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Till statsrådet Maj-Inger Klingvall

Den 30 april 1997 beslutade regeringen direktiv dir.l997:71 som gav
särskild utredare i uppdragen fram förslagatt ta och det

beslutsunderlag behövs för genomförasom att de föreslagna
ändringarna socialförsäkringsnämndema; Utredningenav översynom

socialförsäkringsnämndema.av
Med stöd detta beslut förordnades riksdagsledamotenav

Eva Eriksson särskild utredare fr.o.m. den 11 junisom 1997.
Som har förordnatsexperter departementssekreteraren Eva Stina

Alfredsson, Socialdepartementet socialförsäkringsombudet Helena
Almström, Riksförsäkringsverket direktören Alf Eckerhall, Svenska
Arbetsgivareföreningen utredningssekreteraren Anna-Stina Elfving,
Tjänstemännens Centralorganisation departementssekreteraren Karin
Frank, Socialdepartementet ombudsmannen Charlotta Krafft, Sveriges
Akademikers Centralorganisation utredaren Ellen Linder,
Landsorganisationen i Sverige kammarrättsassessom Lia Sivers,von
Riksdagens ombudsmän direktören Sven Eric Svensson, Uppsala läns
allmänna försäkringskassa.

Som sakkunnig har förordnats ombudsmannen Leif Them,
Försäkringskasseförbundet.

Jur.kand. Monica Wistedt Höeg har sedan den l juli 1997 varit
utredningens sekreterare.

Utredningen, har antagit Utredningensom namnet om
socialförsäkringsnämndemas framtida roll S 1997:09, överlämnar
härmed betänkandet Förtroendemannainflytande ökad kvalitet och-rättssäkerhet, SOU 1997:134.

Utredningsuppdraget i och medär detta avslutat.

Stockholm den 15 oktober 1997

Eva Eriksson
/Monica Wistedt Höeg
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Sammanfattning

Uppdraget

organi-nuvarandedeniförändringarförslagdeanledningMed omav
iframladessocialförsäkringsadministrationen propo-sationen somav

ersättningsnivåersocialförsäkringensSamverkan,l996l97z63sition
detochförslagframuppdragifick jag taadministration, attoch m.m.

föränd-föreslagnadegenomföraförkrävsbeslutsunderlag attsom
ingåruppdragetIringarna. att

bestämmandetförstyrandeskall avprinciperdefram varata som- verksamhetsområde,inomnämnderantalet ett
sammansättning,nämndernasochnomincringsförfarandetöverse-

roll,förtroendevaldasdeöverse- nuvarandeklargöraochbeslutsbefogenhetnämndernas omöverse- färreellerytterligareellerändamålsenligbeslutsbefogenhet är om
socialförsäkringsnämnden,beslutföremål förbliärendeslag bör av

skallframtideninämndenärenden an-vilkenöverväga typ somav-
för,svara

utformning.tillförslagoch lämnaföredragandefunktionenbelysa-

socialförsäkringsnämnderantalbestämmandetförPrinciper av

försäkrings-socialförsäkringsnämnder inomantaletföreslår enJag att
kostnadseffekti-ochkvaliteträttssäkerhet,såskallkassa stort attvara

kravetsamtidigtsäkerställsärendenhandläggningen somivitet av
ochangeläget rätts-Det etttillgodoses. ärhandläggningenisnabbhet

bådenivå detsådanhålls attärendenantaletsäkerhetskrav enatt
detochi demsighinna attsättaledamöternaför attfinns utrymme

Antaletsammanträdet.underdialogmeningsfulltilltillfälle enges
Förstycken.40-45 atthögstdärförsammanträde börärenden varaper

nämndenfördröjdonödigtbliskall samt attinteärendehandläggningen
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skall kunna sköta sin roll i domstol, bör nämndenpartsom samman-
träda minst fjortonde dag.var

Vidare föreslås varje socialförsäkringsnämndatt skall besluta i alla
slag ärenden skall nämnd.avgöras Om det finnsav särskildasom av
skäl kan dock försäkringskassans styrelse besluta vissatt grupp av
ärenden skall denavgöras nämnd styrelsen bestämmer. Dennaav som
möjlighet skall utnyttjas restriktivt.

Nämndledamotens roll och ansvar

Närnndledamotens roll fatta beslutär i enskilda försäkringsärenden,att
allmänhetens företrädareatt ha insyn i försäkringskassanssom verk-

samhet och beslutsprocess och sitt deltagande iatt ärendehand-genom
läggningen förstärka rättssäkerheten. Dessutom bör ledamoten vara en
länk mellan allmänheten och försäkringskassan.

Lekmännens medverkan i beslutsprocessen viktig förär stärkaatt
rättssäkerheten. När flera ställning till ärende börtar risken förett
godtycke, förbiseende väsentliga fakta och missuppfattningarav
minska, dessutom blir ärendet allsidigt belyst.mer

Nämndens arbetsuppgifter domstolsliknandeär närmast och
nänmdledamötema skulle kunna liknas vid nänmdemännen i domstol.

Många nämndledamöter och har fackligaersättare eller andra upp-
drag, verksamma inomär politiska partier eller kommunpolitiker.är I
dessa sammanhang ledamotenär vald eller utsedd för företrädaatt en
politisk uppfattning eller medlemmarna i organisation.en

sittI uppdrag i nämnden det inte meningenär ledamöterna skallatt
för dem eller föreslagitrepresentanter dem.vara Derasutsettsom upp-

gift i stället lekmänär med sin livserfarenhetatt och sina erfaren-som
heter och kunskaper samhället, arbetsmarknaden, lokala och regio-om
nala förhållanden, objektivt ställning tillta be-m.m. ett presenterat
slutsunderlag, bedöma och de olikaväga omständighetersamman som
föreligger i det enskilda ärendet och fatta beslut i enlighet med gällande
rätt.

Av genomförd undersökning framkommer inte alla ledamöteren att
klara sinär rollöver sig för sinautan organisa-representanterser som

tioner eller partier. Detta allvarligt och måsteär uppmärksammas. För-
säkringskassomas ledning Försäkringskasseförbundetäven har härmen

infonnations- och utbildningsansvarett för de nominerar leda-att som
och ledamötemamöterna själva blir väl medvetna ledamotensom upp-

gift och roll. Annars kan ledamöterna bli hot rättssäkerhetenett mot
istället för stärka den och därmed urholka försäkringensatt legitimitet.
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allmän-mellanlänkbörledamöternämndensJag envaraattanser
framföraledningtill kassansochförsäkringskassanoch syn-heten

socialförsäkringssystemenochorganisationkassan sompunkter som
sådana.

iinblickfår ledamöternabeslutsprocessenideltagandesittGenom
ibörenskilde. Defår för dentrygghetssystemenkonsekvenservilka

den allmännadelta iochpartierpolitiska attorganisationer,sina genom
på-ochkändsocialförsäkringenochförsäkringskassandebatten göra
på-sådana ärstånd detill närfå förändringar attförverka anseatt

kallade.
tillsammansochuppdragstyrelsensskulle,Närnndledamötema

olikaikassanföreträdakunnakassan,hos samman-tjänstemänmed
inomsamverkansgruppemaföreslagnaregeringendeihang, t.ex. av

rehabiliteringsområdet.

beslutsbefogenhetNämndens

harår 1962,bildadesÄnda försäkringskassomaallmännadesedan
Socialförsäkrings-ärenden.vissaibeslutatförtroendemän typer av

enskildedenförbetydelseharärendenibeslutfattar stornämnden som
oftaärendenasamtidigtförsörjningssynpunktochfrån trygghets- som

skälighetsbedönming. Dessutominslagbetydande om-inrymmer av
be-begärenskildtjänstemannabeslut, attnärvissanämnden enprövar

skall omprövas.slutet
ibeslutsocialförsäkringsnämnderlandets1996 fattadeårUnder

förtidspen-beslut86 000bl.a.dessaärenden. Av000140drygt omvar
500arbetsskadeförsäkring, lllagenenligtbeslut50017sion, om

handikappersättning. Nämndema9 000ochVårdbidragbeslut omom
omprövningsbeslut.8003fattade dessutom

nämndenskallärendenenskildaibeslutabehörighetsinUtöver att
kammarrätt,ochi länsrätttalanförsäkringskassans enföra omäven

får bemyndigaNämndenöverklagas.avgjortsnämnden enfråga som
domstol. Detvid ärnämndenföreträdakassan van-hostjänsteman att

så sker.ligt att
ändamålsenligintebeslutsbefogenhet ärSocialförsäkringsnärrmdens

uppsplitt-föralldelesutformad i dag. Den ärdendelar, ärtill alla som
förkonsekvensärendenärendeslag rörolikamängdrad varssomen

Leda-spännvidd.synnerligensamhället harochenskilde storden
aktuella,blirreglerallainblick itillräckligfåsvårthar sommöterna att

får intenämndPrövning iår.gångenstakanågon varabaraibland per
möjlighetrimligbör ha attledamöternafrågaformellendast enen -
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sig i de oftasätta komplexa och komplicerade såärendena de kanatt
få reellt inflytande i beslutsprocessen.ett

Man bör också ställning till nänmdemasta medverkan i ärende-
handläggningen utifrån kostnadsperspektiv. Under årett 1996 uppgick
kostnader för arvoden, reseersättningar, arbetsgivaravgifter tillm.m. ca
36 miljoner kronor. Till detta kommer kostnader för närrmdorganisa-
tionen och tjänstemännens arbete med de ärenden skall föredrassom
inför närrmden. Lekmännens medverkan skall få kosta, i dessamen
ekomomiskt mycket kärva tider kan ändå inte helt bortse frånman
kostnaderna.

I mina överväganden har jag låtit kvalitetsaspektema få be-stor
tydelse. Jag kvaliteten kan höjasatt fårnämnden färreanser om
ärendeslag besluta Jag föreslår därföratt socialförsäkringsnämn-att
dens beslutsbefogenhet koncentreras till ärenden under avsevärdsom
tid har väsentlig betydelse för den enskilde från försörjningssynpunkt
eller där ersättningen ägnadär höja den enskildes livskvalitet.att I
ärendet skall det samtidigt finnas för bedömning.utrymme

Jag föreslår ärenden delpension, eftergiftatt återbetalnings-om av
skyldighet för utbetalade underhållsstöd och bidragsförskott s.k.
kraveftergift, bostadsbidrag och näringsbidrag inte längre skall beslutas

nämnd. Däremot skall nämnden fortfarande besluta förtidspen-av om
sion, efterlevandepension, handikappersättning, Vårdbidrag, bilstöd till
handikappade, assistansersättning och ärenden enligt lagen arbets-om
skadeförsäkring och statlig personskadeförsäkring.
Jag föreslår vidare socialförsäkringsnärrmd inteatt längre skall om-

några tjänstemannabeslutpröva enskild begärnär omprövning.en

Nämndernas sammansättning

En socialförsäkringsnämnd består i dag sju ledamöter ochav sex er-
Ordförandensättare. regeringen. Tre ledamöterutses ochav tre
väljsersättare landstinget eller i förekommande fall kommun-av av

fullmäktige. Tre ledamöter och ersättare Riksförsäkrings-tre utses av
verket. Nämnden inom sig vice ordförande.utser Ledamöterna skallen
ha så bred och allsidig representation möjligt från deten för-som egna
säkringskasseområdet. De i första hand bör komma ifrågapersoner som

de bosattaär inomär nämndens geografiska område.som
deI nuvarande nämnderna könsfördelningenär tämligen jämn.

Ledamötemas genomsnittsålder år,55 27är år60är överprocent
medan endast 26 år.är 50 Detänprocent önskvärtär medyngre en
jämnare åldersfördelning. För markera vikten järrmatt köns- ochav en
åldersfördelning föreslår jag det lagen skall framgåatt styrelsenattav
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vadsammansättningallsidigfårledamotskåreneftersträvaskall att en
yrke.ochålder, könavser

förbetydelsemycketharärendeni storbeslutfattarNämnden som
föråtagandeekonomisktinnebäroch sam-enskilde stortettden som

leda-får nomineradedärförliggerDethället. stortett somansvar
kandidaterlämpligafinnasigbemödardeviktigt attDet är attmöter. -

möj-tid ochharochengageradekloka,kunniga,är somsompersoner
nomi-deutsträckningiDetuppdraget. ärsig stor somlighet ägnaatt

ochfungerakommerlekmannamedverkanväl atthuravgörsomnerar
medverkan.dennaföljdenblirlegitimitetochkvalitetvilken avsom

arbetsmarknadensuttalat parterharSocialförsäkringsutskottet att
inteProblemetnärrmdema. äri attledamöternominerabör rätt attges

intedömaalltkommer attSAFmedverka. attvilligaalla är att avparter
vill und-deuttalattydligtSACO haroch attnågra ledamöternominera
myndig-roll ochorganisationensfackligamellan denkopplingvika en

arbetsgivarorga-ochbåde arbetstagar-medMeningenhetsutövning. att
ifåledamöter ärnominera attskall ha personerrättnisationema att

arbets-sidorolikaerfarenhetochkunskapmed avnärrmdema avom
och företagar-arbetsgivar-Omdenna.förhållandenaochmarknaden

frånrepresenterad snävendastellerrepresenterad allsblirinte ensidan
organisationfackligdessutom ute-ocharbetsmarknadensektor enav

spel.i dettadelarvitalablir, sätts resonemang ur
fåviktigarenornineringen ärvid attdethävar engage-jagMen att

från olikaerfarenhetochkunskapmednämndernatillrade ompersoner
nominerarvilkaarbetsmarkanden,från änochsamhälletområden i som

demnomineratdem utanskall inteLedamöterna representeradem. som
väsentligti alltharledamöterNämndensföreträdare.allmänhetensvara

Närrmden-domstol.inärrmdemännenfunktionochroll somsamma
jämfö-denMedkommunfullmäktige.ellerlandstingväljsmännen av

partiernapolitiskadeuppfattningminenligt somdetborderelsen vara
dennasocialförsäkringsnämndema. Motiledamöternomineraskulle

organisationercentralaallaintevetskapmedochbakgrund attom
tilltveksamjagledamöter, ärnomineravilligaarbetsmarknaden är att

Jagnornineringsrätt.fåskallföreslå delämpligt menardet attär attom
förhållanden.dessabeaktarregeringenönskvärtdet attatt vore

organi-andraocharbetsmarknadens ävensamtligafå delFör att av
ochkunskapervärdefullahandikapporganisationema,sationers, t.ex.
in-styrelseförsäkringskassanslämpligtdetkansynpunkter, attvara

skulle över-representerade. Där t.ex.dessadär ärsärskildarättar organ
diskuteras.rehabiliteringsfrågor kunnagripande

styrelseförsäkringskassans utseskallbeslutriksdagensEnligt
Ord-ordförande.nämndensinnefattarDet ävenledamöter.närrmdens

be-fungerarnämndeniarbetetroll. Hurviktigmycketharföranden en



16 Sammanfattning SOU 1997: 134

i rätt utsträckning vederbörandesstor förmågaror skötaatt upp-
giften. De lagar försäkringskassansstyr och därmedsom social-även
försäkringsnämndemas verksamhet reglerar och synnerligenstoren
betydelsefull del hela vårt välfärdssystem. De beslut fattasav harsom

tidigare mycketnämnts betydelse försom den enskildestor och för
samhällsekonomin. För med eftertryck markeraatt uppdragets bety-
delse jag ordföranden fortsättningsvisatt ävenanser skall utses av
regeringen efter förslag politiskt parti. De kan då efterav utses samma
principer i dag, dvs. oberoende partitillhörighet.som av

I 1996/97:63 framhålls det kan innebäraprop. fördelaratt stora att
kunna kombinera uppdrag i kassans styrelse och dess socialförsäk-
ringsnämnd. råderDet delade meningar det förenligtär med etiskaom

i samhället styrelsen någon frånnormer att den kretsenutser attegna
ordförande i nämnd. Om regeringenvara ordförandeen utser en som

tillika ledamotär styrelsen, blir denna fråga inte aktuell.av
Det önskvärt fåär effektivareatt nämndorganisation och kva-en att

liteten på nämndarbetet höjs. Det finns därför skäl minska antaletatt
ledamöter och till femersättare respektive fyra. För skallersättarnaatt
kunna fullgöra sitt uppdrag kvalitativt tillfredsställandeett sätt när
de inträder i ordinarie ledamots ställe, föreslår jag de skall haatt när-

och yttranderätt vid nämndensvaro- sammanträden och veder-att
börande skall personlig förersättare ledamot. Med färrevara ordi-en
narie ledamöter och med ersättare har ochnärvaro- yttranderättsom

jag det finns förutsättningartror större få den eftersträvade kvalitets-att
Ävenoch effektivitetshöjningen. kan dåersättarna bidra med sina

erfarenheter och kunskaper och de blir engagerade i nämndens arbete
på aktivt sätt.ett

Jag föreslår två ledamöter tvåochatt ersättare efter förslagutses av
organisationer på arbetsmarknaden. Styrelsen beslutar vilka skallsom
få nomineringsrätt. Ledamöterna bör verksamma inom nämndensvara
geografiska område. Två ledamöter och två ersättare efter förslagutses

de politiska partier är representeradeav i landstinget respektivesom
kommunfullmäktige. Styrelsen skall eftersträva ledamöter ochatt er-

i nämnderna fårsättare sammansättning den politiskaen motsvararsom
representationen. Ledamöterna bör bosatta inom nämndensvara geo-
grafiska område.

Socialförsäkringsnämnden skall beslutsför minstnär leda-vara tre
möter närvarande.är

Ledamöterna bör för tid fyra år,utses räknat från den 1 aprilen av
året efter det val Frånägtatt tidpunkt skall socialförsäk-rum. samma
ringsnämndema inrättas.
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Antalet nämnder och kostnader

De föreslagna förändringarna i nämndernas beslutsbefogenhet medför
beräknad minskning med 8 000 årärenden vid oförändraden ca per

ärendetillströnming. Med de principer för bestämmandet antaletav
nämnder föreslagits och med hänsyn till ärendeminskningen,tagensom
skulle det behövas 130 nämnder i landet.ca

För närvarande pågår två utredningar Föitidspensionsutredningen-
och Arbetsskadeutredningen förslag kan leda till beslut kanvars som-
få betydelse för nämndernas verksamhet. I dagsläget finns därför så
många osäkra faktorer det mycket vanskligt någonäratt göraatt mer
välgrundad beräkning hur många nämnder kommer behövasav attsom
år 1999.

Genomsnittskostnaden för socialförsäkringsnänmd år 1996en var
215 000 kronor. Med ersättningsnivåer och med hänsynsamma tagen
endast till den förändrade ärendemängden skulle kostnaderna sjunka
med drygt 7 miljoner kronor.

F öredragandefunktionen

Frågor i socialförsäkringsnämndavgörs efter föredragning tjänste-av
hos försäkringskassan. Föredragandeorganisationen varierarman

mellan och ibland inom försäkringskassoma.även någraHos kassor
finns särskilda föredragande där kassan uppställt särskilda krav på
kompetens hos de Hos andra kassor ingår föredragningenutsetts.som

naturlig del i handläggarens övriga arbetsuppgifter,som en utan att
kassan någon särskildgör prövning vederbörandes kompetens.av

Föredragningen mycket viktig delär ärendehandläggningenen av av
de ärenden skall nämnden.avgöras Det därför avgörandeärsom av av
betydelse föredraganden har goda kunskaper, erfarenheteratt och en
allsidig kompetens.

Det finns anledning understryka behovet kompetens och kvalitetav
i föredragningen. Som led i kvalitetssäkringed föreslår jag för-ett att
säkringskassans styrelse i särskilt beslut vilka kunskaps- ochanger
kompetenskrav skall ställas den till föredragande.utsessom som
Försäkringskassans direktör skall de tjänstemän skall ha tillange som
uppgift föredra ärenden inför socialförsäkringsnämnden.att

Jag föreslår vidare reglerna skiljaktig mening skall regleras iatt om
lagen 1962:381 allmän försäkring bådeAFL för nämndensom
ledamöter och för föredraganden den skiljaktiga meningensamt att
skall anmälas innan sammanträdet avslutas.
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utbildningsfrågorochKompetens-

behovochledamötemasutredningsarbetet harUnder ersättarnas av
kassansliksomangeläget de,ständigt kommit Detutbildning är attupp.

för deras be-behövsoch kompetenshar den kunskaptjänstemän, som
råderekonomiska lägemycket kärvadettydelsefulla arbete. Trots som

får utbildning deinte denså ochfår ledamöterdet inte ersättareattvara
finns skäl förjag detbakgrundendenbehöver. Mot att rege-menar

ändamål.för dessa"öronmärka"ringen överväga attatt pengar

övergångsreglerIkraftträdande och

18 kap.januari 1999.föreslås träda i kraft den 1Lagändringama
gången de ledamöterförstadock tillämpasAFL skall20-21 som

Äldre skallbestämmelserapril 1999.från med denoch lskall utses
ansökan eller begäranärende där ompröv-fortfarande tillämpas i om

ikraftträdandet.inkommit förening
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Författningsförslag

l Förslag till

Lag ändring i lagen 1962:381om om

allmän försäkring

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1962:381 allmän för-om om
säkring

18 kap. 20-21 §§ och 20 kap. 10 § skall ha följandeatt lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 kap.
6

I allmän försäkringskassa I allmän försäkringskassaen en
skall finnas styrelse och skall finnas styrelse ochen en en en
eller flera socialförsäkrings- eller flera socialförsäkrings-
närrmder. Regeringen beslutar nämnder. Försäkringskassans
hur många socialförsäkrings- styrelse beslutar hur många
nämnder skall finnas i riket. socialförsäkringsnämndersom som
Riksförsäkringsverket beslutar skall finnas kassani vilketsamt
för varje kassa antalet geografisktnärrm- område skallom som
der i kassan. Om inte före- nämndens verksamhets-utgöraannat
skrivs tillkommer det styrelsen område.

besluta i angelägenheter, En socialförsäkringsnämndatt som
kassan har befatta sig med. för tidinrättas fyraatt år,en av

räknat från den april1 efteråret
det val tillår landsting och
kommunfullmäktige iägt rum
hela landet.

Lagenomtryckt 1982:120
2Senastelydelse1986:140
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socialförsäkrings-Varje
särskildaskall,nämnd inteom

allabeslutfattaskäl föreligger, i
lagenligt dennaärenden som

skallförfattningeller av-annan
socialförsäkrings-göras av

nämnd.
till-föreskrivsOm inte annat

beslutastyrelsendetkommer att
kassan hari angelägenheter, som

med.befatta sigatt

fast-förslag kassan,skall,försäkringskassaStadgar för allmän av
skallRiksförsäkringsverket. Stadgamaregistrerasochställas angeav

säker-övrigavärde- ochhur kassanssitt ochskall hastyrelsen sätevar
skall förvaras.hetshandlingar

kap.18
20

socialförsäkringsnämndsocialförsäkringsnämnd EnEn
bestå fem ledamöter. Avskallbestå ledamöter. Avsjuskall avav

skallledamot,dessaskallledamot,dessa utses somutses ensomen
ordförande,nämndensordförande,nämndens avvaraavvara

regeringen.leda-de andraregeringen. Av
för-efterledamöterRiksförsäk- Två utsesmöterna treutses av

politiskaslag de partierväljsochringsverket tre somavav
lands-representerade detfinnsverk- ikassanslandstinget. Om

försäkrings-samhetsområde ting utgörutgörs en somav
verksamhetsområde. Ikassansledamöterskallkommun, tre

försäkringskassafrågakommunfullmäktigeväljas om enav
verksamhetsområdeOmlandstinget.för utgörsistället varsav

kommun, skallverksamhetsområde be-kassans motsva-av en
finnsrande gälla förenligt partier1regeringenstämts somav

kommunfull-representeradefördel- iregeringenbeslutar om
ledamöternamäktige. Närrespek-landstingmellan utsesningen

leda-skall eftersträvaskom-landsting ochmellantive att
fårmotskårende sammansätt-gäller valdetnär tre enavmun

poli-denledamöterna. Närrm- ningsistnämnda motsvararsom
lands-tiska irepresentationenvice ord-siginomden utser en

kommunfull-respektivetingetförande.

