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■ Enligt ISF får den försäkrade rätt dubbelt så ofta, 
i mål där ny bevisning lämnats in till förvaltnings-
rätten.

FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN: 
■ I det allmänna socialförsäkringssystemet finns 
en arbetsskadeför-
säkring som betalar  
ut livränta till perso-
ner som skadats på  
jobbet. Men först ska 
försäkringskassan 
godkänna arbets- 
skadan. Försäkrings- 
kassan ersätter 
inkomstförlust upp till cirka 27 800 kronor  
i månaden. Det är denna allmänna försäkring som 
Kurt Andersson nu får ersättning från.

FRÅN AFA: 
■ Den kollektivavtalade arbetsskadeför- 
säkringen kompletterar försäkringskassans liv- 
ränta. Den som har en högre årslön än 7,5 basbe-
lopp, (333 750 kronor) före skadan, kan få ersätt-
ning upp till den tidigare lönen från Afa. Afa ägs av 
Svenskt Näringsliv och LO gemensamt.

tips: så ökar du chansen att få rätt  
i socialförsäkringsmål i domstol

Källa: Rapport 2014:18, Inspektionen för socialförsäkringen.

TA HJÄLP 
AV ETT 
OMBUD

■ Då ökar chansen att få rätt 
i arbetsskademål med 129 
procent, jämfört om man dri-
ver ärendet själv, enligt ISF. 

BEGÄR MUNTLIG FÖRHANDLING
■ Dubbelt så många jämfört med snittet, får rätt vid muntlig förhandling. 
Vid muntlig förhandling kan man höra vittnen, till exempel läkare som 

kan precisera det som står i läkarintyget. Genom att rätten får höra den arbetsska-
dades livshistoria blir ärendet levandegjort och mänskligt. Det som kommer fram 
vid muntlig förhandling kan dock vara både bra och dåligt för den enskilda. (Rådgör 
med Byggnads, reds anm.)
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”Arbetet bör vara både  
lämpligt och tillgängligt  

för den äldre”.

■ Arbetsskadeförsäkringen är en av våra äldsta 
socialförsäkringar. Den bakomliggande tanken var 
att anställda i sitt arbete, utsätts för risker som de 
har begränsade möjligheter att påverka. 

■ Den anställda ska få ekonomisk kompensa-
tion av samhället när möjligheten att försörja sig 
försämras på grund av att man fått en skada eller 
arbetssjukdom på jobbet. Se socialförsäkrings- 
balken kap. 41.

ARBETSSKADEFÖRSÄKRINGEN

TVÅ SORTERS LIVRÄNTA

I hemmet måste Kurt ta 
hjälp av hantverkare: här 
ska ett nytt skåp sättas 
upp och rören måste dras 
om. ”Det är tråkigt att inte 
längre kunna göra saker 
själv”, säger Kurt.

■ De så kallade äldrereglerna finns i social- 
försäkringsbalken, kapitel 41, 10 §. Så här skriver 
förvaltningsrätten i mål 3971-14, om Kurt  
Anderssons situation: 

”I praxis har 60 år ansetts vara ett rikt-
märke för när de så kallade äldrereglerna 
kan tillämpas”. 

”För äldre försäkrade ska vid bedömning 
av inkomstförmågan hänsyn tas till bland 
annat utbildning, tidigare verksamhet, 

ålder och bosättningsförhållanden”.

”Arbetet bör vara både lämpligt och till-
gängligt för den äldre”.

”Det får antas att ett arbete som vakt-
mästare innebär vissa krav på rörlighet, 
stegklättring, hörsel och läsning”.

”I målet saknas emellertid helt utred-
ning rörande frågan om lämpligt arbete 
som vaktmästare också faktiskt funnits 

tillgängligt för Kurt Andersson”. 

ÄLDREREGLERNA
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