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Framställning om upphävande av Riksförsäkringsverkets 
föreskrifter (RFFS 2002:34) om vissa underrättelser med 
anledning av att trefjärdedels sjukersättning eller 
aktivitetsersättning beviljats 

Sammanfattning 

Försäkringskassan hemställer att regeringen upphäver Riksförsäkringsverkets 
föreskrifter (RFFS 2002:34) om vissa underrättelser med anledning av att trefjärdedels 
sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljats. 

Bakgrund 

I enlighet med 9 § i den nu upphävda förordningen (1998:1773) om ersättning vid 
särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning 
i dess ursprungliga lydelse fick Riksförsäkringsverket meddela de ytterligare föreskrifter 
som behövdes för verkställigheten av bestämmelserna om särskilda insatser för 
personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning. Dåvarande 
Riksförsäkringsverket beslutade den 9 december 2002 Riksförsäkringsverkets 
föreskrifter (RFFS 2002:34) om vissa underrättelser med anledning av att trefjärdedels 
sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljats. Den 1 januari 2011 ändrades 
bemyndigandet att utfärda föreskrifter till att gälla Försäkringskassan (SFS 2010:1706). 

Förordningen (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre 
fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning upphävdes den 1 januari 2021 och 
ersattes av förordningen (2020:1257) om särskilda insatser för personer med tre 
fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning. I den nya förordningen finns inte något 
bemyndigande till Försäkringskassan att utfärda ytterligare föreskrifter och 
Försäkringskassan anser inte heller att något sådant bemyndigande behövs. 
Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2002:34) om vissa underrättelser med 
anledning av att trefjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljats är dock 
fortfarande gällande. 

Föreskrifterna innehåller hänvisningar till den upphävda förordningen (1998:1773) om 
ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller 
aktivitetsersättning, vilket kan orsaka missförstånd.  

Eftersom det inte längre finns behov av föreskrifterna och deras fortsatta giltighet kan 
orsaka missförstånd bör de upphävas. 

Bemyndigande krävs inte bara för att Försäkringskassan ska få besluta helt nya 
föreskrifter, utan även för att myndigheten ska få ändra föreskrifter som den själv 
tidigare har beslutat. Kravet på bemyndigande gäller också för att myndigheten ska få 
upphäva egna föreskrifter. Om den förordning som myndigheten grundar sin behörighet 
på har upphävts utan att något nytt bemyndigande har getts, saknar myndigheten 
följaktligen behörighet att upphäva sina gamla föreskrifter så snart den nya förordningen 
har trätt i kraft. Myndigheten måste då vända sig till regeringen för att få föreskrifterna 
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upphävda. (Ds 1998:43, Myndigheternas föreskrifter - Handbok i författningsskrivning, 
s. 131) 

De aktuella föreskrifterna är beslutade med stöd av bemyndigandet i 9 § förordningen 
(1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels 
sjukersättning eller aktivitetsersättning. Det bemyndigande som låg till grund för 
föreskriftsrätten finns alltså inte längre kvar. Försäkringskassan kan därför inte upphäva 
de aktuella föreskrifterna. 

Hemställan 

I enlighet med vad som ovan anförts hemställer Försäkringskassan att regeringen 
upphäver Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2002:34) om vissa underrättelser 
med anledning av att trefjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning. 

Beslut i detta ärende har fattats av t.f. rättschef Moa Beijer. Föredragande har varit 
verksjurist Emma Boman. 

Försäkringskassan 

Moa Beijer 
T.f. rättschef 

Emma Boman 
Föredragande 
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