3 l992:660lydelseSenaste
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och de Riks- mäktige.För var en av av
försäkringsverket utsedda leda- ledamöterTvå efterutses

förslagskall verketmöterna organisationer påutse en av ar-
betsmarknaden.suppleant. de ledamöterFör som

har valts landstinget ledamöternaeller När skallutsesav
kommunfullmäktige skall lika eftersträvas ledamotskårenatt
många får allsidigsuppleanter väljas. sammansättningen

Bestämmelserna i fjärde med hänsyn till ålder, kön och7 §
yrke.stycket val ledamöter ellerom av

i för allmän och leda-suppleanter styrelse För var en av
skallförsäkringskassa skall tillämpas styrelsenmöterna utse en

vid landstingets och kommun- ersättare.
fullmäktiges val ledamot socialförsäk-ledamöter Enav av
eller suppleanter i socialförsäk- ringsnämnd för tidutses en av
ringsnämnd. fyra räknat från den aprilår, 1

efter det val till landstingåret år
och kommunfullmäktige ägt rum

hela landet.i
ledamot socialförsäk-En av

ringsnämnd kan skiljas från
uppdraget beslut dengenom av

honom eller henne.utsettsom
Om ledamot underavgåren

tjänstgöringstiden skall annan
ledamot för återstodenutses av
tiden.

Nämnden inom sigutser en
vice ordförande.

Vid förfall för både ordföran-
den och ordföranden föresvice

denordet de vidav som sam-
manträdet närvarande utser.

Till socialförsäkringsnämn-
dens sammanträden skall samt-
liga ledamöter och ersättare
kallas. Om nämndledamot ären
förhindrad vidtjänstgöraatt ett
sammanträde, skall ersättaren
kallas hans eller hennes ställe.i
Även de inteersättare som

får vidtjänstgör närvara nämn-
dens sammanträden och delta i
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överläggningarna inte imen
nämndens beslut.

Försäkringskassans direktör
får delta socialförsäkrings-i
nämndens sammanträden men

dess beslut.inte i
socialförsäkringsnämn-Vid

dens sammanträden skall föras
protokoll.

18 kap.
21

frågor tillsocialförsäkringsnämndEn avgör rättom
förtidspension

efterlevandepensionsärskild
handikappersättning
Vårdbidrag4.

såvitt för till pension enligt 5 kap.inte förutsättningarnadock rättavser
frågor förmånertillSocialförsäkringsnärrmden även rättavgör om

författningar.enligt vad föreskrivs i andrasom
fråga avgjorts socialförsäkringsnämnd överklagas,Om en som av

försäk-den allmänna försäkringskassanskall nämnden företräda om
målet. fårNämndenskall föra det allmännas talan iringskassan

försäkringskassan företräda nämndenbemyndiga tjänsteman vid atten
vid domstol.

SocialförsäkringsnärrmdenSocialförsäkringsnänmden ärär
leda-då beslutsför minstbeslutsför minst fyra leda- när tre

närvarande.närvarande. ärmötermöter är
före-övrigt skall vad i 9 §övrigt skall vad i 8-10 §§ II

påavseende styrelseavsende skrivs medföreskrivs med
ha motsvarande tillämpning medha motsvarande tillämp-styrelse

socialförsäkrings-på socialför- avseendening med avsende
före- nämnden.säkringsnämnden. Har

deltagit be-från ledamotbeslutet Endraganden iav- som
ärende får anföraslutetmening skall dennavikande ettan- av

skiljaktig före-Hartill protokollet.tecknas mening.
draganden beslutet skiljaktigmot

skall denna anmälas.mening
skallskiljaktigaDen meningen

4 lydelse1996:200Senaste
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anmälas sammanträdetinnan
avslutas och antecknas till pro-
tokollet.

20 kap.
10

allmän försäk-Beslut allmän försäk- Besluten av enav
fattats ringskassa har fattatsringskassa har som avsom av en en

i försäk-tjänsteman i ärenden försäk- tjänsteman ärendenom om
skall ring enligt denna lag skallring enligt denna lag om-om-

kassan, det begärs kassan, det begärsprövas prövasav om av om
angår angårenskild beslutet enskild beslutetav en somav en som

och beslutet inte har meddelatsoch beslutet inte har meddelats
med stöd 10 Ompröv- med stöd 10av a av a

socialför-skallningen göras av
beslutetsäkringsnämnden om

gäller fråga kap.2 12som avser
eller b kap. eller12 3 7-9 17a

kap. § eller kap. 7-1020 3 22
skalleller Omprövning16

socialförsäk-också göras av
ringsnämnden beslutet gällerom

enligtåterbetalningsskyldighet
beloppkap. § och det20 4 som

ha utbetalats för mycket över-
basbeloppet.10stiger procent av

får till den enskildes nack-omprövningen beslutet inte ändrasVid
del.

Riksförsäkringsverketomprövning begärs beslut ochOm ettav
skall försäkringskassan inte be-överklagar beslut, omprövasamma

överklagande.omprövning skallslutet. Begäran ettom anses som

träder i kraft den januari 1999.Denna lag 1
gången påtillämpas första deBestämmelserna i 18 kap. 20-21 §§

från och med den april 1999.ledamöter skall 1utsessom
Äldre ii kap. § tillämpas fortfarande ärendebestämmelser 20 10

omprövning inkommit före ikraftträdandet.där begäran om

5 1991:1976Senastelydelse
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2 Förslag till

ändring i 1979:84Lag lagenom om

delpension

frågaHärigenom föreskrivs i lagen 1979:84 delpensionom om
dels § skall upphöra gälla17att att
dels följande20 § skall ha lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§20
Bestämmelserna i kap. Bestämmelserna i 20 kap. 10-20 10-

1962:381 all-§§ lagen 1962:381 all- 13 §§ lagen13 omom
försäkring omprövning försäkring omprövningmän mänom om

ändring försäkringskassas och ändring försäkringskassasoch av av
överklagande för- beslut överklagande för-beslut samt samt avav

domstols be- säkringskassas och domstols be-säkringskassas och
i ärenden slut tillämpas i ärendenslut tillämpas även även

lag. enligt denna lag.enligt denna Omprövning av
beslut ifråga återbetalnings-om

skallskyldighet enligt 19 § göras
socialförsäkringsnämnd, omav

det belopp utbetalats försom
mycket 10överstiger procent av
basbeloppet enligt kap. §1 6 om
allmän försäkring.

kraft den januariDenna lag träder i 1 1999.
tillämpas fortfarande i ärende där ansökan inkommit före17 §

ikraftträdandet.
Äldre i tillämpas fortfarande i ärende där be-bestämmelser 20 §

omprövning inkommit före ikraftträdandet.gäran om

lydelse1991:1982Senast



örfattningsförslag 25F.SOU 1997: 134

tillFörslag3

1973:380i lagenändringLag omom

arbetsskadeförsäkring

arbetsskade-fråga lagen 1973:380förskrivs iHärigenom omom
1försäkring

följande lydelse.§ skall ha8 kap. 4att

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

8 kap.
§4

Ärende ärendeförsäkrade, iangående livränta till den annat upp-
arbetsskada till följdådragit sigförsäkradefråga huruvida denkommen

efterlevandeliv-angående särskildärendeolycksfall ochänannatav
socialförsäkringsnärrmd. Re-försäkringskassaskall i avgörasränta av

behörighet för tjänstemanföreskrifterfår meddeladockgeringen om
beskaffenhetenkelärendenförsäkringskassan ärhos avgöraatt som av

efterlevandeliv-särskildförsäkrade ellerangår till denlivräntaoch inte
ränta.

skallbeslutOmprövning av
socialförsäkrings-göras av

har fattatsbeslutetnämnd, om
och gällertjänstemanav

§ och6 kap. 5fråga som avser
fattatbeslut tjänstemansom

föreskriftermed stöd av rege-av
stycket.enligt förstaringen

januari 1999.i kraft den 1träderlagDenna
Äldre begäranärende därfortfarande ibestämmelser tillämpas

ikraftträdandet.inkommit föreomprövningom

omtryckt 1993:357Lagen



26 örfattningsförslagF SOU 1997: 134

4 Förslag till

ändringLag i lagen 1996:1030om om

underhållsstöd

Härigenom föreskrivs frågai lagen 196:1030 underhålls-om om
stöd

38 skall följande§ ha lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

38 §
Beslut enligt denna lag gäller någotomedelbart, inte annatom anges

i beslutet.
Bestämmelserna i 20 kap. lagen10-13 §§ 1962:381 allmänom

försäkring omprövning och ändring försäkringskassas beslutom av en
överklagande försäkringskassans beslut tillämpas också isamt av
enligtärende denna lag.

försäkringskassan skallI so-
cialförsäkringsnämnden pröva
ärenden eftergift enligt 35om

gällerDetsamma omprövning av
belut återkrav enligt 20om om
det belopp felaktigt har be-som
talats överstiger tiout procent

basbeloppet enligt kap. §1 6av
lagen allmän försäkring.om

lagDenna träder i kraft den januari1 1999.
Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i ärende där ansökan

eftergift enligt 35 § inkommit före ikraftträdandet.om
Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i ärende där begäran

omprövning inkommit före ikraftträdandet.om
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Förslag till5

ändring i lagen 1993:737Lag omom

bostadsbidrag

fråga lagen 1993:737 bostads-föreskrivs iHärigenom omom
bidrag

skall ha följande lydelse.27 och 29 §§att

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

27 §
hushålletspå inkomst-sökanden grunddet uppenbartOm är att av

något förhållande inte be-fönnögenhetsförhållanden ellereller annat
får försäkrings-enligt denna lag,kan beräknashöver det bidrag som

bi-avslå eller nedutredning ansökan, draefter särskildkassan sätta
draget.

fårfår enligt första stycketstycket BeslutBeslut enligt första
in-fattas hinder vissviss in-fattas hinder utan attattutan avav

intekomst eller förmögenhetförmögenhet intekomst eller
i bidrags-skall räknas in denräknas in i den bidrags-skall

inkomsten.Beslut grundandegrundande inkomsten.
skall fattas social/försäkrings-av
nämnden.

29
allmän1962:381i kap. 10-13 §§ lagenBestämmelserna 20 om
beslutändring försäkringskassasomprövning ochförsäkring avom

domstols beslutförsäkringskassas beslut ochöverklagandesamt av
i ärenden bostadsbidrag.skall tillämpas om

be-sådantOmprövning ettav
försäkringskassaslut somenav

har fattats itjänsteman ettav en
skyldighetärende åter-attom

bostadsbidrag skallbetala göras
socialförsäkringsnämnden,av

1 lydelse1996:441Senaste
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det belopp utbetalats förom som
mycket 10överstiger procent av
basbeloppet enligt kap. §1 6
lagen allmän försäkring.om

Ett beslut i ärende bostadsbidrag skall gälla omedelbart,ett om om
någotinte i beslutet.annat anges

lag i kraftDenna träder den 1 januari 1999.
Äldre bestämmelser i 27 § tillämpas fortfarande i ärende där an-

sökan inkommit före ikraftträdandet.
Äldre bestämmelser i 29 § tillämpas fortfarande i ärende där be-

omprövning inkommit före ikraftträdandet.gäran om
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tillFörslag6

1991:1488i lagenändringLag omom

tillersättningarvissahandläggning av

totalförsvaretinomtjänstgörden som

handlägg-fråga 1991:1488lagenföreskrivs iHärigenom omom
inom totalförsvarettjänstgörtill denersättningarvissaning somav

följande lydelse.skall ha§2att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2 §
§ hand-Frågor i 1hand-i § sägsFrågor 1sägs somsom

försäkringskassadenförsäkringskassa läggsdenläggs avav
tjänstgörings-vilken dentjänstgöringsskyl- hosvilken denhos

eller,inskrivenskyldigeeller, haninskriven ärdige är omom
så-inskriven hossådan intehanhosinskriven ärinte är enen
påförsäkringskassandan kassa,denförsäkringskassankassa,

påbörjar sindär handenpåbörjar sin tjänstgö-där han ortort
fårkassatjänstgöring. Dennafår dockkassaring. Denna upp-

försäk-dock uppdraförsäkringskassadra att annanannan
handlägga ärendet.Vidlyftiga ringskassaärendet.handlägga att

familje-ärendenoch svåra om
näringsbidragformbidrag i av

försäkringskassafår i av-en
socialföräkringsnämn-göras av

den.

januari 1999.kraft denträder i llagDenna
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7 Förslag till

Lag ändring i lagen 1988:1465om

ersättning och ledighet förom

närståendevård

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1988:1465 ersättningom om
och ledighet för närståendevård

18 § skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§18
Föreskrifterna i 20 kap. 10- Föreskrifterna i 20 kap. 10-

13 §§ lagen 1962:381 all- 13 §§ lagen 1962:381 all-om om
försäkringmän omprövning försäkringmän omprövningom om

och ändring allmän försäk- och ändring allmän försäk-av av
ringskassas beslut ringskassasöver- beslutsamt över-om samt om
klagande försäkringskassas klagande försäkringskassasav av
och domstols beslut tillämpas och domstols beslut tillämpas

i ärendeäven ersättning iäven ärende ersättningom en- om en-
ligt denna lag. Omprövning skall ligt denna lag.

försäkringskassani göras av
socialförsäkringsnämnd be-om
slutet gäller fråga ien som avses
17 § och det belopp utbe-som
talats för mycket överstiger 10

basbeloppet enligt 1procent av
kap. § lagen6 allmän försäk-om
ring.

Ett beslut i ärende ersättning enligt dennaett lag skall gällaom
omedelbart, inte något i beslutet eller bestämsannatom anges av en
domstol har beslutet.prövaattsom

Denna lag träder i kraft den januaril 1999.
Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i ärende där begäran

omprövning inkommit före ikraftträdandet.om

Senastelydelse1991:1980
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tillFörslag8

1989:225i lagenändringLag omom

smittbärareersättning till

ersättning tillfråga 1989:225föreskrivs i lagenHärigenom omom
smittbärare

följande lydelse.skall ha14 §att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§14
Föreskrifterna i 20 kap. 10-Föreskrifterna i 20 kap. 10-

all-1962:381all- 13 §§ lagen1962:381lagen13 §§ omom
omprövningförsäkringomprövningförsäkring mänmän omom

allmän försäk-och ändringförsäk-ändring allmänoch avav
ringskassas beslutbeslut över-ringskassas över- samtsamt omom

försäkringskassasklagandeförsäkringskassasklagande avav
beslut tillämpasoch domstolsbeslut tillämpasdomstolsoch

ärende ersättningiersättningi ärende ävenäven om en-en-om
skall lag.ligt dennalag. Omprövningligt denna

försäkringskassani göras av
socialförsäkringsnämnd be-om

frågaslutet gäller isom avsesen
eller kap.kap. § 20§ eller 3 178

försäkring.allmän§ lagen3 om
skall ocksåOmprövning göras

socialförsäkringsnämnd,av en
gäller återbetal-beslutetom

§ ochningsskyldighet enligt 13
utbetalats fördet belopp som
10mycket överstiger procent av

§enligt kap.basbeloppet 1 6
allmän försäkring.lagen om

lydelse1991:1981Senaste
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Ett beslut i ärende ersättning enligt denna lag skallett gällaom
omedelbart, någotinte i beslutet eller bestämsannatom anges av en
domstol har belutet.prövaattsom

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i ärende där begäran

omprövning inkommit före ikraftträdandet.om
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9 Förslag till

Lag ändring i lagen 1947:529om om

allmänna barnbidrag

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1947:529 allmännaom om
barnbidrag

15 § skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15
Bestämmelserna i kap.20 10- Bestämmelserna i 20 kap. 10-

13 §§ lagen 1962:381 all- 13 §§ lagen 1962:381 all-om om
försäkringmän omprövning försäkringmän omprövningom om

och ändring allmän försäk- och ändring allmän försäk-av av
ringskassas och domstols beslut ringskassas och domstols beslut
har motsvarande tillämpning i har motsvarande tillämpning i
ärende enligt denna lag. Om- ärende enligt denna lag.

beslut frågaprövning iav om
återbetalningsskyldighet enligt

§12 skall socialförsäk-göras av
ringsnämnd, det beloppom som
utbetalats för mycket överstiger
10 basbeloppet enligtprocent av

kap.1 § lagen6 allmän för-om
säkring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i ärende där begäran

omprövning inkommit före ikraftträdandet.om

Lagenomtryckt 1973:449
2Senastelydelse1991:1983
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tillFörslag10

1988:1463iändring lagenLag omom

utländska barnadoptionvidbidrag av

vidbidragfråga 1988:1463lageniföreskrivsHärigenom omom
utländska bamadoption av

följande lydelse.skall ha9 §att

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§9
bestäm-följandetillämpasdenna lagfråga bidrag enligt ävenI om

försäkringallmän1962:381i lagenmelser om
§ tillsyn,18 kap. 2 om

nedsättningochindragning ersätt-styckettredje20 kap. 3 § avom
ning,

återbetalningsskyldighet,§20 kap. 4 om
preskription,5 §20 kap. om

lämnaskyldighet9 §styckena ochförsta-tredjekap.8 §20 attom
uppgifter,

utredningsåtgärder,stycket§ fjärde20 kap. 8 om
beslutoch ändringomprövningkap. 10-13 §§20 samt omavom

överklagande.

sådant be-Omprövning ettav
försäkringskassaslut somenav

har fattats itjänstemanav en
skyldighet åter-ärende attom

skallbetala bidrag göras av
socialförsäkringsnämnd.

1999.januarii kraft den 1lag träderDenna
Åldre ärende där begäranfortfarande ibestämmelser tillämpas

ikraftträdandet.föreinkommitomprövningom

l 1997:278lydelseSenaste
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11 Förslag till

Lag ändring i lagen 1993:389om om

assistansersättning

Härigenom frågaföreskrivs i lagen 1993:389 assistanser-om om
sättning

17 § skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §
Föreskrifterna i kap.20 10-13 §§ lagen 1962:381 allmän för-om

säkring omprövning och ändring försäkringskassas beslut samtom av
överklagande försäkringskassas och domstols beslut skall tillämpas iav
ärende assistansersättning.om

Omprövning sådant beslutav
försäkringskassa harav en som

fattats tjänsteman i ettav en
ärende skyldighet åter-attom
betala skallassistansersättning

socialförsäkrings-göras av
nämnden, det beloppom som
utbetalats för mycket överstiger
10 basbeloppet enligtprocent av

kap. § lagen allmän1 6 för-om
säkring.

Ett beslut i ärende assistansersättning skall gälla omedelbart,ett om
inte något i beslutet.annatom anges

Denna lag träder i kraft den januari1 1999.
Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i ärende där begäran

omprövning inkommit före ikraftträdandet.om
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tillFörslag12

1988:360iändring lagenLag omom

bilstöd tillärendenhandläggning omav

handikappade

handläggning1988:360fråga lagenföreskrivs iHärigenom omom
handikappadetillbilstödärenden omav

lydelse.följandeskall ha5 §att

§5
allmän1962:38110-13 §§ lagenkap.Bestämmelserna i 20 om
beslutförsäkringskassasändringomprövning ochförsäkring avom

tillämpasdomstols beslutochförsäkringskassasöverklagandesamt av
denna lag.ärenden enligtiäven

beslutsådantOmprövning av
harförsäkringskassa somav en

ifattats tjänsteman ettav en
skyldighet åter-ärende attom

skallbidragbetala göras av
socialförsäkringsnämnd, detom

mycketutbetalats förbelopp som
basbe-10överstiger procent av

kap. § lagenenligt 6loppet 1 om
försäkring.allmän

januari 1999.kraft den lträder ilagDenna
Äldre begärani ärende där ompröv-tillämpasbestämmelser om

ikraftträdandetinkommit förening

1991:1985lydelseSenaste



Författningsfärslag 37SOU 1997:134

tillFörslag13

1994:308ändring i lagenLag omom

pensionärerbostadstillägg till

fråga 1994:308 bostads-lagenföreskrivs iHärigenom omom
till pensionärertillägg

lydelse.skall ha följande§14att

§14
allmänlagen 1962:381i 20 kap. 10-13 §§Bestämmelserna om
beslutförsäkringskassasomprövning och ändringförsäkring avom

och domstols beslutförsäkringskassas beslutöverklagandesamt av
lag.bostadstillägg enligt dennaärendenskall tillämpas i om

sådant be-Omprövning ettav
försäkringskassaslut somenav

har fattats itjänsteman ettav en
skyldighetärende åter-attom

skallbostadstilläggbetala göras
socialförsäkringsnämnd, omav

utbetalats fördet belopp som
mycket 10överstiger procent av

enligt kap. §basbeloppet 1 6
försäkring.allmänlagen om

januari 1999.i kraft den 1lag träderDenna
Äldre fortfarande i ärende där begäranbestämmelser tillämpas

ikraftträdandet.inkommit föreomprövningom
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Inledning1

direktivUtredningens1.1

regeringssammanträde denvidframgår beslutdirektivUtredningens av
följande.återges i detochdir. 1997:71april 199730

uppdragtillkallas med översynutredare görasärskildEn att aven
föreslår propositioniRegeringensocialförsäkringsnänmdema.

ersättningsnivåer ochsocialförsäkringensSamverkan,1996/97:63
nuvarandedenförändringarriktlinjer föradministration, orga-avm.m.

propositionen före-socialförsäkringsadministrationen. Inisationen av
in-beslutaskallstyrelseförsäkringskassasallmänslås bl.a. att om

iledamöterutseendesocialförsäkringsnänmder ochrättande avav
tillåterkommadenpropositionenanför iRegeringendessa. attatt avser

antaletföravseende principerpreciseringartillförslagriksdagen med
nomineringsförfarandet ochverksamhetsområde,inomnämnder ett

beslutsbefogenheter.nämndernassammansättningnämndernas samt
organisationen.till denutarbeta förslagskallUtredaren nya

Bakgrund

lagenkap. 6 §enligt 18skall det,försäkringskassaallmänVid en
socialför-eller flerafinnasförsäkring AFL,allmän1962:381 enom

ärendenvissabeslut ifattarNämndemasäkringsnärrmder. typer somav
försörjnings-från ochtrygghets-försäkradedenbetydelse förhar stor

betydande inslagofta inrymmerärendenasamtidigtsynpunkt avsom
kap.skall enligt 18socialförsäkringsnämndskälighetsbedömning. En

särskildförtidspension,bl.a.frågor tillbesluta i rätt21 § AFL om
vårdbidrag. Dessutomochhandikappersättningefterlevandepension,

enligt 8 kap.arbetsskadelivräntasocialförsäkringsnämndbeslutar om
enligt 3 §bilstödarbetsskadeförsäkring,1976:380,4 § lagen, om

till handi-bilstödärendenhandläggning1988:360,lagen, omavom
assi-1993:389,lagen,enligt 13 §assistansersättningochkappade om
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stansersättning. Efter hand har också fåttnämnderna vidgade uppgifter
rättslig karaktär omprövningar återkrav.ochav ex.,
Socialförsäkringsnärrmdema sammanträder gångnormalt en per

månad och ärendemängden i normalfallet 40 och 50 ärendenär per
På hållsammanträde. del har ärendemängden varit betydligt större,en

till ca.75 ärenden sammanträde. Rutinema för hur ärendenupp per
Ärendenaföredras också.varierar föredras vanligen i nämnderna av

särskilda föredragande. Vid vissa försäkringskassor föredrar dock
handläggande tjänsteman själv sina ärenden.

Regeringen beslutar för närvarande det totala antalet socialför-om
säkringsnämnder i landet och Riksförsäkringsverket RFV beslutar om
fördelningen. Idag finns det 165 nämnder.

En socialförsäkringsnänmd består sju ledamöter. Ordförande iav
närrmden regeringen. Nämnden inom sig vice ord-utses utserav en
förande. RFV ledamöter mångalika suppleanter ochutser tre samt
landstinget eller i förkommande fall kommunen ledamöterutser tre

lika många suppleanter. Om kassas verksamhetsområde be-samt en
regeringen enligt 18 kap. § beslutarstämts l AFL regeringenav om

fördelningen landsting respektive mellan landsting och kommun detnär
gäller val de sistnärrmda ledamöterna. De ledamöter ochtreav
suppleanter landstinget eller kommunen enligtutses utsessom av

principer gäller för val ledamot till försäkringskassanssamma som av
styrelse. de ledamöterAv skulle föreRFV den juli1 1992utsessom av
två ledamöter efter förslag från arbetstagarsidan frånoch denutses en
icke offentliga arbetsgivar- och egenföretagarsidan för tillgodoseatt
behovet kunskap arbetsmarknadsmässiga förhållanden. Arbet-av om
givarsidan har dragit sig fråntillbaka närrmdema och därför har RFV
fått ledamöter i socialförsäkringsnämndemarätt behövaatt utse utan att
inhämta förslag från organisationerna. RFV inhämtar dock förslag från
arbetstagarsidan. Kraven ledamötemas kompetens dockär
oförändrade.

