa11isatio11 och arhet.~sätt bör, som jag har föreslagit i 
remissprotokollet, i stora drag utformas i enlighet med vad som gäller för 
kammarrätterna. Försiikringsriitterna bör således indelas i avdelningar. Dessa 
bör vara sä stora att sammansättningen kan varieras. För att uppnå en l~implig 
avviigning i förhållande till antalet mål som beriikn<ts ankomma på varje 
forsäkringsriitt anser jag att försiikringsriitten i stockholmsområdet bör 
omfatta fem avdelningar med vardera sex domare, försi.ikringsriitten i 
Jönköping tre avdelningar med sju domare vardera och försiikringsriitten i 
Umeå två avdelningar med vardera fem domare. Med denna organisation blir 
antalet domare 30 vid försiikringsr~itten i stockholmsområdet. 21 i Jönköping 
och 10 i Umea. Yled hiinsyn till att handliiggningen av a\giltsfrågor m. m. 
senare viintas bli överford till skatteadministrationen bör ena\· avdelningarna 
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i Stockholm inrättas som extra. 
Varje avdelning bör bestå av två ordinarie domare. försäkringsriittsråd. 

varav en är ordförande på avdelningen och en vice ordförande. Som jag 
tidigare niimnt bör tjänsterna vid en avdelning i stockholmsområdet inrättas 
som extra tjiinster. Domstolens chef. som lämpligen ben~imns förslikrings
riittsråd och chef för försäkringsrätt, bör vara ordförande på en av avdelning
arna vid resp. försäkringsrätt. Vidare bör på varje avdelning finnas minst tre 

och högst lem extra ordinarie tjänster för försäkringsrättsassessorer. 
Vidare bör det på varje avdelning finnas särskilda föredragande . .:\ven 

ledamöterna bör dock. liksom i kammarrätterna, i viss omfattning själva 
föredra ärenden. I fråga om antalet föredragande räknar jag med tre per 
avdelning i Stockholm och Jönköping samt två i Umeå. Antalet domare och 
föredragande skulle hiirigenom uppgå till sammanlagt 89. varav 45 vid 
försiikringsriitten i stockholmsområdet, 30 i Jönköping och 14 i Umeå. 

Varje försiikringsrätt bör ha en administrativ serviceenhet för ekonomi
och personaladministrativa frågor. Till denna enhet bör även registrators- och 
cxpeditionsvaktsfunktionen vara knuten. Vidare bör enheten omfatta 
personal för al!männa skrivgöromål. Varje dömande avdelning bör dessutom 
ha tillgång till två tjänster för kansli- och skrivgöromål. Sammanlagt riiknar 
jag med att det behövs 43 tjiinster för administration. skrivgöromål m. m. 

Totalt räknar jag således med att personalorganisationen vid de nya 
försäkringsriitterna skall omfatta 132 tjänster varav 66 i stockholmsområdet. 
44 i Jönköping och 22 i Umeå. 

Niirmare bestämmelser om arbetsorganisation m. m. i försäkringsrätterna 
bör meddelas i en instruktion för dessa. Jag avser att vid en senare tidpunkt 
föreslå regeringen att en siirskild organisationskommitte tillsätts för att 
niirmare förbereda den nya organisationen. 

Jag har vidare i remissprotokollet föreslagit att ett tvåpartsförfarande skall 
införas i socialförsiikringsprocessen. Riksförsäkringsrerket skall bevaka det 
allmänna intresset av en riktig rättstillämpning. Verket skall härvid dels sjlilvt 
kunna överklaga beslut inom socialförsäkringen dels uppträda som den 
enskildes motpart i vissa mål i försiikringsrätt och i alla mål i försiikrings
överdomstolen. En viktig uppgift för verket skall vara att medverka till att 
erforderlig utredning finns i målen. 

Som utredningen föreslagit bör for riksförsäkringsverkets nya funktion en 
särskild enhet inrättas inom verket. Vid denna bör finnas fyra tjiinstemiin 
som jag tills vidare benämner socialförsäkringsombud. En av dessa bör vara 
chef för enheten och svara för planliiggningen av verksamheten i stort samt 
handliigga principiellt viktiga ärenden. 

Arbetsfördelningen mellan övriga tre socialförsäkringsombud bör fast
stiillas av riksförsiikringsverket. Som exempel på en tänkbar arbetsfördelning 
kan niimnas en uppdelning efter olika grenar inom socialförsäkringen. En kan 
således i huvudsak svara för sjuktOrsiikringsärenden, en för pensionsiirenden 
och en för dels arbetsskadeärenden. dels de nya ärendegrupper som på senare 
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tid har tillförts socialförsäkringsadministrationen. Ombuden skall härvid 

ansvara för genomgången av de från försäkringskassorna insända ärendena 

och fatta beslut om eventuellt överklagande i dessa ärend.::n resp., när det 

gäller besvär från enskilda över försäkringskassas beslut. avgöra om verket 

skall uppträda som part i försäkringsriitt och i sådant fall föra talan där. 

Slutligen skall ombuden föra talan vid försäkringsöverdomstolen i sådana 

ärenden som har överklagats av enskild part samt gå igenom försiikrings

rättsbeslut och avgöra om verket skall anföra besviir eller inte. Ombuden bör 

till sin hjälp ha handläggare som friimst biträder med genomgången av 

försäkringskassornas och försäkringsrätternas beslut samt föredrar ärenden 

inför ombuden. De bör även biträda ombuden i mål hos försäkringsöver

domstolen. Vidare behövs bitriidespersonal for kansli- och skrivgöromål 

m. m. Jag avser att i annat sammanhang återkomma till frågan om 

utfärdande av föreskrifter om verksamheten på enheten. Sådana föreskrifter 

torde ha sin plats i riksförsäkringsverkets instruktion. 

Jag riiknar med ett sammanlagt personalhehov vid enheten om 13 tjänster. 

varav fyra försäkringsombud, sex övriga handläggare och tre biträden. 

Sammanfattningsvis innebiir mina förslag att sammanlagt 132 tjiinster bör 

finnas inom försäkringsriittsorganisationen. Hiirtill kommer 13 tjänster för 

riksförsäkringsverket. Samtidigt bortfaller behovet av de 86 tjiinster som f. n. 

finns på riksförsäkringsverkets besvärsavdelning och de 17 tjiinster som 

försäkringsrådet omfattar. Mitt förslag innebär således en personalökning 

med 42 tjänster inom socialförsäkringens besvärsorganisation. 

De ökade kostnader som föranleds av reformen avser förutom löner till den 

tillkommande personalen iiven kostnader för nya lokaler samt medel för 

expenser och för arvoden till sakkunniga och nämndemän. Med hänsyn 

framför allt till att lokalfrågorna ännu inte har hunnit studeras närmare är det 

inte möjligt att nu med någon rimlig grad av säkerhet ange den sammanlagda 

reformkostnaden. Medelsbehoven torde få redovisas i samband med övriga 

anslagsberäkningar i budgetpropositionen för budgetåret 1978/79. 

Beträffande avtalsbara anstiillnings- och arbetsvillkor avser jag att senare 

ge statens avtalsverk det förhandlingsuppdrag som hehövs. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 

dels antaga de av lagrådet granskade lagförslagen med vidtagna 

ändringar, 

dels godkänna de riktlinjer för organisationen av försäkringsriitterna m. m. 

som jag har förordat i det föregående. 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden 

har lagt fram. 
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