
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yttrande avseende betänkande SOU 2015:46 Skapa tilltro, generell tillsyn, enskildas klagomål 
och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen  
 

Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar i 

rörelseorganen, såsom artros och generaliserad smärta. De reumatiska sjukdomarna är ett 

samlingsbegrepp för en mängd olika diagnoser. I Sverige brukar vi tala om att det finns ca 80 

olika diagnoser och närmare 200 olika sjukdomstillstånd. Alla människor kan drabbas av en 

reumatisk sjukdom, ung som gammal. De reumatiska sjukdomarna är kroniska sjukdomar 

som det inte finns någon bot för och människor som drabbas av dem får leva med sin sjukdom 

resten av sitt liv. Många av våra medlemsgrupper är i arbetsverksam ålder och vill som alla 

andra bidra till sin försörjning. Dock finns det diagnoser och tider i individens liv då detta inte 

alltid är möjligt. Hur socialförsäkringarna är konstruerade, hur lagstiftningen är formulerad 

och fungerar i praktiken samt hur rättssäker den är många gånger en viktig parameter för oss.  

Reumatikerförbundet har valt att svara på denna remiss utifrån ovanstående perspektiv och inte på 

utredningen i sin helhet. 

I stort är vi eniga med utredningen om att det behövs en utökad tillsyn inom 

socialförsäkringsområdet. Utredningen har identifierat två huvudsakliga förändringar som 

behövs för att på ett bättre sätt än i dag fylla det tillsynsbehov som finns.  

 
Inspektionen för socialförsäkringar (ISF) 
 
Den första är att den nuvarande tillsyn som finns på socialförsäkringsområdet och som ligger 
på Inspektionen för socialförsäkringar (ISF), inte bör begränsas till systemtillsyn, utan får även 
ett uppdrag att utöva generell tillsyn, och hantera klagomål från enskilda. Medborgarnas ska 
ha rätt att kunna utkräva ansvar, förbättrad styrning behövs, och det behövs stöd till att bidra 
till ökat lärande och inte minst ett ökat förtroende för myndigheterna är särskilt viktigt. 
Reumatikerförbundet håller med utredningen om att en generell tillsyn, med frihet att både 
utöva systemtillsyn och direkt tillsyn av verksamhet och av enskilda ärenden, kan fungera som 
ett värdefullt stöd för de försäkrade. En tillsynsmyndighet som agerar självständigt kan bidra 
med legitimitet för tillämpningen på ett sätt som tillsynsobjekten själva inte kan åstadkomma. 
 
Det allmänna ombudet 

En myndighet kan inte överklaga sina egna beslut och när Riksförsäkringsverket (RFV) fanns 

kunde myndigheten överklaga de allmänna försäkringskassornas beslut och uppträda som part 

i domstol. Vid förstatligandet av försäkringskassorna till en myndighet försvann denna 



möjlighet och det allmänna ombudet tillkom som hade till uppgift att överklaga beslut från till 

exempel Försäkringskassan. Det allmänna ombudet kan driva ärenden både till fördel och till 

nackdel och är en part i en domstol. De förslag som nu ligger i utredningen är att försöka 

hantera de fall där ombudet väljer att överklaga ett beslut från Försäkringskassan. I 

förvaltningsrätten finns det i normalfallet två parter, den försäkrade individen som klagar, och 

Försäkringskassan som motpart. Skulle ombudet välja att gå in och överklaga ett beslut av 

Försäkringskassan, får det till följd att myndigheterna inte kan vara parter i målet. 

Det som föreslås är att det ska kunna vara tre parter i samma domstolsförhandling, ombudet 

(representerar de allmänna), Försäkringskassan, och den försäkrade. Då kommer det alltid att 

finnas en part som företräder det allmänna. Reumatikerförbundet kan dock se att det kan bli 

en viss förvirring för den försäkrade, när det uppstår två parter från staten, även om dessa har 

olika roller. Som vi har förstått det kan det allmänna ombudet i dagsläget överklaga 

Försäkringskassans beslut, och då blir ombudet klagande i förvaltningsrätten, 

Försäkringskassan då får ställning som motpart. Den ordning kan framstå som ologisk för den 

enskilde. Om både den enskilde och det allmänna ombudet överklagar ett beslut och yrkar att 

en förmån ska utgå, och de vill samma sak om än med olika motiveringar, och i domstolens 

avgörande benämnas de part och motpart, blir det en aning förvirrande. Ur den enskildes 

perspektiv kan tre parter, som utredningen nu förslår i domstolsförhandlingarna, tydliggöra 

att det allmänna ombudet är självständigt gentemot Försäkringskassan och agerar på egen 

hand. Utredningen gör bedömningen att i normalfallet kommer inte den enskilde att bli 

”ensam” gentemot två parter, som företräder staten. Om det allmänna ombudet överklagar till 

fördel för den försäkrade, kommer de två att vara på ”samma sida”. Om det allmänna 

ombudet överklagar till nackdel för den försäkrade, kommer han eller hon att vara på ”samma” 

sida som Försäkringskassan. Reumatikerförbundet kan dock se att utredningen har kommit 

fram till en bättre ordning än den nuvarande, dock om än inte tillräckligt bra, men vi 

tillstyrker ändå förslaget. 

Den organisatoriska förändringen att det allmänna ombudet ska ha en placering i ett eget 

kansli hos ISF tycker vi är bra. Det gör att ombudet får en mer självständig ställning och den 

fristående rollen blir med det tydligare, än om ombudet är placerat på Försäkringskassan. 
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