En särskild utredare har haft i uppdrag social-göra översynatt en av
försäkringsadministrationens organisationsstruktur dir. 1995:110.
Utredaren överlämnade betänkandet Försäkringskassan Sverige -
Översyn Socialförsäkringens administration SOU 1996:64 den 30av
april 1996. betänkandetI utredaren bl.a. förslag tillpresenterar att
styrelserna för de allmänna försäkringskassoma skall besluta attom
inrätta socialförsäkringsnämnder och ledamöter i dessa. Utredarenutse
anför i betänkandet regeringen bör precisera principer förnärmareatt
inrättandet nämnder, nomineringsförfarandet och i vilka ärendenav
nämndem skall besluta.
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i proposition 1996/97:63 Samverkan, socialförsäk-Regeringen har
ersättningsnivåer administration, lagt fram förslagringens och m.m.

förslag. Regeringentill denna del med utredarensöverensstämmersom
återkommaanför vidare i propositionen den till riksdagenatt attavser

socialförsäkringsnämndemamed förslag till preciseringar avseende
målsättningmed regler skall träda i kraft i samband med attatt nya re-

formen genomförs.

Uppdraget

särskild utredare skall fram förslag och det beslutsunderlagEn ta som
genomföra de föreslagna ändringarna socialförsäk-krävs för att av

ringsnämndema.
Utgångspunkten försäk-för uppdraget skall de allmännaattvara

frånstyrelser och med den januari 1999 skall beslutaringskassomas l
Frånsocialförsäkringsnämnder och ledamöter i dessa.inrätta utseatt

tidpunkt kommer de allmänna försäkringskassomasmed dennaoch
utsedda regeringen, under förutsättning riks-styrelser att avvara av

förslagen i propositionen 1996/97:63 Sam-godkännandedagens av
ersättningsnivåersocialförsäkringens och administration,verkan, m.m.

reglerna för socialförsäk-samband med ikraftträdandet deI av nya
föreslåregeringenringsnämndema den 1 januari 1999 över-enavser

gångsreglering möjliggör för nyvalda styrelserna beslutade att omsom
ledamöter i dessa.och inrätta socialförsäkringsnämnder och utse

Inför föreslagna förändringen socialförsäkringsnämndemaden av
fastslås styrande för bestämmandetbehöver de principer skallsom vara

Ävenverksamhetsområde. nominerings-antalet nämnder inom ettav
rollförfarandet, nänmdenas sammansättning och de förtroendevaldas

viktigt har bred och allsidigDet nämndernaöver. är att en samman-ses
bibehålls.förankringensättning samtidigt den den lokala Det ärsom

också könsfördelning. beslutsbe-viktigt nämnderna har jämn Deatt en
enligt lagenfogenheter socialförsäkringsnärrmd har i dagsom en

och vissa andra författningar1962:381 allmän försäkring AFLom
också del bör syfta till klargörabör Denna översynenöver. attses av

ändamålsenlig karaktärnuvarande beslutsbefogenhetema harde enom
föremålbli beslutytterligare eller färre ärendeslag bör föroch avom

sambandsocialförsäkringsnämnden. Utredaren skall i därmed överväga
framtiden för.vilken ärenden nänmdema i skalltyp ansvarasomav

också förslagUtredaren skall belysa föredragandefunktionen och lämna
till utfommingen.
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och ställnings-behandlingskall beakta riksdagensUtredaren av
Socialförsäkringens1996/97:63 Samverkan,propositionentagande till

ersättningsnivåer och administration, m.m.
kom-direktiv till samtligagäller regeringensutredningsarbetetFör

regionalpolitiskaredovisningsärskilda utredningarmittéer och avom
åtaganden dir.offentligaprövningdir. 1992:50,konsekvenser om av

konsekvenser dir.jämställdhetspolitiskaredovisning1994:23, avom
brottslighetenförredovisning konsekvensernaoch1994:124 avom

dir. 1996:49.brottsförebyggande arbetetoch det
15 september 1997.redovisa sitt uppdrag denskallUtredaren senast

Utredningsarbetet1

utred-den juli 1997,utredningsarbetet startade 1egentliga närDet
utred-därmed förlängdestillträdde. sambandsekreterare Iningens

medförsta sammanträdet1997.ningstiden till den 15 oktober Det ut-
Därefter5 augusti 1997.hölls densakkunnige ochredningens experter

tvåytterligare tillfällen.vidhar vi sammanträtt
Skaraborgs-i Malmöhus-,försäkringskassomabl.a. besöktJag har

träffat företrädare föroch därVästernorrlands länSödermanlands- och
och tjänstemän. Till-socialförsäkringsnämnderstyrelser,kassomas

vid dessaoch jag harutredningsuppdragethar vi diskuteratsammans
många värdefulla synpunkter.fåttöverläggningar

försäkringskassorfrån landetsflerahar inhämtatsSynpunkter av
beslutsbefogen-socialförsäkringsnärrmdemasangående fråganbl.a. om

gång Riksförsäkringsverkethar tjänstemän hosUnder arbetetsheter.
behjälpliga med uppgifter ochvaritförsäkringskassomaochRFV

synpunkter.
FörsäkringskasseförbundetvidUllaUtredningssekreteraren Norman

enkäter till leda-förbundetssammanställt och kommenteratharFKF
till försäk-socialförsäkringsnänmdemasuppleanter ioch samtmöter

redovisas i bilagaochEnkätematjänstemän.ringskassomas svaren
socialförsäkringsnämnd.iFörtroendevald
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Bakgrund2

Förtroendemannainflytandet och har varit viktigt inslag i de all-är ett
försäkringskassomas verksamhet. När de tidigare allmännamänna

årombildades till allmänna försäkringskassor 1962 till-sjukkassoma
skapades eller flera pensionsdelegationer försäkringsnärrmdsamten en
för i princip varje kommun inom varje försäkringskassas verksarnhets-

åttaområde. varje pensionsdelegation ingick förtroendevalda leda-I
två skulle läkare. Försäkringsnämndema bestodmöter varav vara av

minst fem och högst sju ledamöter.
delegationer och nämnder hade till uppgift fatta beslut iDessa att

enskilda försäkringsärenden. För pensiondelegationemas del gällde
besluten till förtidspension, sjukbidrag, handikappersättning ochrätten
Vårdbidrag, försäkringsamtliga enligt lagen 1962:381 allmänom

arbetssjukdom enligt lagenAFL ärenden livränta ochsamt om
1976:380 arbetsskadeförsäkring och lagen 1977:265 statligtomom
personskadeskydd vissa delpensionsärenden enligt lagensamt

Försäkringsnämndema beslutade1979:84 delpensionsförsäkring.om
förmånemainkomstprövade hustrutillägg och kommunalt bo-deom

kommunaltstadstillägg enligt lagen 1962:392 hustrutillägg ochom
till folkpension vissa änkepensioner enligt äldrebostadstillägg samt

tillhandagåskullebestämmelser i AFL. Försäkringsnänmdema även
rådpensionsdelegation och lokalkontor med ochstyrelse,kassans

angående lokala angelägenheter.upplysningar
infördes innebar försäkrings-regler den l april 1982,Nya attsom

skulle sitt beslut enskild begärde det dettakassan ompröva om en -
pensionsdelegationen försäkringsnämnden. Delega-gällde ochäven

ocksånämnden kunde ändra beslut innehöll kvali-tionen och egna som
felaktigheter.ñcerade

frågor inomI propositionen 1982/832127, vissa administrativaom
fungerandeden allmänna försäkringen framhölls vikten välm.m., av en

i försäkringskassomasförtroendemannamedverkan verksamhet. Där
anledning tillsades det kunde finnas möjligheternaövervägaattatt

sjukförsäkringsområdetökad förtroendemannamedverkan inom samt
försäk-vid det omprövningsförfarande införts inom den allmännasom

år utredning tillsattes.ringen 1982. En
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Ökat försäkrings-förtroendemannainflytande iutredningEfter
prop.1985/86;73, bet.riksdagen1985:21 beslutadekassoma SOU

förtroendemannainflytandet skulle stärkas och1985/86 SfU 12 att
försäkringskassan skulleför dettatydligare. Argumentetgöras attvar

inompraktiska erfarenheter och kunskaperförtroendevaldasutnyttja de
tjänstemännens kunskaperområden komplement tillolika ett omsom

specifikaförtroendevaldas kännedomDeförsäkringsregler omm.m.
förhållanden vid bedömning iskulle tilloch regionalalokala tas vara

öka allmänhetens insyn iytterligare motivenskilda ärenden. Ett attvar
verksamhet och beslutsprocesser.försäkringskassans

pensionsdelegationer och försäkrings-Riksdagsbeslutet innebar att
med enhetligjanuari 1987 denämnder avskaffades. Den 1 ersattes en

förtroendemannaorganisation, nuvarande socialförsäkringsnämn-de
så mångaförsäkringskassa skulle ha nämnderVarjedema. som var

till försäkringskassans storlek och ärendemängd.lämpligt med hänsyn
ansvarig för visst del försäkringskassansnämnd blevVarje en av

område.geografiska
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bestämmandetförPrinciper3 av

socialförsäkringsnämnderantalet

föreslårJag
försäkringskassasocialförsäkringsnämnder inomantaletatt en-

kostnadseffek-rättssäkerhet, kvalitet ochsåskall attstortvara
samtidigtsäkerställsärendenhandläggningentivitet i somav

ärendentillgodoses. Antalethandläggningsnabbhet ikravet
40-45 stycken ochdärför högstbör närrm-sammanträde varaper

fjortonde dag,sammanträda minstbörden var
besluta i alla slagsocialförsäkringsnämnd skall ären-varjeatt av-

närrmd,den skall avgöras avsom
vissstyrelsen beslutaföreligger, kansärskilda skäl att gruppom-

styrelsen bestämmer.nämnddenskallärenden avgöras somavav

nuvarandebestämmelser ochGällande3.1

förhållanden

styrelse ochenligt finnasskall AFLförsäkringskassaallmänI en enen
mångabeslutar hursocialförsäkringsnämnder. Regeringenfleraeller

iantalet nämnderbeslutari riket. RFVskall finnasnämnder omsom
område skallvilket geografisktförsäkringskassavarje samt varasom

finnsverksamhetsområde. närvarandeFörsocialförsäkringsnämndens
nämnder i landet.163

regelverksamhetsområde följerSocialförsäkringsnänmdens som
lokalkontorsområden.omfattar eller fleraochlokalkontorsgränsema ett

behörigsocialförsäkringsnämndnormalfallet ärinnebär iDet attatt en
dvs. registre-bosatt,den sakenärende,fatta beslut i rör ärett somom

verksamhetsområde. fallI detinom nämndenslokalkontorrad, vid ett
visstbesluta ii uppdraggivit kassaförsäkringskassa ettatten annanen

be-behörig fattamottagande kontoretför detblir nämndenärende, att
slut i ärendet.

föreskrifterenligt RFV:ssocialförsäkringsnämnd skall,Varje
försäk-i de allmännasocialförsäkringsnärrmder1986:15RFFS om
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ringskassoma, besluta i alla slag ärenden skall avgörasav som av
Ärendensocialförsäkringsnämnd. delpension, familjebidrag i formom

näringsbidrag och omprövning vårdgivarebeslut för återbetalaattav av
sjukvårdsersättning, får dock den socialförsäkringsnämndavgöras av

försäkringskassans styrelse bestämmer.som
Vid införandet socialförsäkringsnämnder beräknades nämn-attav

derna skulle gångersammanträda 23 år. Av FKF:s enkät bilaga 1per
framgår de flesta nämnder sammanträder fjortonde dag, andraatt var
nämnder tredje vecka, beroende ärendemängd.var

Ärendemängd3.2 och
sammanträdesfrekvens

framgårSom sammanställningen antal beslut ärendeslag ochav av per
försäkringskassa antalet socialförsäkringsnämnder år 1996 bilagasamt

så4 varierar antal ärenden, respektive socialförsäkringsnämndsom
avgjorde mellan försäkringskassassoma från 1208 i Jämtland till 518-
i Gävleborg. Om nämnderna gångersammanträder år23 innebärper
det nämnd i Jämtland 52 ärenden gångavgör medanatt en per
Gävleborgsnärrmden bara 22. Det skall redovisningenavgör noteras att

strikt matematisk.är
förarbetenaI till nuvarande reglering anfördes 40-45 ärendenatt per

sammanträde lämpligt antal. Vid mina överläggningar medett ut-var
redningens sakkunnige och med ledamöter socialför-experter samt av
säkringsnämnder tjänstemänoch hos försäkringskassoma har det fram-
kommit de har uppfattning.att samma

Det angeläget och rättssäkerhetskrav hållsantalet ärendenär ett att
på sådan nivå det både finns för ledamöternaatt utrymme atten
ordentligt hinna sig in i dem och det tillfälle tillsätta att ges en
meningsfull dialog under sammanträdet. Det skall finnas möjlighet för

frågorledamöterna ställa till föredraganden och diskuteraatt ären-att
likasådet. Det skall finnas för föredraganden föredrautrymme att

ärendet Samtidigt bör ärendemängden sammanträdenoggrant. per av
effektivitets- och kostnadsskäl inte för liten. Mot denna bakgrundvara

jag antalet ärenden sammanträde i princip inte bör över-attanser per
stiga 40-45 stycken.

Vid handläggning ärenden tidsfaktom icke oväsentlig delärav en
den totala kvaliteten. Enligt förvaltningsrättsliga regler skall försäk-av

ringskassan såhandlägga ärenden enkelt, snabbt och billigt möjligtsom
säkerheten eftersätts. Det kan därför, enligt min uppfattning,utan att
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kor-liggandeärenden blirfärdigutredda äninte att enaccepteras mer
socialförsäkringsnämnden.införföredragningtid i avvaktantare

förutsättningenskall ha densocialförsäkringsnänmden rättaFör att
välinforrnerad.nämndenbehöverkorrekta beslutfattakunnaatt vara

och analysredovisningtid för bl.a.det behöverinnebärDet avsättasatt
be-nämndensavgörandenförvaltningsdomstolamasresultatet avavav

rättsutvecklingen iregelförändringar och öv-informationförslut, om
Även tidsåtgång bör räknasdennaprincipdiskussioner,rigt, för m.m.

med.
socialförsäkringsnämnd överklagas,fråga avgjortsOm avsomen

talan iförsäkringskassans,dvs.allmännas,föra detskall nämnden
pansroll behandlasNämndensoch kammarrätt.målet vid länsrätt mer

domöverklaga länsrättensnämnden villOmavsnitt 5.4utförligt i
från besluts-månader doms- ellertvåinomskall det skebesluteller

skalltill domstolenyttrandenämnden föreläggsOmdatum. att avge
tid. Nämndenstämligen kortvissregelmässigt ske inomdet parts-även

långa intervall mellanfår förblialltså det interoll innebär att sam-
också beaktas.behövernågot detmanträdena, som

fördröjdonödigtskall bliinteärendehandläggningenFör samtatt
nämnden ijagrollsinskall kunna skötanämnden attpart, anseratt som

dag.fjortondeminstsammanträdaprincip bör var

förhållanden ochOrganisatoriska3.3

indelninggeografisk
tidigareinfördes, hardå socialförsäkringsnärrmdernaår 1987,Sedan

för-uppgått Malmöhus allmännaiförsäkringskassaallmännaMalmö
skallår och i och med detSkånelän 1999 ävenbildasEttsäkringskassa.
nuvarandesammanföras medlänKristianstadsiförsäkringskassan
Götalandsså kommer Västrabeslutar,riksdagenMalmöhuskassan. Om

försäk-sammanslagningbildasförsäkringskassaallmänna att avgenom
Älvsborgs län.ochBohuslän, SkaraborgsGöteborg,iringskassoma

tillsam-Götaland kommer,Skåne och VästraiFörsäkringskassoma
omfattaförsäkringskassa,läns allmännaStockholmsmed attmans

försäkringskassor,hos landetsförsäkradeinskrivnahälften allacirka av
övriga för-försäkringen föradministrerar18 kassorresterandemedan

försäk-Blekinge länsJämtlands- ochGotlands-,säkrade. dessaAv är
Stockholmskassanordning. Hosnämndminsta, ideringskassor varnu

45 751medan endastjanuari 1997den 1inskrivna357381l personer
storleksskill-Gotlandskassan. Dessainskrivna hos storavarpersoner

organi-behövasocialförsäkringsnärrmdema kanmedförnader ävenatt
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Ävenolika vid de olika kassoma. de geografiska avståndenstoraseras
mellan kontoren vid vissa försäkringskassor har betydelse.

Mot bakgrund ovanstående jag det i undantagsfall kanattav menar
finnas skäl frånavvika den skisserade principen. dåDet bör ståatt ovan
styrelsen fritt inrätta socialförsäkringsnämnder så de deatt att passar
lokala och regionala förhållandena. Den högstövre 40-45gränsen,
ärenden sammanträde, bör dock inte överskridas.per

Styrelsen skall besluta vilket områdeäven geografiskt skall ut-som
nämndens verksamhetsområde.göra

3.4 Antal socialförsäkringsnämnder

Av redovisningen i bilaga framgår4 årunder 1996 avgjorde landetsatt
socialförsäkringsnämnder drygt 140 000 ärenden. Med de i avsnitt 5.3
föreslagna ändringarna närrmdens beslutsbefogenhet kommer detav
totala antalet ärenden skall beslutas nämnd, med oförändradsom av
ärendetillströrrming, minska med cirka 8 år.000 Med hypotesenatt per

antalet ärenden kommer 130 000, antalet ärendenatt att vara ca. per
sammanträde blir 40 och antalet årsammanträden 25, skulle sådet iper
fall bli 130 nämnder i landet. För närvarande det 163 stycken.är

finnsDet flera faktorer kan komma påverka socialförsäk-attsom
ringsnämndemas antal. Som redovisas i avsnitt pågår5.2 för när-

tvåvarande utredningar, Förtidspensionsutredningen och Arbets-
skadeutredningen, förslag kan leda till beslut kan kommavars attsom
få betydelse för nämndernas verksamhet.

De relativt uppgifter, socialförsäkringsnärrmden har i sinnya som
roll i domstol se avsnitt 5.4 kommer allt dömapart växasom att attav

förfarandet blivit etablerat. får dånär Man räkna med dessaattmer
uppgifter kommer tid i anspråk, tid också behöver räk-att ta mer som

Äveni närrmdens totala arbetstid. dessa omständigheter kannas
komma påverka antalet nämnder.att

Sammanfattningsvis får jag konstatera det i dagsläget finns såatt
många osäkra faktorer det mycket vanskligt någonär göraatt att mer
välgrundad beräkning mångahur socialförsäkringsnämnderav som
kommer behövas år 1999.att
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3.5 Skall alla socialförsäkringsnämnder
alla ärendeslagavgöra

Huvudregeln i dag alla socialförsäkringsnärrmderär skall fatta be-att
slut i alla slag ärenden skall Frånnämnd. denavgörasav som av
huvudregeln kan försäkringskassans styrelse besluta undantag förom
ärenden delpension, näringsbidrag återkravsärenden.och vissaom
Dessa ärenden skall då nämnd inom kassan.avgöras Vid halv-av en
årsskiftet 1997 hade nio styrelser beslutat sådant undantag.om

Motiveringen till huvudregeln enligt förarbetenaär prop
1985/86:73 de förtroendevalda skall få tillfredställandeatt över-en
blick socialförsäkringen. Specialiseringöver nämnderna bör enligtav
departementschefen ske restriktivt. Ett detärannat argument att anses

viktigt och värdefullt de förtroendevalda har kännedom deattvara om
förhållandenlokala råder områdei det nämndens verk-utgörsom som

samhetsområde.
Både utredningens sakkunnige och ledamöter i socialför-experter,

säkringsnärnnder och kassatjänstemän har framfört deatt attanser
huvudregeln skall fortsätta gälla, det borde finnas möjlighetatt attmen
för kassoma själva få vissa ärendetyper skallavgöraatt att avgöras av

nämnd i kassan. dåMan främst de sällannämner förekommandeen
ärendena, för vilka undantagsmöjligheten gäller i dag, deävenmen
olika handikappstöden, bidragsärendena och omprövningsärendena.
Man efterlyser möjlighet till flexibilitet för höjastörre kvaliteten iatt
ärendehandläggningen fåoch för smidigare och billigare organi-att en
sation.

Även jag huvudregeln skall samtliga socialförsäk-att attmenar vara
ringsnärrmder skall fatta beslut i alla slag ärenden ankommer påav som
nämnden. Det bör emellertid, liksom hittills, finnas möjlighet för för-
säkringskassans styrelse fatta beslut visst ärendeslag skallatt att ettom

den nämndavgöras styrelsen bestämmer, det finns starkaav som om
organisatoriska eller ekonomiska skäl sådanttalar för undantag.ettsom
Den möjligheten bör utnyttjas restriktivt. Behovet undantag bordeav
enligt min bedömning litet i framtiden, de mig föreslagnavara om av
förändringarna i socialförsäkringsnämndens beslutsbefogenhet genom-
förs. Det kan tänkas den möjlighetäven försäkringskassansatt sty-som

får,relse själva besluta lokalkontorsnätet, behovetatt gör attom av
undantag blir mycket begränsat.

får ingåDet i RFV:s allmänna tillsynsansvar följa iattanses upp
vilken omfattning och i vilka ärendeslag kassastyrelsema fattar dylika
undantagsbeslut.
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4 Nämndledamötemas roll och
ansvar

4.1 Behovet klarläggande kritik överav -
otydliga roller

Ett socialförsälcringsadministrationens målövergripande är attav
säkerställa likfomiighet, kvalitet och kostnadseffektivitet i handlägg-
ningen försäkrings- och bidragsärenden samtidigt kravet påav som
snabbhet i handläggningen tillgodoses. nå målFör kunna detta ford-att

bl.a. väl fungerande organisation där och de inblandaderas en var en av
tjänstemännen, nämndledamoten och styrelsen väl inför-även är- -

stådd med sin roll och sin befogenhet och vilket följervet ansvar som
med denna. För kunna utföra sin uppgift tillfredställande sättatt ett
och sitt fordras vederbörande har de kunskaper, den kom-ta attansvar,

och information behövs för uppgiften. får ingåDet ipetens som anses
styrelsens övergripande till finnsdet arbetsorgani-att attansvar se en
sation och fastslagna principer kunskaps- och kompetenskrav,t.ex.om

utbildning och information, säkerställer tjäns-rapportsystem, attsom
och förtroendevalda har de kunskaperna för kunnatemän rätta att

handlägga och så måletärenden det övergripande nås.avgöra att
Riksförsäkringsverket har i sin Sjukbidrag/Förtidspensionrapport -

uppföljning ärendekvalitet och kompetensstruktur RFV Anserav
1995:13 pekat antal faktorer oroande rättssäkerhets-ärett som ur
och kvalitetssynpunkt. Rapporten berör bl.a. socialförsäkringsnärrm-
dens roll och kompetensen föredraganden.hos De aktuella avsnitten
återges i bilaga

sittI yttrande betänkande Försäkringskassan Sverige SOUöver
1996:64 uttalar Justitieombudsmannen JO bl.a. följande.

Utredningen fråganhar behandlat socialförsäkrings-om
nämndernas sammansättning och vilka ärenden skall be-som
slutas nämnden och föreslagit för beslut iatt ansvaretav en-
skilda ärenden i praktiken skall oförändrat. Detvara anges
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har framkommitunder utredningens arbetedock vidare detatt
skall behandlasurvalet ärendenskäl för överatt avav somse

föreslår därförsocialförsäkringsnämnden. Utredningen att en
regeringen. Jagfortsatt beredning härav bör övervägas av

genomgång klar-uppfattning. ochdelar helt denna En ett
i avseendenläggande arbetsfördelningen dessa är stortavav

åretjag under kommervärde. Jag vill här nämna, attatt senare
i vissa avseendenöversända besluttill departementet ett som

försäkringskassans beslutsmeddelanden.utfommingenrör av
frågor fördelningensammanhänger i hög grad medDessa av

socialförsäkringsnänmden och tjänstemän-uppgifter mellan

nen.

identifiera ochföljande försökadenna bakgrund vill jag i detMot
och befogenhet lämnadefiniera olika aktörernas roll,de samtansvar

åtgärder angeläget för all-till kan lämpliga. Detförslag ärsom vara
socialförsäkringssyste-tilltro till försäkringskassoma ochmänhetens

förhållanden.råderinte oklarheter dessadetatt ommen

roll4.2 Nämndledamotens

nämndledamotens rollJag ärattanser
försäkringsärenden,fatta beslut i enskildaatt-

försäkringskassansallmänhetens företrädare ha insyn i verk-att som-
samhet och beslutsprocess,

i ärendehandläggningen förstärka rättssäker-sitt deltagandeatt genom-
heten och

länk mellan allmänheten och försäkringskassan.att vara en-

Rättssäkerheten4.2. 1

integreradsocialförsäkringsnärnndenskall konstaterasFörst äratt en
fristående del "vidförsäkringskassans organisation och intedel enav

tjänsteman hosBeslut i individärenden fattas antingensidan om". av en
isocialförsäkringsnämnden. Ledamöternaförsäkringskassan eller av

beslut i försäkringskassansnämnden liksom tjänstemännen fattar namn
ärendenbeslutsfattandet i enskildahandläggningen inklusivedär är

socialförsäkringsnämndenmyndighetsutövning. En ledamot om-av
bådatjänsteman hos kassan ochfattas formella reglerav samma som en

gällandefatta beslut i enlighet medskall rätt.
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beslutsfattandetnämndledamot skall ha vidUppgiften ärsom en
livserfarenhet och sinalekman. Med sinmin uppfattningenligt att vara

lokala ochsamhället, arbetsmarknaden,och kunskapererfarenheter om
ställning till detförhållanden, skall ledamotenregionala ta pre-m.m.

olikabedöma och debeslutsunderlaget,senterade väga om-samman
och fatta beslut iföreligger i det enskilda ärendetständigheter en-som

föredragande tjänstemannensmed gällande Det denlighet ärrätt. upp-
regler gäller ochde materiella och fomiellagift att expert somvara

beslutsfattande.information behöver i sittden nämndennämndenatt ge
viktigenskilda ärendenmedverkan i handläggningenLekmäns ärav

ställning tillflerförstärka rättssäkerheten. Närför etttaratt personer
väsentliga fakta ochför godtycke, förbiseendeärende bör risken av

olika erfarenhet,minska. medmissuppfattningar, När personerm.m.
bör detställning till beslutsunderlag,förnuftkunskap och ettsunt tar

likformigheten och rättssäkerheten.vilketbli allsidigt belyst, gagnar
måste ställatjänstemännenomständigheten,Den mate-att samman

dokumentera detta ochskall nämnd,det ärenderialet i avgöras avsom
kan i sig medföratill beslut med motivering,förslagformulera ett en
bör förringas.ärendehandläggningen intekvalitetshöjning i som

socialförsäkringsnämnd det inte meningeniuppdragI sina är atten
för demskallförtroendevalda ledamöternade representanter somvara

utgångs-stället meduppgift iföreslagit dem. Deraseller är attutsett
ochobjektivt bedömafrån erfarenheter och kunskapersinapunkt av-

enskilda ärenden.göra
framgår både RFVviktigt. Som RFV:smycketDetta är rapportav

inte allaenkät bilaga 11995:13, bilaga 2 och FKF:s är tyvärrAnser
avseende. Hela 18sin roll i dettaledamöter helt klara över procent av

partiföreträdare för sittde sigförtroendevalda harde svarat att ser som
organisation.sineller

nuvarandeframgår deendast 8enkätsvarAv FKF:s procentatt av
något förtroendeupp-haroch intenämndledamötema ersättarna annat

socialförsäkringsnämnden.ledamot ellerdrag ersättareän att avvara
har fackliga uppdrag, 43ochledamöterna38 ersättarnaprocent pro-av

kommunal-politiska partier, 53inomverksamma ärär procentcent
Fleraförtroendeuppdrag.har andrarikspolitiker och 18eller procent

100.överstigeruppdrag och därförhar fler än ett summanpersoner
domstolslik-arbetsuppgifterSocialförsäkringsnärrmdens är närmast

harjämföras med andrakan därförnande. Nämndema rentsomorgan
kunna liknas vidskulleuppgifter. Nämndledamötemarättstillämpande

domstol.inämndemännen
alltsåsig isocialförsäkringsnämnd skiljerledamotAtt av envara
nämndkommunalfrån ledamotavseendenväsentliga t.ex.att enavvar

ett facklig organisation. Ipolitiskt parti elleraktiv ieller att envara
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dessa sammanhang ledamoten vald eller utsedd företräda poli-är att en
tisk uppfattning eller medlemmarna i organisation. Den ären som
ledamot socialförsäkringsnänmd visserligen föreslagenärav en av
något någonparti eller organisation, inte för dessaatt representeramen

för allmänhetensutan att representant.vara
mångaDet oerhört viktigt dessa helt olika roller, nämnd-är att som

har,ledamöter verkligen uppmärksammas, rollen ledamotatt som av
såsocialförsäkringsnämnden diskuteras inte råderdet minsta tvekanatt

vad uppdraget innebär. I dessa avseenden har försäkringskassomasom
ledning, informations-FKF, och utbildningsansvar föräven ett attmen
de nominerat ledamöter och ledamöterna själva blir väl medvetnasom

sårollen. Om inte fallet kan ledamoten, istället för stärkaär attom
rättssäkerheten, bli hot denna och därmed urholka försäkringensett mot
legitimitet.

4.2.2 Nämndledamotens ansvar

socialförsäkringsnämndenDet har det förär yttersta ansvaret attsom
det finns adekvat beslutsunderlag ställning till. Om nämndenett att ta

det brister i det materialet åter-presenterade skall ärendetärattanser
remmitteras för kompletterande utredning eller dylikt. uppgifterEndast

finns dokumenterade fåri beslutsunderlaget ligga till grund försom
nämndens beslut.

framgår såSom RFV:s bilaga verket det2rapport attav menar
finns brister i de underlag för närrmdema. Istora presenterassom

tillfrågadeFKF:s enkät endast 9 de ledamöternaprocent attanger av
dålig pådet kvalitet beslutsunderlagen. Denna skillnad iär stora upp-

fattningama frågantill eftertanke och aktualiserarstämmer om
nämndledamötemas utbildningsbehov.

4.2.3 Länk mellan allmänheten och

försäkringskassan

viktig roll för socialförsäkringsnärrmdensEn ledamöter bör attvara
förmedlande länk mellan allmänheten och försäkringskassan. Ivara en

ingådenna funktion kan nämndledamötema vid regelbundna träffaratt
mellan nämndernas ordförande, styrelsrepresentanter ocht.ex. an-
svariga tjänstemän, framför önskemål påallmänhetens och synpunkter

sådana.kassan organisation och socialförsäkringssystemen Isom som
policyfrågordessa sammanhang kan viktiga adrninis-och internaäven

Överfrågortrativa nämnderna behandlas. huvud detrör ärtagetsom
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såviktigt det skapas rutiner information synpunkter tilloch ochatt att
från når bådanärnndledamötema fram i riktningama.

sitt deltagande i enskilda fårGenom avgörandet ärenden nämn-av
dens ledamöter insyn i beslutsprocessen och delar försäkrings-av

får ocksåkassans verksarnhet. inblick i konsekvenserDe vilka det en-
fårskilda försäkringssystemet för den försäkrade hur olikasamt trygg-

både sådanakorresponderar inbördes, administrerashetssystem som av
försäkringskassan och administreras andra myndigheter.som av

Nämndledamötema bör, enligt min uppfattning, i sina organisa-
tioner, politiska partier och i offentliga och privata sammanhang göra
socialförsäkringen och försäkringskassan känd. börLedamöterna även
informera dem nominerat dem hur socialförsäkringssystemensom om

påverka få stånd, sådanafungerar och dem för förändringar till näratt
påkallade. Ledamöterna börkan helt sker isätt änett annatvara som

debatten. tillföra utifråndag, delta i den allmänna De kan ha mycket att
erfarenhetsin kunskap och socialförsäkringssystemen och hur deom

fungerar i praktiken.
påSocialförsäkringsnämndens ledamöter skulle, uppdrag styrel-av

försäkringskassan,och tillsammans med tjänstemän hos kunnasen
ingå i olika samverkansprojekt, referensgrupperföreträda kassan och

sådandylikt, medverkan bedöms lämplig, i deoch när t.ex. av rege-
åretsringen i budgetproposition framlagda förslaget samverkanom

rehabiliteringsområdetinom mellan olika aktörer.
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Nämndernas beslutsbefogenhet5

beslutsbefogenhet och antalNuvarande5.1

fattade beslut

i antal olika ärende-Socialförsäkringsnärrmden fattar beslut ett stort
inklusive sjukbidrag,märks bl.a. förtidspensionBland demslag.

vårdbidrag, liv-ärenden arbetssjukdom ochhandikappersättning, om
delpensions-handikappade, assistansersättning, vissatillbilstödränta,

underhållsskyldige föråterkrav den utgi-eftergiftärenden motsamt av
underhållsstöd. nämndenDessutombidragsförskott eller omprövarvet

omprövning be-tjänstemannabeslut där enskild har begärtvissa aven
indragning eller nedsättningtill vissa ersättningar,slutet, rättent.ex. av

förmån återbetalning felaktigt utbetald ersättning. Vidare skallsamt av
påoriktigt grundbeslut blivitnämnden kunna ändraäven ett eget som

på ofullständigt underlag ellerdet fattats uppenbart felaktigt ellerattav
rättstillämp-på uppenbart felaktigbeslutet blivit oriktigt grund avom

förteckning vilkaning eller liknande orsak. En fullständig överannan
social-författning skall beslutasärenden enligt lag eller avsom annan

återfinnsförsäkringsnämnd i bilaga
år ärenden landets social-Under 1996 beslutades drygt 140 000 av

förtidspen-försäkringsnämnder. dessa bl.a. 86 000 beslutAv var om
arbetsskadeförsäkring, 11 500 be-sion, 500 beslut enligt lagen17 om

beslutVårdbidrag och handikappersättning. Endast 3slut 9 000 omom
efterlevandepension. Närnndemagällde näringsbidrag och 85 särskild

omprövningsbeslut. fullständig antalsredo-fattade dessutom 3 800 En
återfinnsoch försäkringskassa i bilagavisning ärendeslagper

skallbehörighet fatta beslut i enskilda ärenden,Utöver sin att
i länsrättsocialförsäkringsnämnden föra försäkringskassans talanäven

fråga överklagas,avgjorts nämndenoch kammarrätt, som av seom en
punkt 5.4.
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Pågåenden5.2 utredningar

pågårFör närvarande utredning långvarigtErsättning vid nedsatten om
arbetsförmåga, Förtidspensionsutredningen dir.1997:9. särskildEn
utredare skall utforma förslag till för ekonomisk ersättningett system

långvarigtvid arbetsfönnåga.nedsatt Detta skall dagensersättasystem
med förtidspension och sjukbidrag. Utredaren skall bl.a.system

lämna förslag till principer för förmånsberäkning utgångspunktmed-
ersättning baserasskall försäkradesden tidigare inkomstatt

grundnivålämna förslag till för dem inte kan kvalificera sig tillsom-
inkomstbaserad ersättning eller till låg sådanendasten
ställning till hur ersättning långvarigtvid nedsatt arbetsförmågata-

skall ansluta till reglerna ålderspensionssystemet.i det reformerade

förslagUtredningens skall enligt direktiven redovisas den 31 oktober
1997. I de delar förslagen ungdomar skall utredaren senastsom avser
den l april 1998 lämna särskild redovisning till regeringen.en

påI avvaktan utredningen sina förslag och den vidareatt presenterar
beredningen frågan inom regeringskansliet, jag inte det ärattav anser
meningsfullt förslaglämna socialförsäkringsnämndemas roll iatt om

påavseende förtidspensionens/sjukbidragets efterföljare.
Av de ärenden socialförsäkringsnämnd förtidspen-avgörs ärsom av

sion inklusive sjukbidrag de helt dominerande drygt 60 procent av-
år Dåalla beslut under 1996. statistiken inte skiljer mellan förtidspen-

sion sjukbidrag gåroch det inte hur andel kommersägaatt stor som
respektive ersättningsform.

Även arbetsskadeförsäkringen föremål för dir.1997:91.är översyn
En särskild utredare har tillkallats med uppgift bl.a. alter-prövaatt ett
nativ till arbetsskadeförsäkringnuvarande innebär arbetsmark-attsom
nadens det organisatoriska och finansiella föröverparter tar ansvaret

obligatorisk tilläggsförsäkring vid arbetsskada analysera desamten
såvälekonomiska effeketer för försäkringen administrationensom som

förenadekan med de olika alternativen. Utredaren skall redovisavara
sitt uppdrag den 31 januari 1998.senast

månvilkenI arbetsskadeförsäkringen kommer fåöversynen attav
återverkningar socialförsäkringsnämndemas beslutsbefogenheter är

någotför tidigt fråganI avvaktan den slutbehandlassägaatt attom.
jag inte det finns anledning föreslå några förändringar.att attanser
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Överväganden förslagoch5.3

ärendenskall besluta isocialförsäkringsnärnndföreslårJag att som
från för-enskildebetydelse för denväsentligavsevärd tid harunder

höja denägnadersättningensörjningssynpunkt eller där är att en-
be-församtidigt finnasärendet skalllivskvalitet. Iskildes utrymme

dömning.

definitionsärdragNämndärendenas5.3.1 ny-

år uttalades1987socialförsäkringsnärrmdema infördes nämn-När att
försäkradebetydelse för denharärendenskallden avgöra stor ursom

betydandeinrymmeroch samtidigtförsörjningssynpunkttrygghets- och
skälighetsbedömningar.inslag av

arbetsskadaochförtidspensionreglernadess harSedan t.ex.om
heltinteinskränktsbedömning harså förskärpts utrymmetatt men

bedönming,förfinnsdär detärendeslag,Vissatagits bort. utrymme
socialförsäkrings-beslutasfortsättningsvis skalljag även avanser

beslutasärendena intebedömningsinslag bördäremotnänmd. Saknas
nämnd.av

beslutsbefogenhetsocialförsäkringsnämndemastycker inteJag att
all-i dag. Denutformaddelar, den ärändamålsenlig till alla ärär som

ärendeslagmängd olika seoch uppdeladför splittraddeles en
enskilde ochför denkonsekvenserärendenbilaga 3. Den rör vars

förtidspension tillfrånspännviddsamhället har synnerligen t.ex.stor -
kvarts dag. Mansjukpenning förfråga tilltill rätt enomen ung person

fårnämndPrövning ieffektivt.fråga rimligt ochmåste sig detta ärom
möj-rimligfråga bör haledamöternaformellendastinte envara en -

såärendenakompliceradeochofta komplexasig in i delighet sättaatt
Debeslutsprocessen.inflytande ifå reelltde kan ettatt

olikai alla dessasvårt få tillräcklig inblickförtroendevalda har att
år.gångnågon enstakaibland barablir aktuella,regler persom

imedverkannämndledamöternasockså tillställningbörMan ta
år 1996Underkostnadsperspektiv.utifrånärendehandläggningen ett

arbetsgivaravgifterreseersättningar,arvoden,kostnader föruppgick
tillsuppleanterochsocialförsäkringsnämndemas ledamötertill cam.m.

nämndorganisa-förkostnaderkommerTill detta36 miljoner kronor.
föredrasskallärendenarbete med deoch tjänstemännenstionen som

handlingar,utskicktryckning ochPM-skrivning,nämndeninför av-
Någon uppgiftsammanträdeskostnaderprotokoll,dagordning, omm.m.

då finnserhållas de intehar inte kunnatkostnaderstorleken dessa
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särredovisade hos försäkringskassoma. Lekmännens medverkan i be-
fåslutsprocessen skall kosta i dessa mycket kärva ekono-pengar, men

miska tider för försäkringskassoma, ändåkan inte helt bortse frånman
kostnaderna.

denna bakgrundMot jag socialförsäkringsnämndens be-attanser
slutsbefogenhet bör koncentreras till ärenden under avsevärd tidsom
har väsentlig betydelse för den frånenskilde försörjningssynpunkt eller
där ersättningen ägnad höja den enskildes livskvalitet.är Samtidigtatt
skall innehållaärendet för bedömning.utrymme

Begreppet avsevärd tid används i andra sammanhang i olika regel-
vad gäller förutsättningarna för till förtidspension irättsystem, t.ex.

form sjukbidrag och handikappersättning. Med avsevärd tid iav menas
dessa år.sammanhang minst Denna tolkning har sitt i för-ett ursprung
arbetena till AFL 1962:90.prop. Jag tolkning börattmenar samma

frågagälla i vilka ärenden skall beslutasäven socialförsäk-om som av
ringsnärrmd.

5.3.2 Beslutsbefogenheten förstabeslut
-

ärendenDe under avsevärd tid har väsentlig betydelse för densom en-
frånskilde försörjningssynpunkt eller där ersättningen ägnad höjaär att

den enskildes livskvalitet och där respektive ärendeslag samtidigt inne-
håller för bedömning ärutrymme

förtidspension/sjukbidrag enligt AFL-
efterlevandepensionsärskild enligt AFL-

handikappersättning enligt AFL-
Vårdbidrag enligt-
assistansersättning enligt lagen 1993:389 assistansersättningom-
bilstöd till handikappade enligt lagen 1988:360 bilstöd tillom-
handikappad
livränta till den försäkrade, särskild efterlevandelivränta samt ar--
betssjukdom enligt lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkringom
sjukdom och livränta enligt lagen 1977:265 statligtom person--
skadeskydd.

Alla ovanstående ärenden enligt sådanamin uppfattning själv-är som
klart bör beslutas socialförsäkringsnämnd beslutsbefogenheten börav -
alltså inte ändras i dessa fall.
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delpension.1979384enligt lagenDelpension om

förvärvsarbeteharintedelpension till denFrågor tillrätt en-somom
skall i dagföretagareeller uppdraganställningbart i form egnaav --

vidlyftigärendenskallsocialförsäkringsnärrmd. Vidareavgöras avav
tjänstemännennärrmd. Detsvår beskaffenhet beslutas äreller somav

svår beskaffenhet.vidlyftigt ellerärendet äravgör avom
landetsocialförsäkringsnämndema i 171år 1996 avgjordeUnder

egenföretagaremånga ärendendelpension. Hur rörärenden somom
framgår inte.ärendenkategorinden andramånga tillhöroch hur som

få.sistnämndadeallt dömaAv är ytterstatt
pensionssyste-kommer detfattatsprincipbeslutdetEnligt nyasom

delpensions-medförajanuari 2001,kraft den 1träder i attattmet, som
ersättningsforrn.friståendeupphörförsäkringen som

och tilltidigare redovisatjagdefinitiontill denhänvisningMed som
alla be-jagupphöra,kommerdelpensionsförsäkringen attatt anseratt

försäkringskassan.hostjänstemanfattasdelpension kanslut avom

underhållsstödföråterbetalningsskyldighetEftergyt utgivet m.m.av
upphävda lagarnaoch deunderhållsstödenligt lagen 1996:1030 om

förlängtbidragsförskott ochoch 1984:10951964:143 om
kraveftergift.bidragsförskott, s.

Ärenden föråterbetalningsskyldighet ochavseende räntaeftergiftom
bidragsförskott skall iåterkrav för utgivnaunderhållsstöd ochutgivet

återkravsbeloppetssocialförsäkringsnärrmddag beslutas oavsettav
sådana ärenden i landet.3 900år avgjordes1996storlek. Under ca

återkrav andramed ärendenjämförasärenden kanDessa ut-om av
kap. 4 § AFLenligt 20från försäkringskassanbetalade ersättningar

oberoendetjänstemanbeslutasärendenaDeförfattningar.med flera av
hän-bakgrund och meddennaåterkravsbeloppet Mothur är.stortav

avsevärduppfyller kriterietintekraveftergiftsärendenavisning till att
försäkringskassan.hostjänstemanbeslutasbörtid jag deatt avmenar

bostadsbidrag.1993: 73 7lagenBostadsbidrag enligt om

grundbostadsbidragsökerOm det uppenbartär att avperson somen
någotförrnögenhetsförhållanden ellerellerhushållets annatinkomst-

bostadsbi-beräknas enligtkanbidragdetförhållande behöverinte som
avslåutredningefter särskildförsäkringskassandragslagen, får en an-

frågasådan skallbidraget. En avgörasnedsökan, dra in eller sätta av
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socialförsäkringsnämnd. årUnder 1996 avgjordes drygt sådana200
ärenden i hela landet.

Dessa ärenden uppfyller inte kriteriet avsevärd tid. De bör därför
beslutas tjänsteman hos försäkringskassan.av

Näringsbidrag enligt lagen 1991:1488 handläggning vissaom av
till denersättningar totalförsvaret.tjänstgör inomsom

Om berättigad till familjeförmåner,är helt eller delvisen person, som
har sin försörjning från näring drivs honom eller henne elleren som av
maken, och särskild avlönad arbetskraft anlitas för den bi-ersättaatt
dragsberättigade under tjänstgöringen, lämnas näringsbidrag för löne-
kostnaden.

Om sådant ärende bedöms vidlyftigt eller svårett beskaff-vara av
fårenhet ärendet socialförsäkringsnämnd.avgöras Det handlägga-ärav

ärendet skall föredrasavgör för nämnden. Under år 1996ren som om
beslutades endast sådana3 ärenden i hela landet närrmd.av

Dessa ärenden uppfyller inte kriteriet avsevärd tid och bör denav
anledningen inte beslutas socialförsäkringsnämnd.av

Det bör dessutom, enligt min uppfattning, aldrig så det finnsattvara
valmöjlighet antingen nämnden ellerär tjänsteman hos kassanannars-
behörig fatta beslut.att

5.3.3 Beslutsbefogenheten omprövningsbeslut-

Om enskild begär beslut, tjänsteman hos försäkrings-att etten som
kassan har fattat, skall skall antingenomprövas, tjänstemanen annan
hos kassan eller socialförsäkringsnämnden ärendet. Om denompröva
enskilde missnöjd medär omprövningsbeslutetäven kan det överklagas
till länsrätten. Om den enskilde missnöjd med beslutär social-ett som
försäkringsnämnden fattat skall det inte vederbörandeomprövas, utan
får överklaga beslutet direkt till länsrätten. långI rad fall skallen om-
prövningen socialförsäkringsnämndgöras se bilaga 3. Dessa ären-av
den kan tvåuppdelas i huvudgrupper

det frågagäller till ersättning,rätt sjukpenning, in-t.ex.om en
dragning eller nedsättning förmånenav
det gäller fråga återbetalning felaktigt utbetald ersättning.om av
Detta gäller samtliga ersättningsslag och endast det beloppom som
har betalats för mycket överstiger 10 basbeloppetut förprocent av
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600närvarande 3föråterbetalning fattades,år då beslutetdet om
kronor.

socialförsäkringsnämn-ärendenbeträffande vilkaövervägandenminaI
för närvarandeärendeslagdefunnithar jagbörden avgöra, att som
avsevärd tid haunderuppfyller kravenintenämnd attomprövas av

försörjningssynpunkt. denAvenskildedenbetydelse förväsentlig ur
inne-allanämndalltså beslutasinte ävenbör deanledningen omav

bedömning.förihåller visst utrymmeett
skall beslutasomprövningsärendenvissaskälMina att avmot

administra-ekonomiska ochdels dekvalitetsaspekten,nämnd delsär
nämndförfarandet.konsekvensernativa av

kva-få betydelse. Jaglåtit kvalitetsaspektemaharJag attstor anser
Leda-ärendeslag beslutafår färrenämndenhöjaskanliteten attom

denupprätthålla tillräcklig kunskapfå ochkan lättaremötema om
sig medbefattaområden närrmden harråder degällande atträtt som

detjag5.3.1,många. anförtsså Somintedessa attär anserovanom
ochhåller hög kvalitetoch besluthandläggningviktigt attär att en

nuvarandefunktion. Denha reellmedverkan skallnärrmdens upp-en
sällan före-ärendeslag, iblandskildaantal vittsplittringen ett stort

dei praktiken hasvårt nämndens ledamöterfördetkommande, gör att
besluten.verkligt inflytande överkunskaper ettsom ger

på flervärdetpekar jag bl.a.4.3.1mittI attavresonemang ovan
fallgälla i detkanärende. Dettaställning till ävenochgranskar etttar
hostjänstemanbeslut fattatomprövningenskild begärt ett avaven

på föriställetärendetlekmän bedömernämnd medAttkassan. nytten
framståklagandedelkansketjänsteman, kan som enenavannanen

därmedomprövningsbeslutetomprövning ochförutsättningslös attmer
eventuellt med-kan detfallet,det skulle"rättare". Omskulle bli vara

frågan till länsrättenföramindre benägenklagandedenföra är attatt
hos nämnden.yrkandengehör för sinavinnereller hon intehanom

processekonomisktså falliDetta gynnsamt.vore
för-instans hosvilkenofta ointressantdet dockFör ärgemene man

missnöjda medMångaärendet. ärsäkringskassan omprövar somsom
förstbörjaröverprövningenverkligadenkassabeslut attett noganser

domstol.föremål prövningförärendet blirnär av
få slutligtvill detbeslut ochmedmissnöjddenFör är ett av-som

från.inte kan bortsekvalitetaspekttidsfaktomgjort, är som manen
ofrånkomlighandläggningstiden, närförlängning ärDen ettsomav

nackdel.enskildeför dennämnd, kanärende skall avgöras vara enav
tjänstemannabeslut skallvissatalarskälenJag attmotatt somanser

talar för.destarkaresocialförsäkringsnärnnd änäromprövas somav
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föreslårJag därför alla omprövningsbeslut fattas tjäns-att av en annan
hos kassan den fattade detän ursprungliga beslutet.teman som

5.4 Part i domstol

Socialförsäkringsnärrmdes roll i domstol tämligen Denärpartsom ny.
maj 1996l ändrades reglerna förfarandet i förvaltningsdomstolamaom

enligt förvaltningsprocesslagen 1971:291. Om enskild överklagaren
försäkringskassans beslut skall kassan den enskildes imotpartvara
länsrätten och kammarrätten beslut överklagats dit. försäk-när Attett
ringskassan skall innebär länsrätten kan förelägga ellerpart attvara ge
kassan möjlighet skriftligt måleti eller förordna kassanatt attsvara

i muntlig förhandling. Det innebär också kassan har möj-attsvara en
lighet överklaga länsrättens avgörande det gåtthar kassanatt emot.om

frågaOm avgjorts socialförsäkringsnämnd överklagas, skallen som av
närrmden enligt företrädaAFL försäkringskassan kassan skall föraom
det allmännas målet.talan i Nämnden får bemyndiga tjänsteman viden
försäkringskassan företräda nämnden vid domstol.att

Nämnden kan alltså delegera företräda nämnden.rätten I vilkenatt
sådanomfattning delegering har saknas det, såägt vitt jag kunnatrum

finna, uppgift det lär vanligt.om, men vara
Även nämnden har bemyndigat tjänsteman företräda närm-attom

den vid domstol, ändådet hållerviktigt den sigär väl informeradatt
vilka gåttärenden nämnden i domstolen, vilka åtgärderemotom som
tjänstemännen tänker vidta eller vidtagit nämnden sittsamt attsom tar

fulla för dessa.ansvar
får försäkringskassansRFV uppgift föraöverta det allmännasatt

talan i domstolarna. dåRFV kan välja antingen in iatt ettpartsom
mål eller partsrollen försäkringskassanöverta även redan över-om
klagat domstolens fåravgörande. RFV vidare, liksom tidigare, över-
klaga domstols och försäkringskassas beslut, till förmån föräven en
enskild. innebärDet bl.a. RFV kan överklaga beslut fattatsatt ett som

socialförsäkringsnämnd.av
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6 Nämndernas sammansättning

1 Uppdraget

Enligt direktiven ingår det i mitt uppdrag nominerings-överatt se
förfarandet till socialförsäkringsnärrmdema och lärrma de förslagatt

krävs för genomföra de förändringar regeringen föreslår.attsom som
Utgångspunkten för mitt arbete skall de allmänna försäk-attvara

ringskassomas styrelser från och med den l januari 1999 skall besluta
inrätta socialförsäkringsnämnder och ledamöteratt i Fråndessa.utse

och med denna tidpunkt kommer försäkringskassomas styrelser att vara
utsedda regeringen. I direktiven det viktigtäratt nämn-av attanges
derna har bred och allsidig sammansättning samtidigt denen som
lokala förankringen bibehålls. Det också viktigtär nämnderna haratt en
jämn könsfördelning.

Socialförsäkringsutskottet uttalade bet.l996/97:12 arbetsmark-att
nadens bör nominera ledamöterrätt i socialförsäkrings-parter attges
nämnderna. Riksdagen ställde sig bakom uttalandet.

6.2 Nominering till viktigt uppdragett

Av FKF enkät bilaga l framgår hela 51 de tillfrågadeatt:s procent av
nämndledamötema eller de inteersättarna de hadeatt attsvarar anser
tillräcklig kännedom vad det innebär förtroendevald iattom vara
nämnden de accepteradenär uppdraget. 48 dessutomprocent attanser
sådan kännedom dåligt spridd i derasär parti elleräven organisation.
Detta nedslående måsteoch åtgärdas.är

Uppdraget viktigt. Socialförsäkringsnärnndenär fattar beslut i
frågor har mycket betydelse för den enskilde och innebärstorsom som

åtagande för samhället. Nämndens beslutsbefogenhetett stort utgör en
väsentlig del i hela vårt välfärdssystem och besluten utbetal-genererar
ningar miljarder kronor år. En beviljad genomsnittlig förtidspen-av per
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ersättningi utbetaldkronormiljonermedföra 1,2beräknassion t.ex.
åren.under

kandidater. Detfår nominerapå ärdeliggerDet ett stort ansvar som
kandidaterlämpligafinnabemödar sigviktigt de att personer somatt -

möjlighettid ochoch har ägnaengageradekunniga, kloka, attär som
nomineratutsträckning de avgöriDetsig uppdraget. är stor somsom

kvalitetvilkenfungera ochkommerlekmannamedverkanhur väl att
denna.blir följdenlegitimitetoch avsom

nuvarandeochbestämmelserGällande6.3

förhållanden

valvidhaskall enligt AFLsocialförsäkringsnämnd rösträttLedamot av
lagenformella kravendadetkommunfullmäktige. Detta är somav

nämnden.ledamottillkanställer den utses avsom
bestå ledamöter.sjuskall enligt AFLsocialförsäkringsnämndEn av

RFVövriga ledamöternaderegeringen. AvOrdföranden utserutses av
kommun-fallförekommandeeller ilandstingetväljsoch avtretre av

vicesiginomNämndenlandstinget.föriställetfullmäktige utser enav
ordförande.

verketskallledamöternautseddade RFVoch utseFör aven avvar
ledamöterdesuppleant. FörpersonligDennasuppleant. är somenen

mångalikakommunfullmäktige skallellerlandstingvaltshar supp-av
Supp-skall väljas.gruppsuppleanters.k.innebärväljas. Detleanter att
fallet,alltid tordevilketmajoritetsval,väljsleanter varagenomsom

vid valet.bestämtsordningtjänstgöring i dentillinkallasskall som
socialförsäkrings-kallas tillsamtliga ledamöterskallEnligt AFL

förhindrad närvaraOm ledamotsammanträden. ärnämndens atten
övrigtfår iSuppleanterställe. när-kallas i hans ävenskall suppleanten

tidenalltid underrättasskallsammanträden. Denämndensvid omvara
sammanträdena.för

nominering prop.bestämmelsentillförarbetenEnligt om
så bredhaledamötersocialförsäkringsnämndemasskall1985/86:73 en

försäkringskasse-från detmöjligtrepresentationoch allsidig egnasom
fråga deihand bör komma ärförsta äriområdet. De sompersoner som

område.geografiskanämndensinombosatta
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6.4 åldersfördelningKöns- och

Av FKF:s enkät bilaga 1 framgår det könsfördelningen i deatt nu-
varande nämndema tämligen jänm, 56är och 44mänprocent procent
kvinnor. Det angeläget med jämn könsfördelningär i de kom-ävenen
mande närrmdema. För markera vikten detta, jag detatt attav anser av

framgåAFL bör styrelsen skall eftersträva ledamotskåren fåratt att en
allsidig sammansättning med hänsyn bl.a. till kön. Motsvarande regle-
ring finns i kommunallagen 1991:900 beträffande kommunens för-
troendevalda.

Av FKF:s enkät framgår också nuvarande ledamötersatt genom-
snittsålder år54,7 och 27 årär äldre 60 ochär endast 26änatt procent

år.50 Denna snedfördelningär än kan mindreprocent yngre vara
mångalyckad. Om alltför ledamöter grund åldersskäl har lämnatav

det aktiva yrkeslivet och därför inte har de aktuella förhållandena
arbetsmarknaden helt uppdaterade, blir syftet med lekmannamedverkan
inte uppfyllt. ocksåRisken ingen i nämnden kännerär tillatt yngre per-

speciella situation. Det önskvärt med allsidigare åldersför-ärsoners en
Pådelning. motsvarande bör det därför framgåsätt AFL styrelsenattav

bör eftersträva detta.även
Det viktigt de nominerarär ledamöteräven uppmärksammaratt som

dessa strävanden.

6.5 fåVilka skall nominera

Socialförsäkringsutskottet har, tidigare uttalat arbets-nämnts, attsom
marknadens bör nominera ledamöter i socialförsäk-rättparter attges
ringsnämndema. Problemet inte alla villigaär med-äratt parter att
verka.

Av de RFV utsedda ledamöterna skulle före den tvål juli 1992av
ledamöter efter frånförslag arbetstagarnas frånoch de ickeutses en
offentliga arbetsgivamas och egenföretagamas centrala organisationer
för tillgodose behovet kunskap arbetsmarknadsmässiga för-att av om
hållanden. Sedan Sveriges Arbetsgivareförening Små-SAF och även
företagarnas Riksförbund nuvarande Företagarnas Riksförbund dragit
sig tillbaka från alla statliga styrelser och frågan,närrmder hur deär av
RFV utsedda ledamöterna skall nomineras, inte reglerad. I praktiken
har ändringen inneburit de berörda organisationerna Landsorgani-att
sationen i Sverige LO, Tjänstemännens Centralorganisation TCO,
Sveriges Akademikers Centralorganisation SACO och Lantbrukarnas
Riksförbund LRF har fortsatt lämna förslag ledamöter,och RFVatt
har uppdragit försäkringskassan lämna förslag till de tidigareatt
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förhållande tilliledamöterFöretagarplatsema. RFVochSAF- utser
innebärlänsvis. Detmedlemsantalorganisationsrespektive t.ex. att

hela landet. Flerasuppleanter i19ledamöter och20endast harLRF
finna lämpligamedbekymmeruppgiftenligtharförsäkringskassor att

åta uppdraget.sigvilligaeller företagarearbetsgivare är attsom
har ändratSAF inteframkommitharöverläggningarminaVid att

inte nomineradöma,alltdärför,kommeruppfattning. SAF attattav
tydligtSACO harsocialförsäkringsnämnden.ledamotnågon till ut-av

fackliga organisa-denkoppling mellanundvikade villtalat att en
enskildasynnerhetmyndighetsutövning i överochrolltionens perso--

ner.
hittills hararbetsgivar/företagarorganisationcentralaendaDen som

ickeLRF. Detill nämndernanominera ledamöter ärvisat intresse attav
nornineringsrätt.inte haftharorganisationerarbetsgivamasoffentliga

Arbetsgivareannorlunda.eventuelltnivå intressetPå kanlokal vara
begränsadfå mycketalltså allt dömaskulleföretagareoch att enav

kunskapocherfarenhetmedför densinirepresentation. Det atttur av
nomine-arbetsförhållanden, ledamöternaocharbetsmarknaden somom

utvecklingbegränsad. Detockså tämligenblir ärhar,dessarade enav
svårtkan bli mycketdetbefarar dessutomönskvärd. Jaginte är attsom

såmedochkandidatermånga lämpligafå tillräckligt ersättare enatt
till-finnasdet kommertveksamtnomineringsbas. Det är attsnäv om

socialförsäkringsfrågor deså intresserademångaräckligt attär avsom
måsteför vakanserRiskenmedverka.möjlighetochsig ha tid attanser

bedömas stor.som
arbetsgivarorganisationemabåde ocharbetstagar-medMeningen att

socialförsäkringsnämndemailedamöter ärnomineraskall ha atträtt att
olika sidorerfarenhetochkunskapmedfå i nämndema avompersoner

ocharbetsgivar-förhållandena denna. Omocharbetsmarknadenav
representeradeller endastrepresenterad allsinte blirföretagarsidan
fackligoch dessutomarbetsmarknadenfrån sektorsnäv orga-enaven

spel.dettavitala delar inisation uteblir, sätts resonemang ur
viktigareledamöternomineringenviddet ärhävdarjagMen att av

erfa-ochkunskapnämnderna medtillfå engagerade omatt personer
från arbetsmarknaden,områden samhället och änifrån olikarenhet

demskallLedamöterna intedem.nominerarvilka representerasom
företrädare.allmänhetensnominerat dem utan varasom

dom-arbetsuppgifter närmastSocialförsäkringsnärnndemas är
roll ochväsentligti alltharNämndens ledamöterstolslika. samma

Båda fatta beslut i indi-skalldomstol.inämndemännenfunktion som
i förvalt-Nämndemännenrättstillämpningsnatur.vidärenden av ren
kommun-landstinget ellerförrättasväljs. Valetningsdomstolama av

be-länsstyrelsendem emellanfördelningmed denfullmäktige som
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proportionellet.efter befolkningstalen. Valet skall Detstämmer vara
utgångspunktenfrån de politiskaskulle, jag det, den par-som ser vara

får då partiernatierna fick nomineringsrätt. Det ankomma att sesom
frånnomineras hämtas olika och sekto-till deatt grupperpersoner som

fårså socialförsäkringsnämndema bred och all-i samhället, att enrer
sammansättning.sidig

inte alla centraladenna bakgrund och med vetskapMot att orga-om
tillarbetsmarknaden villiga nominera ledamöternisationer är att

tveksam till det lämpligtsocialförsäkringsnämndema, jagär är attom
föreslå få önskvärtskall nomineringsrätt. Jag detdeatt attmenar vore

förhållanden på.jag pekarregeringen beaktar deatt
arbetsmarkna-bakgrund riksdagen godkänt förslaget,Mot attattav

ha nominera ledamöter, lämnar jag, detdens bör rätt att trotsparter
nomineringsförfarande i enlighet med mittanförda, förslag till ettovan

uppdrag.
få arbetsmarknadens andra organi-del samtliga ochFör ävenatt av

värdefulla synpunk-handikapprörelsen, kunskaper ochsationers, t.ex.
försäkringskassomas styrelser inrättardet lämpligtkan sär-attter, vara

skulle övergripandeskilda där dessa representerade. Därär t.ex.organ
rehabiliteringsfrågor till diskussion.kunna tas upp

6.6 Mandatperioden

föreslår för tidsocialförsäkringsnämndens ledamöterJag utsesatt en
från året år dåår, april efter det val till landstingfyra räknat den lav

i landet och nämnderna in-och kommunfullmäktig helaägt attrum
från med datum och för period.ochrättas samma samma

i socialförsäkringsnämndens leda-Enligt gällande regler AFL utsesnu
år,för tid fyra räknatinte regeringen föreskrivermöter, annat, en avom

året år dåfrån januari val i hela riket till lands-och med den 1 efter det
kommunfullmäktigting och ägt rum.

försäkringskassans styrelseFrån och med den januari 1999 skall1
Frånledamöter i dessa. ochsocialförsäkringsnämnder ochinrätta utse

ledamöter och deras mandatperiodmed datum styrelsensutsessamma
påbörjas.

framgår föreslåregeringenmina direktivAv över-att attavser en
reglerna socialförsäk-gångsbestämmelse, i samband med de nya om

de nyvalda styrelserna be-ringsnämnder, det möjligt förgör attsom
ledamöterinrätta socialförsäkringsnänmder och isluta och utseom

dessa.
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detsakensligger iviktigt och detdetJag attär natur,attattmenar
inrättaskall beslutaalltidstyrelsennytillträddaden attär omsom

Procedureni nämnderna.ledamötersocialförsäkringsnärrmder och utse
år.alltså fjärdevartupprepas

nomine-sig istyrelsen skall kunnanytillräddaden sättaFör att
nämnderantaltillsättningsfrågan, fatta besluthinnarings- och somom

få ledamöter,skall nomineraorganisationerinrättas och vilkaskall som
deoch underrättai närrmdemaledamöternamnförslag,inbegära utse

för social-datumnödvändigt förskjutadetutsedda är att enpersonerna,
mandatperiod.och nämndledamötemasförsäkringsnämnds inrättande

Även ordning, detsedvanligibereds tjänstemän ärärendet avom
från nänmdledamötemavilkentidpunkttidigasterimligt denattanta,

april.den lkan ärutses
ledamötersocialförsäkringsnämndensföreslår därförJag utsesatt

år då val tillåret detfrån april efterår, denräknat 1tid fyraför aven
Från och medi hela landet.kommunfullmäktigochlandsting ägt rum

inrättas.socialförsäkringsnämndematidpunkt skallsamma

överväganden förslagoch6.7

föreslårJag
inklusiveha fem ledamötersocialförsäkringsnämnden skallatt-

ordföranden
partipolitisktefter förslagregeringenordföranden utsesatt avav-

ipartiernade politiskaförslagtvå efterledamöter utsesatt av-
kommunfullmäktigerespektivelandstinget

på arbets-organisationerförslagtvå efterledamöter utsesatt av-
marknaden

personligaskallskall finnas fyradet ersättareatt er-varasom-
sättare

vid nämndensyttranderättochskall ha närvaro-ersättarnaatt-
beslutanderättsammanträden intemen

ledamöterbeslutsför minst är när-nämnden skall när treatt vara-
varande.

Ordförandeposten

försäkringskassansutredningsuppdragetUtgångspunkten för är sty-att
innefattarledamöter. Detsocialförsäkringsnärrmdensskallrelse utse

styrelseninnebärordförande. Beslutanderätten ärnämndens attäven
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oförhindrad styrelsens ledamöter ledamöterävenatt utse attegna vara
socialförsäkringsnämnd. framhållsI 1996/97:63 det kanattav en prop.

innebära fördelar kunna kombinera uppdrag i kassans styrelsestora att
och dess socialförsäkringsnämnd.

För närvarande finns ledamöter79 eller suppleanter i försäkrings-
ocksåkassomas styrelser har uppdrag i socialförsäkrings-som en

närrmd, bilaga Enligt uppgift de berörda sådantatt ettse anser
dubbelt uppdrag har fördelar.stora

Ordföranden i socialförsäkringsnämnd har viktigmycket roll.en en
Hur arbetet i närrmden fungerar beror i utsträckning hansrätt stor

förmågaeller hennes sköta sin uppgift.att
försäkringskassansDe lagar och därmed socialförsäk-ävenstyrsom

ringsnärrmdens beslutsfattande reglerar och synnerligen be-storen
vårttydelsefull del hela välfárdssystem. beslut fattasDeav som av

nämnderna har mycket betydelse för den enskilde försäkrade ochstor
medför åtagandemycket ekonomiskt för samhället. För medett stort att
eftertryck markera uppdragets betydelse jag det önskvärtattanser vore

ordföranden fortsättningsvis regeringen.ävenatt utses av
Jag vidare uppdraget ordförande någonskall anförtrosattanser som

nominerats politiskt dåparti. Regeringen kan dem efterutsesom av
principer i dag. Jag tycker det angeläget ordföran-är attsamma som

dena fortfarande kan oberoende såpartitillhörighetutses attav upp-
dragen inte förbehållnablir nominerade från någotendastpersoner

fåtaleller partier. dagI har enligt uppgift alla riksdagspartier ord-ett
förandeposter.

råderDet delade meningar det förenligt med etiska iärom normer
samhället, någon frånstyrelsen den kretsen ord-att utser attegna vara
förande i socialförsälcringsnärrmd. Om regeringen ordförande,utser en

tillika frågaledamot styrelsen, blir denna inte aktuell.ärsom av
ovanståendeMot bakgrund föreslår jag socialförsäkrings-attav

ordförandenämndens regeringen efter förslag politisktutses av av
partl.

påpekatSocialdepartementets i utredningen harrepresentant att
riksdagen antagit regeringens förslag till riktlinjer för förändringar i
den nuvarande organisationen avseende socialförsäkringsadministra-
tionen. Principbeslutet innebär bl.a. försäkringskassans styrelse iatt
framtiden skall besluta inrätta socialförsäkringsnänmderatt samtom

i framgår ocksåledamöter dessa. Enligt direktiven till utredningenutse
utgångspunkten skall de allmänna försäkringskassomasatt att sty-vara

frånrelse och med den 1 januari 1999 skall besluta inrätta socialför-att
säkringsnämnder och ledamöter i dessa. delar därför inteHon minutse
bedömning regeringen skall ordförande. Honatt utse att ut-om anser
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inteeftersom dettaskall lägga förslag den delenredningen inte
för utredningens direktiv.ligger inom ramen

yttranderättAntal ledamöter och ersättarnasersättare samt m. m.

förlegat och dettycker begreppettalas suppleanter. JagI AFL är attom
det svenska ordet Begreppetdärför bör bytas ersättareersättare.motut

1991:900.i kommunallagenanvänds t.ex.
består socialförsäkringsnämnd sju ledamöternärvarandeFör aven

någonharordföranden inteendastoch Detersättare. är er-somsex
sättare.

socialförsäkrings-enligt vidhar AFLEn rätt närvaraersättare att
tillmån kallassammanträden. vilkennämndens I ersättarna samman-

försäkringskassor bilaga 1.mellan olika sevarierar mycketträdena
tjänstgöra vid ordina-aldrig de inte skallkassor kallas devissaHos om

frånvaro.rie ledamots
ochangelägettycker det närvarorätt poängterasJag ersättarnasär att

fullgöra sittskall kunnade yttranderätt. För ersättareattatt upp-enges
eller han inträder ihonpå kvalitativt tillfredställandedrag sätt, närett

vederbörande har möjlighetviktigtställe, detordinarie ledamots är att
få informationden utbildning ochfölja nämndens arbete,att m.m. som
föreslår det i AFL skalluppgiften. därförför Jagfordras attatt anges

sammanträden och denämndensalltid skall kallas tillersättarna att
såviktigtyttranderätt. Detskall ha ersättarnaär även attatt engageras

därförbörmeningsfullt för dem. Ersättarenuppdraget blir även vara
personlig för ledamot.ersättare en

nämndorganisation och kva-få effektivareönskvärtDet är attatt en
finns skäldärför dethöjs. Jagnärrmdarbetetliteten attattanser

respektive fyra. Medtill femledamöter ochminska antalet ersättare
yttrande-ochoch harordinarie ledamöterfärre närvaro-ersättare som

få den eftersträvadeförutsättningarfinnsjag det störrerätt attatttror
Även då medkan bidraeffektivitetshöjningen.ochkvalitets- ersättarna

i nämndensblir engageradeerfarenheter och dekunskaper ochsina
aktivtarbete sätt.ett

förslagetuppkomma i och medkostnadsökning kanDen om er-som
kostnadsminskningbör i denjagnärvarorättsättarnas rymmasanser

jagordinarie ledamöterminskade antaletdetblir följden somavsom
kostnadsneutralt.förslaget bliföreslår. börSammantaget
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ledamöter ochNominering övriga ersättareav

socialförsäkrings-två itvå ochledamöterJag ersättareatt varanser
politiska partierförslag deskall ärnämnd represente-utses somav

verksamhetsområde. Iförsäkringskassanslandstingrade i det utgörsom
skall iställetverksamhetsområde kommun,kassa utgörs av envarsen
få nominerakommunfullmäktigerepresenterade ipartierde ärsom

försäk-nomineringen skallVidtill nämnderna.ochledamöter ersättare
antal ledamöterför detnämnder underlagsamtligaringskassans utgöra

leda-eftersträvaStyrelsen skallskall nomineras.och attersättare som
fårsocialförsäkringsnärrmderkassaornrådetsioch ersättaremöter en

i lands-representationenpolitiskadensammansättning motsvararsom
bosatta iLedamöterna börkommunfullmäktige.respektivetinget vara

verk-socialförsäkringsnämndensområdegeografiskadet utgörsom
samhetsområde.

skallsocialförsäkringsnärrmdtvå iTvå ochledamöter ersättare var
skallStyrelsenarbetsmarknaden.organisationerförslagutses av

ochfå ledamöternomineraorganisationer skallvilkabesluta somom
arbets-förankring och kännedomlokalaha denFörersättare. att om

bör ledamöternaarbetsförhållandena eftersträvas,ochmarknaden som
område.geografiskasocialförsäkringsnämndensinomverksammavara

Beslutsförhet

fyra ledamöterbeslutsför minstsocialförsäkringsnärrmden närdagI är
besluts-ledamöter börantal ordinarieminskatnärvarande. Medär ett

närvarande.till minstsänkasförheten tre
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Föredragandefunktionen7

nuvarandeochbestämmelserGällande7.1

förhållanden

föredragningefterfrågor socialförsäkringsnärrmdiEnligt AFL avgörs
från reglering hardennaförsäkringskassan. Bortsetthostjänstemanav

ihur arbetetbestämmafrihet självförsäkringskassavarje attstor
framgår FKF:sorganiseras. Somskallsocialförsäkringsnämndema av

Sjukbidrag/Förtidspension RFVoch RFV:sbilaga 1enkät rapport
ocksåföredragandeorganisationenså varierarbilaga 21995: 13Anser

några kassorförsäkringskassoma. Hosinomiblandochmellan även
uppställt kravkassanärendeslag, därföredragandesärskildafinns per

ingår före-andra kassorHoshos demsärskild kompetens utses.som
övrigadel i handläggarensnaturligärendendragningen ar-ensomav

veder-någon särskild prövningkassanbetsuppgifter, görattutan av
hand-särskildaenstaka fall har kassanIkompetens.börandes utsett

föredra kon-lämpadesärskiltlokalkontorläggare attansettssomper
föredrasOmprövningsärendeninför närrmden.ärendensamtligatorets

från centralkontoret.föredraganderegelsom av
RFV:sI attrapport anges

framkommitinteföredragande harhosfråga kompetensenI om
föredragningenharförsäkringskassordenågot tyder att somsom

hand-de därbeslutskvalitetskulle ha änspecialiserad annanen
saknarbakgrundärenden. Mot dennasinasjälva föredrarläggarna

andra lös-eller denförorda denunderlag försåledes verket att ena
handhas.lämpligen börfrågan föredragningenhurningen om
hos denkompetensenuppfattning detdet RFV:s ärDäremot är att

erfor-för denförutsättningarnaochifrågavarande tjänstemännen att
verder-förupprätthålls avgörandekompetensenderliga är omsom

i regelEftersom detföredragande eller inte. ärtillbörande kan utses
socialförsäkringsnämndentillgodoseuppgiftföredragandens att

inomnyheterpraxisutveckling ochinformationerforderligmed om
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försäkringen behövs förutom de grundläggande kompetenskraven
förmågaföredraganden har föra den dialog rättsutvecklingatt att om

krävs vid socialförsäkringssammanträden. Enligt RFVm.m. som :s
rådallmänna skall försäkringskassans styrelse för attansvara

tjänstemän och förtroendevalda har de kunskaper behövs försom en
riktig ärendehandläggning.

Det krävs i princip bedömning den tjänstemanär attsom en av
ska föredra ärenden i nämnden uppfyller kraven enligt de tresom

strecksatsema
Goda kunskaper frågori förvaltningsrättsliga-
Goda färdigheter i argumentations- och föredragningsteknik-
Mycket goda kunskaper gällande lagstiftning rådandeochom-
praxis.

Justitieombudsmannen JO har i yttrande betänkande SOUöver
1996:64 Försäkringskassan Sverige bl.a. anfört han vid flertalatt ett
inspektioner olika försäkringskassor påtagligakunnat konstateraav
brister i den förvaltningsmässiga hanteringen ärenden. JO har ävenav

brister i försäkringskassans beslut och beslutsmeddelanden. Inoterat
det fallet gäller det avgöranden socialförsäkringsnämnd.senare av

7.2 Föredragandens roll, arbetsuppgifter och
ansvarsområde

Samtliga ärenden i socialförsäkringsnämnden efter föredragningavgörs
påoch skriftligt beslutsunderlag dokumenterat i promemoriaett en

sådär behövs, har kommunicerats med den saken Pro-rör.som, som
innehållamemorian skall alla uppgifter ledamöterna behöver försom

fatta beslut, inklusive föredragandens förslag till beslut.att
rådI RFV:s allmänna 1992:4 Socialförsäkringsnärrmder anges

följande beträffande föredragande tjänstemannens funktion och arbets-
uppgifter.

När det gäller handläggningen ärenden social-avgörsav som av en
försäkringsnämnd har den föredragande tjänstemannen mycketen
viktig funktion. för beredningenHan ärendet skerattansvarar av
med och noggrannhet och fullständigt beslutsunderlagatt ettomsorg
tillställs ledamöterna före nänmdsammanträdet. Föredragande an-

för förslaget till beslut med rättsläget.stämmer överensattsvarar
därför såvälDet viktigt föredraganden har goda kunskaperär att om
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den praxislagstiftning ochgällandeenskilda ärendetdet som om
socialförsäkrings-till AFLförarbetenaEnligttillämpas. svararsom

nämndensåväl beslutför stämmerledamöternämndens att av
för det inompraxisförfattningar ochgällandemed attöverens som

särskildahänsyn till delämpligt medrimligt ochför lagen ärramen
leda-emellertid inte krävaskanärendet. Detförhållandena i av

ochregelsystemdjupgående kännedomskall hademöterna att om
och denuttalanden i förarbetenvägledandebakgrund,deras omom

tjänstemännenföredragandeutvecklats. Denharpraxis svararsom
sådan kunskap finns.för att

Riktlinjer för1996:3föreskrifter RAFadministrativaRFV:sI
de ärenden,föreskrivsförsäkringskassomakontroll vidintern att som

tjänste-skall granskasriskanalys,enligtkontrollvärdaär annanaven
ärendet, s.k.beslut fattas iinnanhandlagt ärendetdenän somman

säkerställa korrektsyfteSakkunnigkontrollenssakkunnigkontroll. är att
fel igod säkerhetunderlagkorrektarättstillämpning, motsamt ge en

ingår åt-till ADB-system. Därinmatningen ävenochhandläggningen
frånbliMålet beslut skallallamissbruk. rättfusk ochgärder är attmot

förmån får denna.tillharså andra deinga rättbörjan änatt ensom
kon-ekonomiskamedförärendenräknassärskild riskSom storasom

administrativavaraktighetochbåde beloppvadsekvenser avser --
svårighetsgrad, ärendefrekvens,ensamhandläggning,rutiner t.ex.-

arbetsbelastning.kunskapsnivå och
socialförsäkringsnämnd harärendenFlertalet de avgörs avsomav

därför sakkunnig-och skallsådan särskild riskföreskrifternaenligt
någondetkontroll kan tala förkrav ärkontrolleras. Detta att annan

införföredra ärendetbörhandläggande tjänstemännendenän som
nämnden.

överväganden och förslag7.3

ochkunskaps-vilkai särskilt beslutföreslår styrelsenJag att anger
föredragande.tilldenskall ställaskompetenskrav utsessomsom

skall hatjänstemänskall dedirektörFörsäkringskassans somange
socialförsäkringsnämnden.införföredra ärendenuppgiftentill att

dehandläggningendel imycket viktig ären-Föredragningen är aven
därförsocialförsäkringsnärrmd. Det ärskallden avgöras av-avavsom

kun-har godaärendeskall föredradenbetydelsegörande ettatt som
allsidig kompetens.ocherfarenhetskaper, en
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Föredragande skall kunna det regelsystem gäller för de ären-som
deslag hon eller han föredrar. Hon eller han skall behärska föredrag-
ningstekniken och ha god argumentationsförmåga. Föredraganden be-

enligthöver min uppfattning dessutom ha den integritet och övriga per-
sonliga kvalifikationer krävs för kunna delta i och inbjuda tillattsom

meningsfull dialog med närrmden. Föredraganden har peda-ävenen en
gogisk och informerande uppgift fordrar speciell kompetens. Isom
vissa situationer kan det värdefullt med viss pondus föräven attvara en
kunna vinna förrespekt den roll föredraganden har.som

får ingåDet vidare i föredragandens uppgift nämndengöraattanses
uppmärksam formella frågor såsom utformningen be-t.ex. av
slutsmening och motivering till nämndens beslut avvikandesamt me-

så fårning, dessa korrekt juridisk utfomming, liksom erinraatt atten
Ävenfrågan beslutets verkställighet. jävs- och sekretessfrågorom om

kan bli aktuella.
finns anledningDet understryka behovet kompetens och kvalitetav

i föredragningen. Som led i "kvalitetssäkringen" föreslår jag detett att
skall ankomma styrelsen i särskilt beslut fastställa vilka kun-att
skaps- och kompetenskrav skall ställas den före-utses attsom som
dra ärenden inför socialförsäkringsnämnden. Jag vidare för-attanser
säkringskassans direktör skall de tjänstemän hos kassan skallutse som
ha till uppgift föredra ärenden inför socialförsäkringsnämnden.att

fråganDäremot jag inte hur föredragandefunktionenattanser om
eller arbetet i nämnderna i praktiken skall organiseras skall regleras.

frågan, liksom arbetsorganisationsfrågor,Den andra bör enligt min
uppfattning till enskild kassa fatta beslut Organi-attvara upp var om.

såsationen bör dock ordnad det finns garantier för enhetligattvara en
rättssäkeroch ärendehandläggning.

7.4 Skiljaktig mening

frånI AFL föredraganden har beslutet avvikande meningattanges om
skall denna antecknas till protokollet. Föredraganden har, jagsom

alltsåtolkar bestämmelsen, skyldighet anföra avvikande mening näratt
socialförsäkringsnänmden fattar beslut strider gällandeett motsom

Någon tidsfrist för reservationen skall anmälas finns interätt. när an-
given i lagen. i allmänna rådRFV har 1992:4 Socialförsäkrings-
nämnder rekommenderat den avvikande meningen bör meddelasatt
innan sammanträdet avslutas.

Ledamots reservationsrätt regleras i förvaltningslagen 1986:223.
Där avvikande mening skall anmälas innan beslutet expedierassägs att

någoteller till känna Beslutet expedieras eftersätt.annat attges
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uträkningeventuellt efterarbete,protokollet justerats och t.ex. av er-
dröja flera veckoravslutat. vissa fall kan detsättningens storlek, Iär

beslutsmeddelan-nämnden till detfrån ärendet beslutatsdet attatt av
alltsåhela denna mellantid harförsäkrade. Undersänds till dendet

anmäla avvikande mening.ledamoten rätt att
någon meddelar avvikande mening ochrelativt ovanligtDet är att

någon långt eftersällan detdet förekommer gör attatt samman-mera
därför inget problem.gällande reglernaavslutat. Deträdet ärär stort

anmälaemellertid föredraganden kanFråga uppkommer när senastom
förfara ledamot anmälermening hur skallavvikande närsamt man en

rekommende-sammanträdet avslutats. RFVmening efteravvikande att
i nämndenfallet ärendet behandlasi det nytt.attsenarerar

reglerönskvärda ha enhetligabakgrund detMot samt attattav
föreslårfrån meddelade reservationer,dilemmat medkomma bort sent
få skilj-föredragandens skyldighetså ledamotsjag väl rätt attatt som

iantecknad till protokollet regleras AFL.aktig mening
framgå avvikande mening skall anmälasbestämmelsen börAv att

sådan reglering finns i kommu-avslutas. Eninnan sammanträdet t.ex.
förtroendevaldas reservationsrätt.kommunalanallagen 1991:900 om

användaistället för avvikande mening börvidareJag ut-att mananser
i förvaltnings-mening. uttrycket användstrycket skiljaktig Det t.ex.

i domstol. bakgrund1971:291 vid förfarandet Motprocesslagen av
domstolenssocialförsäkringsnärrmdens ochi övrigt mellanlikheterna

lämpligt.verksamhet, kan det vara
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8 Kostnader

Mot bakgrund den osäkerhet råder beträffande social-för-storaav som
säkringsnänmdemas antal i framtiden, redovisas i avsnitt 3.4, ärsom

svårtdet beräkna deäven kommande kostnadema.att
Genomsnittskostnaden för arvoden, ersättningar och sociala avgifter
socialförsäkringsnärrmd år 1996 215 000 kronor, enligt uppgiftper var

från landets försäkringskassor.
Med ersättningsnivåer och med hänsyn endast till densamma tagen

förändrade ärendemängd blir följden mina förslag närm-som av om
dens beslutsbefogenhet avsnitt 5.3 skulle kostnaderna sjunka med
7 095 000 kronor.

Mina förslag förändrat antal ledamöter och ersättareom samt om
ochersättamas yttranderätt avsnittnärvaro- 6.7 påverkar enligt min

bedömning inte kostnadema.
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9 Kompetens- utbildningsfrågoroch

Under utredningsarbetet fråganhar ledamötemas och ersättamasom
behov utbildning ständigt kommit Som exempel kan nämnasav upp.
det utbildningsbehov finns beträffande de formella reglerstora som

gäller för försäkringskassans verksamhet.som
Det framgår FKF:s enkät bilaga 1 utbildning och infonna-attav

tion sköts mycket olika vid landets försäkringskassor.
Som framhållitjag såtidigare tycker jag det angelägetär nämn-att

dens ledamöter och givetvis försäkringskassansersättare, ävenmen
tjänstemän, har den kunskap och kompetens fordras för deras be-som
tydelsefulla arbete. Bristande kvalitet i handläggning och besluts-
fattande inverkar mycket menligt tilltron till försäkringskassans ver-
kamhet och undergräver socialförsäkringssystemens legitimitet. Detta

fåkan allvarliga följder.
Om allvar med det viktigt med lekmannainflytandeärattman menar

i beslutsprocessen måste också fådet kosta. I kostnaden skall enligt
min mening inte bara ingå de "fasta" utgifterna kostnader förävenutan
kompetens- och kunskapshöjande insatser och för information.

Trots det ekonomiskt mycket kärva läge försäkringskassomasom
befinner sig får det enligt min uppfattning inte så nämndensattvara
ledamöter och inte får den utbildningersättare de behöver för attm.m.
utföra sin uppgift på tillfredställande sätt.ett

bakgrund ovanståendeMot jag det finns skäl förattav menar rege-
ringen "öronmärka" för dessa ändamål.övervägaatt att pengar





SOU 1997: 134 85

övergångsreglerIkraftträdande10 och

januariregeringen utsedda kassastyrelsema tillträder den l 1999.De av
socialförsäkringsnämnder och ledamöter iStyrelsen skall inrätta utse

möjlighetdessa. styrelsen och tjänstemännen skall ha beredaFör attatt
föreslagit nämnderna inrättas och ledamöterna till-ärendet har jag att

året år förrättats till landsting ochträder den april efter det det val1
gången aprilkommunfullmäktige i hela landet, d.v.s. första den 1 1999.

lagändringama bör träda i kraft den januari 1999.De föreslagna l
gångeni kap. §§ skall dock tillämpas förstaBestämmelserna 18 20-21

frånpå skall och med den april 1999.de ledamöter 1 Detutsessom
alltså påinte tillämpas de sittande nämnderna.där skallsom anges

föreslagit socialförsäkringsnänmdema inte skallharJag avgöraatt
fortsätt-omprövningsärenden och vissa andra ärendeslag. Dessa skall i

de nytill-ningen beslutas tjänstemän hos försäkringskassan. För attav
behöva sig in i de bestämmelserträdda nämnderna inte skall sätta som

ansöknings-ärenden och besluta i de omprövnings- ochgäller för dessa
föreslår jag äldre be-ärenden finns i balans den 1 april 1999, attsom

elleri ärende där begäran omprövningstämmelser skall tillämpas om
ansökan inkommit före ikraftträdandet.

omprövning skall, enligt RFVzs föreskrifter RFFS 1978:22En om
skattemyndighets beslut iändring allmän försäkringskassas ochav

från omprövningslutförd inom veckor detvissa fall attsexm.m, vara
denna bakgrundbegärdes, inte särskilda skäl föranleder Motannat.om

nämndema hinna de omprövningsärendenborde de sittande avgöra som
Även ansökningsärendena bordeinkommit före den januari 1999.l

tremånadersperiod.nämnden inom dennakunna avgöras av
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1 1 Författningskommentarer

till11.1 Förslaget lag ändring i lagenom

1962:381 allmän försäkringom

18 kap. 6 §

paragrafens första stycke föreskrivsI försäkringskassans styrelseatt
mångahurbeslutar socialförsäkringsnärrmder skall finnas iom som

vilket geografiskt områdekassan skall respektivesamt som vara
verksamhetsområde.nämnds

så påAntalet nämnder skall kraven rättssäker ochstort attvara
snabb handläggning ärenden kan uppfyllas. innebär i principDet attav
antalet ärenden sammanträde inte bör överstiga 40-45 stycken samtper

nämnden bör sammanträda minst fjortonde dag. Om särskildaatt var
organisatoriska frångåeller geografiska skäl föreligger, kan styrelsen
dessa principer. Den högst 40-45 ärendenövre gränsen, per samman-
träde, intebör dock överskridas.

Paragrafens andra stycke till nänmdledamöter-och anknyterär nytt
mandatperiod. framgårSkälen den allmänna motiveringen,nas av av-

snitt 6.6.
paragrafens tredje styckeI styrelsen begränsad möjlighet att,ges en

det finns särskilda skäl, bestämma visst slag ärenden skallatt ettom av
den nämnd i kassan styrelsen bestämmer. Dennaavgöras av som

undantagsregel bör användas restriktivt.

18 kap. 20 §

första stycket dels socialförsäkringsnämnden skall beståI attanges av
fem ledamöter skalldels regeringen nämndens ord-att utse

framgårförande.Skälen motiveringen, 6.7.den allmänna avsnittav
andra stycket två efterI ledamöter skall förslag deutsesattanges av

politiska partier finns representerade i det landsting eller densom
kommun sammanfaller försäkringskassans verksamhetsom-medsom
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representation bör deproportionellråde. de börUtöver utgöraatt en
område respektivegeografiskadet utgörinombosattaäven somvara

verksamhetsområde.socialförsäkringsnämndens
organi-förslageftertvå ledamöterstyckettredjeI utsesatt avanges
organi-vilkaskall beslutaStyrelsenarbetsmarknaden.sationer om
förank-lokalaha denfå Förnominera ledamöter.skallsationer attsom

arbetsförhållandenaocharbetsmarknadenkännedomring och somom
geografiskainom detverksammabör ledamöternaeftersträvas, vara

verksamhetsområde.socialförsäkringsnärrmdensområde utgörsom
för ochskallstyrelsenfjärde stycket ersättareI utseatt varenanges

förpersonligalltsåskall ersättareledamöterna. Ersättaren envaraen av
suppleant bytsBenämningenledamot. ersättare.mot

ledamotskårenskall eftersträvastyrelsenstycketfemteI attattanges
ålder, och yrke. Detkönmed hänsyn tillsammansättningfår allsidigen

dennauppmärksammarledamöternomineratdeviktigt ävenär att som
strävan.

börjar denmandatperiodnärrmdledamotsstycketIsjätte attanges en
kommunfull-ellertill landstingåråret valapril, efter det1 ägt rum

motiveringen,framgår den allmännaSkälenmäktige i hela landet. av
avsnitt 6.6.

medstyckenatrettondetolfte och överensstämmerSjunde, tionde,
föränd-redaktionellaSmärre8 och 10 §§.i nuvarandebestämmelser

gjorts.ringar har
yttrande- ochbl.a. närvarorätt.stycket regleraselfteI ersättamas

avsnitt 6.7.motiveringen,i den allmännaSkälen anges

18 kap. 21 §

nämndens be-ändrasledamöterminskade antaletdetföljdSom en av
närvarande.ledamöterfrån fyra till minstminstslutsförhet tre

bestämmelserMotsvarande§§ bort.till 8 och 10Hänvisningen tas
införs i 20

avvikandeoch begreppetmening ändrasavvikandeReglerna om
anföraledamotsskiljaktig mening. Enbyts rättmening attmot av-ut

1986:223,i försvaltningslagenregleradfinnsvikande mening, som
då, ilag kommerförsäkring. Dennaallmäninförs i lagen senareom

Före-gälla för ledamöter.förvaltningslagen,enlighet med 3 § även att
Omtydliggörs.skiljaktig meninganföraskyldighetdragandes att

gällandestriderfattar beslut rätt,socialförsäkringsnämnden motsom
in-Vidareskiljaktig mening.anföraskyldighetföredragandenhar att

skallmeningen anmälas innanskiljaktigadenförs regeln att samman-
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avsnittmotiveringen,redovisas i den allmännaträdet avslutas. Skälen
7.4.

20 10 §kap.

skallså inte längresocialförsäkringsnänmdenParagrafen ändras att
be-den enskilde begärfattat tjänsteman,beslut närompröva attett av

tjänstemanOmprövningen iställetskallslutet görsomprövas. av annan
i allmänna motiveringen,Skälen denförsäkringskassan.hos av-anges

snitt 5.3.3.

ändring i lagenFörslaget till lag11.2 om

1979:84 delpensionom

17§

ansökanbestämmelser skallEnligt nuvarandeParagrafen upphör. en
arbetstidsminskningeneftergällerdelpension, somen personsomom

uppdrag,i fonn anställning ellerförvärvsarbete enbartinte har av-av
Likaså nämndensocialförsäkringsnämnd. skall avgöra ettgöras av

svår Förslagetbeskaffenhet.vidlyftigt ellerärendetärende är avom
hosi stället skall beslutas tjänstemanärendennämndainnebär att av

framgår motiveringen,Skälen den allmännaförsäkringskassan. av-av
snitt 5.3.2.

20§

skallså socialförsäkringsnämnden inte längreParagrafen ändras att
be-enskilde begärfattat tjänsteman, denbeslut närompröva attett av

tjänstemaniställetOmprövningenslutet skall görsomprövas. av annan
motiveringen,i den allmännaförsäkringskassan. Skälenhos av-anges

snitt 5.3.3.
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Förslaget till lag ändring i11.3 lagenom

1973:380 arbetsskadeförsäkringom

8kap.4§

så socialförsäkringsnämndenParagrafen ändras inte längre skallatt
beslut fattat tjänsteman, den enskilde begär be-ompröva närett attav

slutet skall Omprövningen istället tjänstemangörsomprövas. av annan
försäkringskassan. i den allmänna motiveringen,hos Skälen anges av-

snitt 5.3.3

Förslaget till ändring i11.4 lag lagenom

underhållsstöd1996:1030 om

3s§

får försäkringskassan påEnligt den nuvarande bestämmelsen ansökan
delvis eftergeden bidragsskyldige helt eller fordranstatensav avse-

återbetalningsskyldighet det finns synnerliga skälende och ränta, om
till bidragsskyldiges personliga eller ekonomiska för-med hänsyn den

hållanden. sådan ansökan skall inte längre beslutas socialförsäk-En av
hos försäkringskassan.ringsnämnd beslutas tjänsteman Skälenutan av

i allmänna motiveringen, avsnitt 5.3.2.denanges
Ändringen också socialförsäkringsnämnd inteinnebär längreatt

beslut fattat tjänsteman, den enskilde begärskall ompröva närett attav
iställetbeslutet skall Omprövningen tjänste-görsomprövas. av annan

försäkringskassan. Skälen i den allmänna motiveringen,hosman anges
avsnitt 5.3.3

Förslaget till lag ändring i lagen11.5 om

bostadsbidrag1993:737 om

27§

så socialförsäkringsnämnd inte längre skall bslutaParagrafen ändras att
generalklausuleni ärenden där den s.k. prövas.
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29§

såParagrafen ändras socialförsäkringsnänmden inte längre skallatt
beslut fattat tjänsteman, den enskilde begär be-ompröva närett attav

slutet skall Omprövningen istället tjänstemanomprövas. görs av annan
hos försäkringskassan. Skälen i den allmänna motiveringen,anges av-
snitt 5.3.3

11.6 Förslaget till lag ändring i lagenom

1991:1488 handläggning vissaom av

ersättningar till den tjänstgör inomsom

totalförsvaret

2§

Ändringen innebär den möjlighet tjänsteman hos försäkrings-att som
kassan har hänskjuta vidlyftiga svåraoch ärenden familjebidragatt om
i fomi näringsbidrag, till socialförsäkringsnämnden för beslut,av upp-
hör.

Beträffande begäran omprövning hänvisas i lagens 4 § till 20om
kap. 10 § AFL. Det innebär socialförsäkringsnänmden inte längreatt
skall beslut fattat tjänsteman, den enskilde begärompröva närett attav
beslutet skall omprövas.

till11.7 Förslaget lag ändring i lagenom

1988: 1465 ersättning och ledighetom

närståendevårdför

1s§

Ändringen socialförsäkringsnämndeninnebär inte längre skallatt om-
beslut fattat tjänsteman, den enskilde begär beslutetpröva närett attav

skall Omprövningen istället tjänsteman hosomprövas. görs av annan
försäkringskassan. Skälen i den avsnittallmänna motiveringen,anges
5.3.3
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ändring i lagentill lagFörslaget11.8 om

till srnittbärareersättning1989:225 om

14§

Ändringen längre skallsocialförsäkringsnämnden inteinnebäratt om-
beslutetenskilde begärdentjänsteman,beslut fattat när attpröva ett av

tjänsteman hosiställetOmprövningenskall görsomprövas. av annan
avsnittmotiveringen,allmännai denSkälenförsäkringskassan. anges

5.3.3

ändring i lagentill lagFörslaget11.9 om

barnbidragallmänna1947:529 om

15§

Ändringen skallinte längresocialförsäkringsnämndeninnebär att om-
beslutetenskilde begärdentjänsteman,fattatbeslut när attpröva ett av

hostjänstemaniställetOmprövningenskall görsomprövas. annanav
motiveringen, avsnitti den allmännaSkälenförsäkringskassan. anges

5.3.3

i lagenändringtill lagFörslaget11.10 om

adoptionvid1463 bidrag1988: avom

utländska barn

9§

Ändringen skallinte längresocialförsäkringsnärrmdeninnebär att om-
begär beslutetenskildedentjänsteman,beslut fattat när attpröva ett av

tjänsteman hosiställetOmprövningenskall görsomprövas. av annan
avsnittmotiveringen,allmännai denSkälenförsäkringskassan. anges

5.3.3
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Förslaget till lag ändring i lagen11.11 om

1993:389 assistansersättningom

17§

Ändringen innebär socialförsäkringsnärrmden inte längre skallatt om-
tjänsteman, enskilde beslutetbeslut fattat den begärnärpröva attett av

skall Omprövningen istället tjänsteman hosomprövas. görs av annan
avsnittförsäkringskassan. Skälen i den allmänna motiveringen,anges

5.3.3

Förslaget till lag ändring i lagen11.12 om

1988:360 ärendenhandläggningom av

bilstöd till handikappadeom

5§

Ändringen innebär socialförsäkringsnärrmden inte längre skallatt om-
fattat tjänsteman, beslutetbeslut den enskilde begärnärpröva attett av
Omprövningen istället tjänsteman hosskall omprövas. görs av annan

försäkringskassan. Skälen i den allmänna motiveringen, avsnittanges
5.3.3

till11.13 Förslaget lag ändring i lagenom

1994:308 bostadstillägg tillom

pensionärer

14§

Ändringen socialförsäkringsnärrmdeninnebär inte längre skallatt om-
beslut fattat tjänsteman, den enskilde begär beslutetnärpröva ett attav

skall Omprövningen istället tjänsteman hosomprövas. görs av annan
Skälen avsnittförsäkringskassan. i den allmänna motiveringen,anges

5.3.3
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Bilaga 1

socialförsäkringsnämndiFörtroendevald

från försäkrings-Sammanställning enkätsvar socialförsäkringsnärnnder ochav
kassor.

Bakgrund
Våren 1997 genomförde FKF fyra enkätundersökningar, bland detrevarav
förtroendevalda försäkringskassoma och direkt ställd till försäkringskassoma.i en
Syftet bl kartlägga förtroendevaldas sammansättning,att att tavar a gruppen

uppfattning sin roll och sitt arbete i FK-organisationen ochreda deras attom
få bättre underlag för FKFs insatser för de förtroendevalda.ett

ledamöter iUndersökningarna genomfördes bland och suppleanter styrelser,
i socialförsäkringsnämnder, förtroendevalda reviso-ledamöter och suppleanter

försäkringskassoma.Undersökningarna gjordes totalundersökningarochrer som
sammanfattning begränsas tillbland samtliga förtroendevalda. Denna

socialförsäkringsnärrmdema.

SFN Antal Andel i %Antal utsända enkäter svar svar
160 141 88ordförande

705 74ledamot 955
isuppleant 923 682 74

något färre antalet "uppdrag". finns f 163Antalet utsända enkäter Detär än n
består 6närrmder. Varje nämnd ordförande 6 ledamöter och suppleanter.samtav

alltså mångafinns 163 uppdrag ordförande och 978 ledamot och likaDet som som
Anledningen till antalet utsända enkäter intesuppleant. stämmer överensattsom

med detta antal vakanser och i vissa fall del har uppdrag iberor attett en
flera Efter det enkäten avslutats har det kommit in ytterligarenämnder. 17att
enkätsvar 10 suppleanter och 7 ledamöter i SFN.

pårninnelsearbetet avståI samband med framkom vanligt skäl föratt ett att
någonfrån inte tyckte sig ha erfarenhet arbetetatt attvar man av somsvara

Någraförtroendevald. Särskilt bland suppleantema det vanligt motiv. fram-ettvar
någonförde aldrig blivit kallade till eller haft kontakt medde möte,ettt attex

den nominerat dem eller den de ersätter.som
frågorSamtliga ingick i undersökningarna fick formulär därmedettsom sva-

Några frågornaform fasta svarsalternativ.skulle i öppna,av varren avges av
frågord där skulle med ord.avges egnav s svaren
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SFförtroendevald i NVem är

ålderKön och

%
Kön

56Man

Kvinna
44

Ålder

årYngre 50än 26

år50V-54 22

55-60år 24

Äldre år60än 27

år.medelålder hälften ledamöterna mel-54,7 NästanLedamöterna har äraven av
år.år. år 6050 och fjärdedel äldre Avlan 50-60 fjärdedelEn är änär änyngre en

år tillår 53% och andelen 6050 hälften kvinnorandelen under över ärär över
år,medelålder 48,6Något jämförbara riksdagen63% hoshögre änmän. grupper

år.år 47landstingen 50 och kommunerna

Utbildning

%

25folkskola eller liknandeGrundskola,

3-årig gymnasieutbildning, 28yrkes-
skola liknandee er

29Högskoleutbildning

17Annan

40 50 60 70 %l0 20 300
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Huvudsaklig sysselsättning

%

Anställd inom den offentliga sektorn 32

Anställd inom den privata sektorn 24

Anställd politiskt parti eller fack- llav
lig organisation

företagare/jordbrukareEgen 8

Pensionär 17

Studerande l

Annat 6

0 l0 20 30 40 50 60 70%

Sammanlagt 43% anställda inom offentlig sektor eller politisktär parti/facklig
organisation. Endast 8% egenföretagare/jordbrukare, medan 17% pensionä-är är

ålderspensionärer.merpartenrer

årAntal förtroendevald i försäkringskassansom

%

årO 4 42-

år5 10 39-

år11 15 11-

årMer 15 7än

Erfarenheten förtroendemannauppdrag i kassoma två tredjede-är nästanstor,av
lar de förtroendevalda århar varit med i 5 eller längre. femteVar ledamot harav

år.varit imed 10 Det krävs erfarenhet livetän och politiken fungeraför attmer av
väl förtroendevald i försäkringskassan.som
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försäkringskassanhosförutomförtroendeuppdragAndra

förtroendeuppdragandraInga g

politiskt partiInom ett 43

Fackliga 38

Landstingskommunala 15

Kommunala 36

Rikspolitiska 2

Andra 13

60 70 %5030 4010 200

Nämnd-100 %.överstigerdärförmarkerasalternativ kundeFler summan
de harparti,politisktinomverksammautsträckningiledamöterna ettär menstor
Köns-organisationer.kommunalaochfackligaförtroendeuppdrag hosäven

förutomförtroendeuppdraggäller andradetjämn. Närfördelningen iär settston
Arbetsförmedlingsnämnd,ABF,angivit Konsum,försäkringskassan harhos man

fl.HSB, LRF m

styrelseledamottillikaN ämndledamot

i styrelsen. Avsuppleantockså alternativtledamot16%79 nämndledamöter är
också styrelseledamot.34det endast är163 nämndordförande är som
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Rollen förtroendevaldsom

De förtroendevalda borgar för ett 34medborgarinflytande i nämnden

Det viktigtär med förtroendevaldai 93nämnden

Det viktigtär de förtroendevaldaatt 82har lokal/regional förankring
Jag i förstaär hand förrepresentant 1gparti/organisationmitt
Jag i första handär förrepresentant 74de försäkrade

Arbetet förtroendevald i nämn-som 83den meningsfulltär
Uppdraget förtroendevaldsom mot- 70förväntningarsvarar mina
Arbetet förtroendevald in-ärsom 9tressant
De förtroendevaldatillför viktig
kunskap till nämnden 34
Fönroendemannarollen tydlig vadär
gäller ansvar 63
Tjänstemännenuppfattar för-osstroendevalda viktiga för kas-som 56arbetesans
Som förtroendevald får jag gehör för
mina synpunkter 74
Det borde finnas representantenmed läkarkompetens nämndenl 26

0 l0 20 30 40 50 60 70 80 90 100%
I diagrammet redovisas de vid påståenderespektive 4 eller 5svaratsom en

frånskala l stårtill där 1 för Instämmer inte alls och 5 för Instämmer helt.
Det innebär 93% tycker det viktigt förtroendevaldat är medatt att iex
socialförsäkringsnämndema. Och mångalikanästan de med sin förank-attanser
ring och sina kunskaper någothar tillföra administrationen.att

De förtroendevalda ska i sina uppdrag i nämnden inte representantagera som
för det eller andra intresset. utgångspunktDe ska med i sina erfarenheter ochena
kunskaper objektivt bedöma de föreliggande ärendena och i sina beslut följa gäl-
lande författningar och praxis. Trots detta sig 18% i första handser som represen-

för sitt parti/organisation.tanter 74% de i första handatt äranser representanter
för de försäkrade.
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Kompetens

socialforsäk-kunskaperMina om 42tillräckligaregelsystemringens är
socialforsäk-kunskaperMina om 45tillräckligaringenär

tillräck-omvärldskunskaperärMina 73
nga

kunskapertillräckli.la har om50åramål 66förtroendevalduppdrag
informationfår tillräckligJag omsocialforsäkringssys-förändringari 70temet

förtillräckliga kunskaperharJag 73ärendenaikunnasättaatt mig
förMin allmännakompetens 77tillräcklignämndarbeteär

100Vu80 9060 70504020 30I00

5påstående 4 ellerrespektivevidredovisas de svaratdiagrammet enI som
helt.för Instämmeroch 5allsstår inteför instämmerfrån till där l1skala

tillräck-de ärnänmdledamötema attfjärdedelarinnebärDetta ansert att tre avex
medan drygtkompetens,allmängällerdetuppdragför sina närligt kompetenta

dessochsocialförsäkringenkunskapertillräckligainte hardehälften att omanser
tillfredsställande.naturligtvis intevilket ärregelsystem,
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Kontakter angåendeförsäkrademed de kassans
verksamhet

Varje dag 3

Varje vecka 5

Varje månad 3

Mer sällan månadvarjeän 25

Aldrig eller så aldriggott 55som

0 I0 20 30 40 50 60 70 %

80% SFN-ledamötema har angivit såde aldrig eller aldrig respek-att gottav som
tive sällan månadvarje har kontakterän med de försäkrade.mer

95% svarade frågannej brukar träffa partikollegor /utsedda iom man repr
förmöten/ blockmöten.

Samverkan
På frågan frånsamverkar med organisationrepresentanterom man samma som
han/hon och sitter i socialnämnd, arbetsförmedlingsnärrmdrepresenterar texsom
eller liknande 69% de inte samverkar, 28% de det. Anställda igöratt attsvarar
offentlig sektor någotsamverkar i högre utsträckning de privatanställda leda-än

De politiskt eller fackligtmöterna. anställda samverkar 40%, de stude-mest
rande minst 15%. Större andel de har lägst utbildning samverkar jämförtav som
med de med högre utbildning, liksom ordförande och vice ordförande jämfört
med ordinarie ledamot. påMed tanke pågården diskussion och den viktsom som
idag läggs vid samverkan mellan såolika det viktigt detta arbeteär att ut-organ

fårvecklas och ökad betydelse i förarbetet de förtroendevalda.en
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i nämndenArbetet

för litelämnarRegelsystemet utrym-
bedöm-förtroendevaldasför deme 37ningar

ofta förkommerBeslutsunderlagen 8
sent

beslutsunder-dålig kvalitetDet är 9lagen

i praktiken tjänstemännenDet är 26beslutenväsentligafattar desom
Många likaärendenkan avgö-gärna 19tjänstemannanivras pa

angeläTjänstemännenär attomnasåfår beslutsunderbra somagVI 82möjligt

nämndensaker iVi arbetar med rätt 72

i nämndenmångaärendenförDet är 37

ald-områdenviktigafinnsDet som 16nämndenbehandlasrig 1

principdiskus-förför lite tidDet är 39
i nämndensioner

erfarenhets-möjli het tillfinnsDet |5nämndermedutbyte raan

%90 10080706040 5030200 l0

4 eller 5påståenderespektivevid svaratredovisas de endiagrammetI som
helt.för Instämmeralls och 5intestår för Instämmerfrån där 11 tillskala
sakermedarbetar rättledamöternämndens72% attinnebärDet manatt anserav

närrmden.behandlas iområden aldrigviktigafinnsdet16%och att somatt anser
häl-förebyggandei nämnden ärområden diskuterasinteviktigaExempel som

helhetssynen män-policy/principdiskussioner,rehabiliteringsärenden,sovård,
LASS.niskan,

omfattande,lagombeslutsunderlagen är73%SFN-ledamötemaBland attanser
Läkarutlåtandena,beslutsunderlagen.dålig kvalitetdet9%medan ärattanser

flerdokument,handskrivnasvenska,tillintedåliga alla översattakopior, termer
kritiken.8%vanligasteden attdetbehövs,sammanfattningar äroch bättre anser

förofta kommerbeslutsunderlagen sent.
beslu-väsentligadefattartjänstemännenpraktikendet i26% äratt somanser

ten.
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månad/uppdragUngefärlig tid förtroendevaldsomper

V/ø

0 4 timmar 27-

8 timmar5 25-

349- 16 timmar

Meränlötimmar 12

0 10 20 30 40 50 60 70 %

förhållandevisförtroendevalda mycket tid sitt uppdrag.De lägger Näs-ner
hälften nämndledamötema 9 timmar eller sitt uppdragläggertan av ner mer
månad.per

Antalet sammanträden

mångaAlldeles för l

Något mångaför 4

Lagom 76

Något fåför 1 1

fåAlldeles för 1

30 40 50 60 70 80 %O 10 20

långaHur sammanträden

Mellan 2-5 timmar 72% under 2 timmar 25%ochsvarar svarar

Dag- eller kvällssammanträden

82% ledamöterna dagtid, 5% kvälls-vill sammanträdena underägeratt rumav
tid 12% Bland ordf/vice ordf andelen förFör spelar tidpunkten ingen roll. är.
dagtid 10% högre.ca
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Suppleanternas i sammanträdenadeltagande

förSom ersättare
ledamotordinarie

I
gång år1 11per

årgånger2 16per

gånger år3 10per

gånger årFler 4än 21per

särskild kallelseEfter

gång årl per 7

gånger år2 per 14

gånger år3 per 5

gånger år4Fler än per 15

60 70 %50O 10 20 30 40

många 6 Ordföran-i nämnden, dfinns lika suppleanter ledamöterDet st.v ssom
suppleanten endasthar ingen ersättare Enligt gällande arvodesreglerden ersätts

särskilt kallats tillhan/hon tjänstgör i för ordinarie ledamot ellerställetnär sam-
sammanträden.vid samtligamanträdet. Suppleanten har dock rätt närvaraatt

4i sammanträden ellerinnebär fjärde suppleant deltarDetta ävenatt om var
år så aldriggånger aldrig ellerfler kallas övriga suppleanter ersät-nästan somper

Många uttryckerotillfredsställande.för ordinarie ledamot, vilket öns-ärtare en
fåför konti-villkor i nämndarbetetsuppleantema ska delta likakan attattom

nuitet.

Antal ledamöter

nämnden lagom,förtroendevalda i87% nämndledamötema antalet ärattav anser
något fånågot många ledamöter.för 6% för3% det ochärattanser

sammansättningNämndens

nämndeniPå frågan representationsaknarFinns det i samhället somgrupper
21% tyckerrepresenterade i nämnden,66% alla samhällsgrupper attärattsvarar

handikapp-saknasdet finns inte representerade. De ärär somgruppergrupper som
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samhällsgrup-vissasaknar20% deorganisationer/handikappade tycker somav
11%.organisationerarbetsgivare/fackliga11%,invandrare/flyktingarper,

6%.8%saknasarbetslösaochLäkare/medicinsk kompetens respavrespyngre

introduktionNominering och
%

förtroendevaldabörSamtliga utses 4regeringenav
förtroendevaldabörSamtliga utses 6kassansstyrelseav

förordningenDen nuvarande vem 80ledamöterutser lsom branämnden är
finns för nomine-formerDe som 65fungerarförtroendevaldanng/val av

utmärkt

tillNomineringen/valet av up ra 11llan tillfel i förhnämnden ligger eandranomineringen/valet till upp-
drag

innebärvad detKännedomen attom 48förtroendevald i nämndenärvara parti/min organi-dåligt spridd i mitt
sation

tillräcklig kännedomJag hade om 49förtroende-vad det innebär att varaaccepteradenämnden jagvald i när
uppdraget

till i nämndenintroduktionen arbetet 43tillräcklig för kunna göra ettattvarbra arbete
för-attraktivt arbetaDet är att som 46nämndentroendevald I

organisation jagfrån denStödet re- 37braärpresenterar
från braStödet FKF är 40

från RFV braStödet är 34

från bramin kassaStödet är 69

från brastyrelsenStödet är 38
%90 1008060 70S04020 300 l0

påstående 4 eller 5de vid respektiveredovisasI diagrammet svarat ensom
helt.för Instämmerstår och 5från inte allsför Instämmerskala 1 till där l

suppleanteroch3 ledamöterregeringen,ordförandenämndernasF utses avn
3 leda-landstingen/kommunfullmäktige ochfrån politiska partiernade utses av

nominerar.arbetsmarknadensoch suppleanter RFVmöter parterav
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bra,i nämndenledamöter ärförordningnuvarande80% utseratt somvemanser
nämnden börhela6%ochregeringenbörnämnden atthela4% utsesatt avanser

styrelsen.utses av
proposi-anledningmedriksdagenpågick, beslutadeenkätenSamtidigt avsom

administrationnivåer ochSocialförsäkringens attsamverkanl996/97:63tion m m
helhet.i sinsocialförsäkringsnämndemaskastyrelserkassomas utse

kännedomen äruppleverenkätendem attUngefär hälften svaratsomav
vaduppdragettillnomineratpartiet/organisationen somdåligt spridd inom om

också han/honHälftennärrmden.iförtroendevald attinnebärdet anseratt vara
iförtroendevald nämn-innebärvad detkännedomtillräcklighade attinte varaom

uppdraget.accepteradehan/honden när

från försäkringskassornaSvaren

socialförsäkringsnämndernaom
nämnd- ochintroduktion,irördeFrågorna försäkringskassornatill stort sett

utbildning/information.föredragandeorganisationen samt

Introduktion
mandatperiod antingenfår vidledamöter/suppleanterNyvalda starten enen nyav

genomgångeller18 kassordagar1-3introduktionanordnadcentralt enaven
skriftligsig tillinskränkerNågra kassorlokalkontoret.konsultföredragande

information.
förvaltningsrätt,sekretess,intentioner,regel AFLsomfattar iInformationen

försäkrings-olikadeinformationorganisation,jävsfrågor, rättspraxis, kassans om
roll inomsocialförsäkringsnämndensbeslutsordning,verksamhetsplaner,slagen,

socialförsäkringen.
introduk-kortarefår regelimandatperiodenunderinvaldblirOm enmanman

nämnden.iföredragandenenskiltvanligtvistion av

Vidareutveckling
värdkontoretsregelimandatperioden ärunderVidareutbildningen ansvar.

nyheter iellerförändringarförredogörsekreterare/föredragandeNämndernas
löpandedennaRåd redovisas. Utöveroch AllmännaDomarsocialförsäkringen.

del kassor sär-sammanträdenordinarieinformation/utbildning vid enarrangerar
ochår olikagånger med1-3SFN-ledamötema temanförkonferenserskilda per

Någraockså förekomma.arbetsplatser kanStudiebesökinbjudna föreläsare.med
Tranås.iutvecklingsdagartill RFVsSFN-ledamöterockså skickat sinaharkassor

Utvecklingsplaner
utbildning/utvecklingplan/strategi förnågon formfåtal harkassorEndast ett av

önskemålochtill de behovsigVanligastSFN-ledamötema. är att anpassarmanav
uppstår hand.eftersom
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Utbildningsbudget
SFN-leda-Tio kassor har särskilda medel i budget för utbildning/utveckling av

ingårdet i värdkontorets befintliga budgetram alternativtandramötema, säger att
i totalsumman för SFN-arbetet.i ordinarie utbildningsbudget eller

Nämndarbetet

Suppleanternas deltagande
I kassor kallas alltid samtliga suppleanter till samtliga sammanträden. Itre sex

vid förfall för ordinarie övriga kassorkassor kallas suppleanterna endast ledamot. I
fåför möjlighet minstkallas de vanligtvis enligt rullande schema delta 1-ett att att

gånger år. i4 varje Vidare kallas de vanligtvis till temadagar och motsvarande
flertalet kassor.

något/någraFjorton kassor samlar hela nämnden inkl suppleanterna vid tillfal-
len under mandatperioden.

Gemensamma SFN-aktiviteter

några mellanI tio kassor förekommer inte aktivitetergemensamma
Övriga någon årligasocialförsäkringsnämndema. kassor har form träffar medav

Vanligast ordförande, vice ordförandesamtliga ordförande och ledamöter. detär
föredragande,träffas i olika kombinationer med direktör, styrelsens presidium,som

försäkringsansvariga.

Sammanträdesfrekvens och ärendemängd
dag, i vissasocialförsäkringsnämndema sammanträder fjortondeMerparten av var

tredje vecka, beroende ärendemängd.fall var
fåtal så många 60-65, 20-55.kassor har ärenden andra mellanEtt angett som

i normalfallet 40 ärenden sammanträde.Merparten behandlar ca per

Föredragandeorganisationen
På någraFöredragandeorganisationen varier mellan och ibland inom kassoma.

sina särskiltkassor föredrar handläggarna ärenden, det vanligaste äregna men
utsedda försäkringssekreterare inom ärendeslag för varje kontor. I delaltresp en

påfall föredrar.har särskilt utvalda handläggare lokalkontoren somman
frånOmprövningsärenden föredras i regel föredragande centralkontoren.av

Telefonföredragning
ÖvrigaElva kassor använder sig inte alls telefonföredragning. har svarat attav

sig telefonföredragningar med restriktivitet.använderman av
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Information utbildningoch

Allmänna synpunkter
Många kassor det för utbildning/information till sinapoängterar ansvaretegna

påpekarförtroendevalda, bör samverka med RFV och FKF i dettaattmen man
sammanhang. En kombination centralt arrangerade aktiviteter kombinerat medav

utbildning/information bäst.äregen
frågorFrågor övergripande information, inriktning bör liggarörsom om m m

FKF/RFV. Visst introduktionsmaterial med lite historik, verksamhetsidé dylo
måstefördel Sedan varje framkan med produceras FKF. kassa materialta egetav

i form organisationsskisser, policies, verksamhetsplanerav m m.
Vikten samordning mellan kassan och FKF poängteras.av
När det gäller socialförsäkringsnämndema det i första hand den kassanär egna

för information utbildning,och i andra hand RFV har ochansvaret ansersom
flertalet beträffande rättsskipning bra,kassor. Utbyte länsgränsemaöver sä-vore

också.ger man

åtgärderFKFs planerade
åtgärdsplaner,Försäkringskasseförbundet kommer utarbeta förslag till planeratt

för kompetensutveckling Stödmaterial kommer fram. skaDetatt tasm. varam
1999.klart inför den mandatperiodens startnya



SOU 1997:134 Bilaga2 109

frånUtdrag RFV:s Förtidspension/rapport
Sjukbidrag 1995:13RFV Anser

4.6.1 Slutsatser beträffande socialförsäkringsnämndernas roll

frånSocialförsäkringsnämndemas arbetssätt olika nämnd till nämnd.är
I vissa nämnder har mycket diskussioner, i andra förekommer detman

Genomgåendesällan. dock förtidspensions-/sjukbidrags-är attmera
såvidaärenden diskuteras minst alla ärenden, det inte gällerav av-

slagsärenden. Närrmdema i underlagdeaccepterar stort sett som pre-
återremittering sker ibland.ävensenteras, om

saklighet beslutsfattandetNärrmdemas i varierande. Besöken i deär
aktuella nänmdema liksom de erfarenheter frånRFV har besök i andra
socialförsäkringsnärrmder intryck del SFN-ledamöterett attger av en
låter uppfattningsig sin det rättvisa eller orättvisa istyras av egen om
reglerna. I vissa fall kan det förefalla ledamötemas lojalitetsom om

sig socialförsäkringeninte riktar och dess regelverk. nämndImot en
sådantdär förekommer ställs särskilt krav de tjänstemän hosstora

kassan utreder och föredrar ärenden för beslut i SFN.som
Enskilda ledamöters känsloengagemang i ärende kan iblandett ta

överhand och nämndens beslut. Vid de besöktastyra ett av samman-
långträdena beslut bevilja sjukbidrag efter diskussionatttogs t.ex. om

och efterföljande omröstning. försäkrade hade före diskussionenDen
frånhörts nämnden. Besökarna RFV kunde konstatera det sakna-attav

des underlag för fatta det beslut Argumenten för be-att togs. attsom
vilja sjukbidrag känslomässig medan föredraganden, ord-artvar av
föranden de ledamöter föroch röstade avslag dock gjort striktsom en
bedömning det föreliggande beslutsunderlaget.av

Enligt RFV:s uppfattning kan dock inte enskilda ledamöters
känslomässiga ställningstaganden leda besluten oriktig lag-mot en

itillämpning nämnder där ordföranden stark och/eller där övrigaär
ledamöter har god uppfattning sin roll. Information underen om som
sammanträdet kunnig och erfaren föredragande motverkarges av en
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frånockså enstaka ledamöterfelaktiga uppfattningar framförsatt som
slår igenom och orsakar SFN fattar oriktiga beslut.att

såledesFöredragandens kompetens betydelse för deär stor attav
skall riktiga. det nödvändigtbeslut nämnden fattar T.ex. är attsom vara

frågor lagregler ochföredraganden kan ledamötemassvara om
också sådanföredraganden harpraxis under sammanträdet att er-men

nödvändigintegritet hon/han initiativ kanfarenhet och att eget ge
information det finns behov detta.när av

sådantvid besöken det förekommer inteDet framkom att att som
sammanträdet den föredrarpränt" framförs underkan "sättas somav

Några ansåg sådantnämndledamöter det viktigtärendet. attatt var
ocksåfå erfarenhet tidigarekunde tillföras muntligt. Det RFV:sär av

Ävenförekommer. framförde i sinnämnduppföljningar detta RRVatt
Förtidspensioneringen Handläggning och be-F1993:20rapport
vid beslutstillfället kan ha tillförts muntlig in-slutsunderlag detatt

framkom beslutsunderlaget.formation i ärendet detutöver avsom
muntligt vid sammanträdeEftersom tillägg framförs nämndenssom
kommuniceras, vilket enligt lag skallmycket sällan dokumenteras och

muntlig tillägg sällan bevarasske kommer den ytterst attsortens som
sådantbeslutsunderlaget. förfarande kan leda tilldel Ett att etten av

utomstå-ändåi sak helt korrekt förefallar oriktigtbeslut närär ensom
förefaller oriktigt i sak ochende bedömare granskar det. Ett beslut som
svårt/omöjligtblir dock mycket för RFVdärför borde överklagas att

till för beslutet intei domstolarna de fakta legat grunddriva ärom som
dokumenterade.

i 1993/94uppmärksammade detta problem den underRFV genom-
beslutsunderlag. I Uppföljningsrapportförda uppföljningen av som

anslagsframställningen för 1995/96 framförde RFVredovisades i att
ligger till grund för beslutdet inte acceptabelt det underlagär att som

dålig utanförståendeså kvalitet det i efterhandär att personav enav
varit korrekt eller inte, liksom oriktigainte kan bedömas beslutet attom

svårligen på bristerna i dokumenta-kan överklagas grundbeslut av
tionen.

efterfrågar respektiveSFN-ledamöter och föredragandenDe som
sidan skriftliga beslutsunder-muntlig information vid detlärrmar av

för sig de medverkar i rättsliglaget har inte gjort klart att processen
skriftlig information och detta ställer höga kravgrundar sig attsom

nödvändigtdokumentation och beslutsunderlag. Det enligt RFVär
åtgärdarförsäkringskassoma bristerna härvidlag.att

beslutsunderlagen till de aktuellaDet bör betonas att samman-
granskades före besöken i socialförsäkringsnärrmdema.trädena inte

från erhöll dock vid besöket varsin uppsättningBesökarna RFV av
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sammanträdeshandlingama för kunna följa nämndens arbete underatt
sammanträdet.

besökta ansågDe nämnderna de beslutsunderlagen i all-att egna
mänhet höll god kvalitet. finns dock ingetDet anledning tillsom ger
antagandet underlagen förtidspensions-/sjukbidragsärendeni i justatt

fem hållerde besökta nämnderna högre kvalitet vad framkom-än som
mit under uppföljningen. frånI kan konstateras intrycken destort att nu
besökta nämnderna bekräftar tidigare erfarenhetRFV:s nämndar-av
betet.

Flera SFN-ledamöter i de närrmder vi besökte hade oklaren upp-
fattning sitt för beslutsunderlagens kvalitet. Oftast iärom ansvar man
SFN nöjda med det beslutsunderlag kassan tagit fram. De uppföljningar

gjorts beslutsunderlag i förtidspensions-/sjukbidragsärendensom av
visar dock entydigt varierande andel be-om änatt storen av

håller lågslutsunderlagen allt för kvalitet. I de besökta närrm-en en av
fådema hade dock krav ställts tjänstemännen bättre underlag.att

frånErfarenheterna de redovisade besöken bekräftar vad RFVovan
erfarit ocksåvid tidigare besök i andra SFN hos andra försäkrings-
kassor. Det finns uppfattning hos del SFN-ledamöter social-atten en
försäkringen i form förtidspension/sjukbidrag har trädaett attav ansvar

förmåner ändåin andra sviktar. får"Det samhället betala".när är som
gårHur utbredd denna uppfattning inte bedöma. Det finns dockär att

tydlig risk för sådant påverkar såvärderingar slag beslutenatt atten av
förmånförsäkrade beviljas hel restarbetsfönnåga på grundtrots attav

försäkrade restarbetsförrnågan.den inte har arbeteett motsvararsom
Det bör i detta sammanhang försäkringskassordelnoteras att en

redovisar motsvarande inställning i sina enkätsvar. denna inställ-Att
ning förekommer försäkringskassanshos tjänstemän bekräftas föräven

ocksåövrig de kontakter RFV regelmässigt har med kassoma.av som
Sammanfattningsvis kan konstateras nuvarande ordning för be-att

slutsfattande inom förtidspensioneringen den i praktiken utövas ärsom
sårbar.mycket vilar ocksåDet socialförsäkrings-ett stort ansvar

nämnderna hos försäkringskassan för påkvaliteten beslutsunder-att
förbättras upprätthållaslagen skall och och för beslut fattas äratt som

korrekta och enligt gällande Det RFV:s uppfattning det krävsrätt. är att
Ökade insatser hos försäkringskassoma för klargöra nämndernas rollatt

socialförsäkringen,inom stärka kompetensen och utveckla nämnd-
ledamöterna i deras roll beslutsfattare inom socialförsäkringen.som

harRFV under 1995 intensifierat utbildningsinsatsema för nänmd-
ledamöter. Uppföljning nämndarbetet liksom kompetensutvecklingav
för nämndledamöter också Sådana pågårbehövs ske lokalt. insatser

Åtgärdereller har redan genomförts hos flera kassor. ocksåbehövs för
upprätthållautveckla och kompetensen hos den personal före-att som
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kap.5,socialförsäkringsnärrmdema. Se vidareipensionsärendendrar
förtidspensionsområdet.kompetensstruktur inomUppföljning av

hosförsäkringskassorna kompetensentill5.4 Enkät om
förtidspensions-handläggningenföredragande m.fl i av

/sjukbidragsärenden.

arbete med kompetensenfå försäkringskassomasbildsyfteI att aven
förtidspensionsärenden haroch i handläggningenföredragandehos av

påbl.a. vilka kravFörsäkringskassomaenkät bettiRFV svaraen
många före-hurhur denna följskassan ställer,kompetens upp,som

frågades efter kassansVidarehur dessahar ochdragande utses.man
båda dessa kategorier. Avhosutveckla kompetensenplaner för att en-

för-organiserats och hurföredragningenutläsa hurkätsvaren kan man
kompetensfrågor inom förtidspen-arbetar medsäkringskassoma

sionsornrådet.
socialförsäkrings-föredragningen iFörsäkringskassoma ser

två be-området i huvudsak Dethärnämnd inom det sättetsätt. ena
den andra betonarförsäkringsjuridiska kompetensen ochdentonar

förtids-rehabiliteringsornrådet, där utredningeninomkompetensen av
ingår.regelpensionsärenden i

betoningföredragande medkompetenskravbild hosexempelEtt
försäkringsjuridiska följande.det är

försäkringsmässig kompetensföredragande ska ha gedigen"En
ochförmåga analysera rättslägetområde. ska haHaninom sitt att

försäkringsmässigainnebär hansutifrån sina förslag. Detdetta lägga att
nivå. behärska för-ska hanligga hög Dessutomskallkompetens en

fömiåga. Föredraganden skallanalytiskska besittavaltningslagen. Han
sinastå kunna redovisaför sina förslagockså beslutsför och samtvara

juridisk kom-förståeligt inte ha formellHan behöverskäl sätt.ett
i sittskall ha visat kompetensjuristexamen hani formpetens menav

bli föredragande."arbete för att
på däremotkrav juridisk kompetenskravbild ställsI denna men

Något sådant har intekravakademiskinget kravfinns examen.
någon kassa ställt.heller annan

kompetenskravbild den hand-exempel iEtt ämnen somen
sjukbidrags-/förtidspensionsområdet följande.inomlägger ärenden är

främst inom rehabili-i försäkringskunskapgoda kunskaperMycket
grundläggande kunskaperrehabiliteringsmetodik,ochteringsarbetet om

utbildningsmöjligheter,omskolnings- ocharbetsmarknaden och om
ochorganisation, arbetssättmedaktöremasgoda kunskaper an-om

psykosocialafysiska ochsvarsområde, goda kunskaper denom
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arbetsmiljön och mänskliga beteenden, grundläggande kunskaperom
arbetsrätt, grundlägande kunskaper hur företags kostnaderom ettom

för ohälsa kan beräknas, goda kunskaper förmågaoch bereda ochatt
genomföra förhandling med arbetsgivare och förmågagod in-att
formera internt och externt.

För få sköta föredragningen iatt ärenden ställs dessutomegna
följande krav.

Goda kunskaper i förvaltningsrätt-
Goda färdigheter i argumentations- och föredragningsteknik-
Mycket goda kunskaper gällande lagstiftning rådandesamtom-
praxis

bådaDessa påexempel kompetenskravbilder kan två polersägas utgöra
dit de flesta kassor kan hänföras. Det skiljer dem är,som som ovan

betonarnämnts, den juridiska kompetensen eller rehabilite-om man
nngskompetensen.

De kassor betonar den juridiska kompetensen har i regel före-som
dragningen koncentrerad fåtaltill specialister då föredrarett ävensom
samtliga ärenden förekommer vidtyper närrmden. Vissa kassorav som

denämner använder sina föredragandeatt slags lagkonsulter.ettsom
fördelarDe framförs från de kassor har denna föredragnings-som som

ordning från centralt hållär kan till upprätthållaatt högattman se en
juridisk kompetens säkrar enhetlig rättstillämpning. En kassasom en
betonar i detta sammanhang vikten pedagogisk kompetens hos sinaav
"föredragande lagkonsulter". En nackdel med detta förfarande är att
väntetider ibland kan uppstå. En nackdel handläggarna inteär attannan
får följa ärende fullt till beslut i nämnden.ett ut

Flera kassor har låtavalt handläggarna föredra sinaatt ärendenegna
vid muntlig kontakt skäl till detta, det blir mindre balan-anger attsom

och det finns risk lämnar ifrån sigatt ärenden iser attannars en man
"halvdant skick" till föredragande måste erforderligagöraen som
kompletteringar. Att ha föredragningen specialiserad anges vara en
nackdel för samarbetet inom kassan.

De kassor har föredragningen fördelad till sina handläggaresom an-
de arbetar med rehabilitering såhar hög kompetensatt detser som att

blir naturlig del i fåarbetet fullt för sina ärenden dvsatt taen utansvar
också föredra dem i socialförsäkringsnämnden.att Det ökar engage-

i arbetet och det positivt. Den försäkringsjuridiskamanget anses som
kompetensen hos de handläggare föredrar sina ärenden i nämndsom
upprätthålls med hjälp konsulter och chefer ärendegransk-görav som
ningar och feedback. Vid regelbundna träffar det för-ger tar man upp
säkringsjuridiska frågorna tillsammans med rehabarbetet i stort.
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några hand-huvudsak innebärimittfältfinnsDet även attett som
frånförtidspensionsärendensamtligauppgift föredrahar iläggare att

erfartenhet. Eni regel handläggarensbetonaskontoret. Härdet egna
kompetensbedöm-praktikendet ikunnaskulle ärslutsats att envara

fonnulerats i klartext.alltid hardet integörs,ning även omsom
"vill hamångaresursfråga handläggarehurDet är även manen

lokalkontoret harOmnämndsammanträden".sittande en egen
förbetydligt enklaredetslipperhandläggarnaoch ärnämnd resor

ärenden.föredra sinalåta flera handläggarelokalkontoret att egna
frånvarierarföredragandenfråganPå attutser svarensomom vem

dessaärenden tillsinaföredrarhandläggarealla utsesatt avegna
mycketdärförfinns detnaturlig följd dettastyrelse. Somkassans aven

föredragande.i antaletvariationerstora
förtidspen-handläggerkompetenskraven demdet gällerNär som

föredragan-varierandelikai allmänhetsionsärenden är somsvaren
uppföljningargjortkompetenskravbilder och harharOmden. man

och viseandradenså gjort detkategorien har ävenden manena
versa.

försäkringskassorså samtligaharenkätsvarenI angettgott som
många i sinadet inte likadäremotkompetenskravbilder, är sommen

förmåga. Några kassor harochmellan kunskapskiljerkompetenskrav
då funnitkompetenskravbilder ochsådanauppföljningargjort av

åtgärdas.behöverbrister som
hos före-följer kompetensendekassorflestaDe att uppanger
tagit framinte harnågot dehandläggareochdragande sätt även om

ambitionsnivånsåvälvarierarkompetenskravbilder. Härnågra som
ärendegenom-kontorschefen tillalltifrån samtal medmetoderna stora

gångar.
respektiveföredragandeträffar medregelbundnaMånga harkassor

både uppföljning kom-och dessahandläggarekonsulter och utgör av
utveckling densamma.ochpetensen aven

påuppföljningenslutsatserRiksförsäkringsverkets5.5 av
enkätsvarenochfdrsäkringskassorna av

måste enligtkompetenskravengällerfinns vadvariationerDe stora som
varkenbakgrunddenmeningRiksförsäkringsverkets stats-attmotses

försäk-på hurnågra kravformulerathittills harRFVmakterna eller
förtidspen-kompetensfrågoma inommedarbeteringskassomas

sionsornrådet utformas.ska
förtids-inomfrågan kompetensendömaenkätsvarenAv tasatt om

detochhar RRV:spensionsområdet allvar. Dessutom rapportstort
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frågatfaktum efterRFV kompetenskravbilder, uppföljning och in-att
dividuella kompetensutvecklingsplaner inom områdetdet här med stor
sannolikhet inneburit kassoma redan intensifierat sitt arbete med deatt

kompetensfrågoma.aktuella
frågaI kompetensen hos föredragande intehar framkommitom

något tyder de försäkringskassor har föredragningenattsom som
specialiserad skulle ha beslutkvalitet de där handläggarnaänen annan
själva föredrar sina såledesärenden. Mot den bakgrunden saknar verket
underlag för förorda den eller fråganandra lösningen huratt ena om
föredragningen lämpligen bör handhas.

Däremot det RFV:s uppfattning det kompetensen hos denär äratt
ifrågavarande tjänstemannen och förutsättningarna för denatt er-
forderliga upprätthållskompetensen avgörande för verder-ärsom om
börande kan till föredragande eller inte. Eftersom idet regel ärutses
föredragandens uppgift tillgodose socialförsäkringsnämnden medatt
erforderlig information praxisutveckling och nyheter inom försäk-om
ringen behövs förutom de grundläggande kompetenskraven före-att

förmågadraganden har föra den dialog rättsutvecklingatt om m.m. som
krävs vid socialförsäkringssammanträden. Se avsnitt 4.6 Besökäven
vid socialförsäkringsnämnder. Enligt rådRFV:s allmänna skall försäk-
ringskassans styrelse för tjänstemän och förtroendevaldaattansvara
har de kunskaper behövs för riktig ärendehandläggning.som en

Såväl vid kassauppföljningama i enkätsvaren har dock RFVsom er-
sådanfarit kompetensbedömning inte påalltid tillfred-görsatt etten

ställande sätt.
Det krävs i princip bedömning den tjänstemanär attsom en av som

ska föredra ärenden i nämnden uppfyller kraven enligt de streck-tre
i exemplet i avsnitt 5.4.satsema

Goda kunskaper i förvaltningsrättsliga frågor-
Goda färdigheter i argumentations- och föredragningsteknik-
Mycket goda kunskaper rådandegällande lagstiftning och praxisom-

Enligt Riksförsäkringsverkets bedömning finns därfördet behov attav
tillsammans med företrädare för försäkringskassoma och socialförsäk-
ringsnämndema diskutera vilka kompetenskrav påska ställassom en
föredragande inom förtidspensionsområdet och hur den bedömningen
lämpligen kan fåDessutom behöver försäkringskassomagöras. me-
toder för följa kompetenskraven.att upp
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Socialförsäkringsnämndens
behörighetsområde

En socialförsäkringsnämnd skall enligt 18 kap. 21 § lagen 1962:381
allmän försäkring AFL frågorom avgöra tillrättom

förtidspension-
särskild efterlevandepension
handikappersättning
Vårdbidrag

dock inte såvitt förutsättningarna för till pensionavser rätt enligt 5 kap.
t.ex. frågor till folkpensionrätt vid bosättningom utomlands eller ut-
ländska medborgares till folkpensionrätt bosättning i Sverige.genom

En socialförsäkringsnämnd skall vidare avgöra

frågor delpension enligt 17 § lagen 1979:84om delpension- om
NDPL sökanden efter arbetstidsminskning inteom omfattas av
föreskrifterna i 6 § i lag egna företagare ellersamma ärendet ärom
vidlyftigt eller svår beskaffenhetav
frågor livränta till den försäkrade, särskildom efterlevandelivränta-

arbetssjukdom enligtsamt 8 kap. 4 § lagen 1976:380 arbets-om
skadeförsäkring LAF
frågor sjukdom och livränta enligt 16 § lagenom 1977:265- om
statligt personskadeskydd LSP
ärenden eftergift återbetalningsskyldighetavseendeom och ränta-
enligt 38 § lagen 1996: 1030 underhållsstöd USLom
ärenden eftergift återkrav för utgivna bidragsförskottom av enligt-
de upphävda lagarna 1964:143 och 1984:1095 bidragsförskottom
och förlängt bidragsförskott BDFL och FBDFL enligt övergångs-
regler till USL
frågor till bilstödrätt enligt 3 § lagen 1988:360om handlägg-- om
ning ärenden bilstöd till handikappadeav LBH. Frågorom i
övrigt, bidragets storlekt.ex tjänstemanavgörs hos försäkrings-av
kassan
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1993:389lagen§enligt 13assistansersättningtillfrågor rättom-
LASSassistansersättningom

ellerdra inellerbostadsbidragansökan attavslåfrågor att omenom- behovharintesökandengrundbidraget avned attsätta av
bostadsbidrag1993:737lagen§enligt 27bidragberäknat om

BoL.
närings-formifamiljebidragärendensvåraochvidlyftiga avom- vissahandläggning1991:1488lagen§enligt 2 er-avbidrag om

totalförsvaretinomtjänstgörtill densättningar som

besluttjänstemansskallsocialförsäkringsnämnd ompröva omEn en
frågaiAFLkap. 10 §enligt 20omprövningenskilde begär omden

ellersjukhusvårdavgift förfråndelviseller annanbefrielse helt- för-helellerålderspensionheluppbärdenförvårdinrättning som
tidspension

rehabilite-ochhavandeskapspenningsjukpenning,tillfråga rättom-
ringsersättning

sjuklön.1991:1047lagen§frågor enligt 28vissa om-

beslutLSPoch omprövaLAFenligtskallsocialförsäkringsnämndEn
behandling,medicinskvidsjukpenningtillfrågagäller rättomsom

rehabiliteringarbetslivsinriktadellerrehabiliteringmedicinsk

förordningenstödmedfattathartjänsteman ombeslut avsom en-
LAF.enligtärendenvissabehörighet avgöraatt

ochLSPLAF,AFL,också enligtskallsocialförsäkringsnämndEn
beslutsmittbärare omprövatillersättning som1989:255lagen om

förmån.nedsättningellerindragningfrågagäller avom
frågagällerbeslutskallsocialförsäkringsnämnd omprövaEn som

förbetalatsharbelopp,det utåterbetalningsskyldighet somomom
iår då beslutetför detbasbeloppet10överstigermycket, procent av

gällerDettaförsäkringskassan.fattatsharförståterkravärendet avom
närståen-förledighetochersättning1988:1465lagenenligt AFL, om

all-1947:529lagensmittbärare,tillersättning omdevård, lagen om
lagenbarnbidrag,förlängt1986:378lagenbarnbidrag, ommänna
lagenBoL,barn,utländskaadoptionvidbidrag1988:1463 avom

tjänst-till denersättningarvissahandläggning1991:1488 somavom
förmåner till1995:239 to-förordningentotalförsvaret,inom omgör

1994:308lagenNDPL,LBH,LASS,LSP,LAF,talförsvarspliktiga,
Övergångsbestämmel-EnligtUSL.ochtillpensionärbostadstilläggom

frågorsocialförsäkringsnämnd omprövaävenskall somUSLtillser
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gäller återkrav enligt de upphävda lagarna BDFL, FBDFL och lagen
1984: 1096 särskilt bidrag till vissa adoptivbarn.om
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Antal beslut ärendeslag ochper
försäkringskassa antaletsamt

socialförsäkringsnämnder 1996

Förs.kassa F/Sjb He vb Bils LASS

Stockholm 21558 6271 1805 828 945
Uppsala 3 175 422 389 159 278
Södermanland l 907 311 295 125 163
Östergötland 3 339 373 683 186 243
Jönköping 2 543 284 327 161 224

Kronoberg l 522 174 246 75 89
Kalmar 2 152 215 298 108 110
Gotland 581 33 81 30 30
Blekinge l 428 144 163 67 127
Kristianstad 2 960 264 282 123 163

Malmöhus 7 306 924 l 223 355 469
Halland 4362 210 390 159 123
Bohuslän 2 830 325 437 181 137
Älvsborg 3 771 439 660 215 243
Skaraborg 2 272 293 379 115 172

Värmland 2 71l 203 476 105 133
Örebro 2 227 361 355 168 109
Västmanland 2 416 314 379 118 125
Dalarna 2 559 350 445 179 225
Gävleborg 2 373 261 371 132 295

Västernorrland 2 294 243 320 171 114
Jämtland 479l 116 171 49 64
Västerbotten 2 524 279 360 129 117
Norrbotten 3 676 354 498 181 196
Göteborg 9383 498 500 268 159

Summa 85 977 9 017 11 533 4 342 5 053
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BDF/ BoBSEPLAF/ DPFörs.kassa
USLLSP

7636 1270593Stockholm 1
117582Uppsala
l6l489Södermanland

Östergötland 181 28950
114625Jönköping

65360Kronoberg
70572Kalmar
23Gotland 74

105381Blekinge
152340Kristianstad 1

O3711582Malmöhus
86 25578Halland

1134l9Bohuslän
Älvsborg 1271

ä39518Skaraborg

78659Värmland
Örebro 100404

59755Västmanland
30Dalarna 861

127455Gävleborg

99700Västernorrland
90419Jämtland
70815Västerbotten

182961Norrbotten
180428Göteborg

882 21985 3778 171Summa 17
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Ärende/Förskassa Ompr Ompr Antal Antal
återkrav övrigt beslut SFN SFN

Stockholm 170 482 30403 28 086l
Uppsala 35 75 5 247 5 1049
Södermanland 14 105 3 577 6 596
Östergötland 11 76 6 081 7 869
Jönköping 124 82 4 454 5 891

Kronoberg 14 64 6192 3 873
Kalmar 11 75 3 611 5 722
Gotland 3 26 882 1 882
Blekinge 12 84 2 519 3 840
Kristianstad 25 103 4265 5 l 085

Malmöhus 78 287 63812 16 790
Halland 26 55 4 098 5 820
Bohuslän 58 80 6324 5 926
Älvsborg 20 94 6 600 8 825
Skaraborg 9 85 3 889 4 972

Värmland 4 87 4 467 5 893
Örebro 3 121 3 853 5 771
Västmanland 2061 4 384 6 731
Dalarna 2 107 7634 6 794
Gävleborg 13 106 4 143 S188

Västernorrland 24 120 087 5 8174
Jämtland 2 25 2 415 2 1208
Västerbotten 3 304 6104 5 922
Norrbotten 33 2 5 152 7367
Göteborg 13 271 6 272 8 784

Summa 708 3 122 140822 163
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Förtidspension/SjukbidragF/Sjb
HandikappersättningHe
VårdbidragVb
Bilstöd till handikappadeBilst
AssistansersättningLASS

lagenErsättning enl. arbetsskadelagen ochLAF/LSP om
statligt personskadeskydd
DelpensionDP
Särskild efterlevandepensionSEP

återbetalningsskyldighetEftergift avseende förBDF/USL
underhållsstödutgivna bidragsförskott och

BostadsbidragBoB
återbetalningsskyldighetåterkr Omprövning beslutOmpr av om

felaktigt utbetald ersättningför
Resterande ärenden skallOmpr övrigt omprövas avsom
socialförsäkringsnämnd
SocialförsäkringsnämndSFN
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