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Ersattning till brottsoffer (SOU 2021:64)

Svensk Forsakring har inbjudits att yttra sig over rubricerat betankande och vill 
harmed avge foljande yttrande.

Hojda nivSer av krankningsersattning

Redan for femtio ar sedan sag forsakringsbolagen behovet av ett overfallsskydd och 
inforde ett sadant i hemforsakringen, vilket ger mojlighet for brottsoffer att fa 
ersattning pa skadestandsrattslig grand om den skadestandsskyldige ej fullgjorde 
sin plikt. Nar brottskadelagen tradde kraft 1978 beholl forsakringsbolagen 
overfallsskyddet i hemforsakringen och har pa det sattet kommit att avlasta statens 
kostnader for brottsskadeersattning. Overfallsskydd har aven utvecklats inom 
foretagsforsakring avseende brott mot anstallda i foretaget. Overfallsskyddet i 
forsakringarna har utvecklats genom att de har kompletterats - utover 
krankningsersattningen - med mojlighet att fa ersattning for sveda och vark samt 
kostnader under akuttiden. Utover detta ingar aven mojlighet att fa tillgang till 
konsultation av psykolog for bearbetning av handelsen.

Under det senaste decenniet har overfallsskyddet i hemforsakringen utvecklats fran 
att utga pa skadestandsrattslig grund till att bli en s k summaforsakring, dvs visst 
belopp utgar efter brottets allvarlighetsgrad. For foretagsforsakringen tillampas 
alltjamt i regel ersattning pa skadestandsrattslig grund. Genom aren har 
ersattningsbeloppen foljt den utveckling som skett avseende hojd 
brottsskadeersattning.

Det kan konstateras att forsakringsbolagen behallit momentet overfallsskydd trots 
att motsvarande ersattning anda skulle komma att ersattas av staten genom 
Brottsoffermyndigheten. Ett skal till att forsakringsbolagen fortsatt att erbjuda 
detta forsakringsskydd - forutom de andra ovan uppraknade ersattningsposterna 
inom momentet - ar att overfallsskyddet numera just ar en summaforsakring inom 
hemforsakringen. Forsakringsbolaget behover saledes inte alltid invanta rattslig 
provning eller att garningsmannen ska fullgora sin skyldighet for att kunna att 
ersatta brottsoffret. Detta ger en snabbare process for utbetalning genom
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forsakringsskyddet till gagn for brottsoffret, vilket aven kan underlatta for 
brottsoffret att aterhamta sig efter den handelse denne utsatts for.

Det forslag som nu laggs fram i betankandet innebar att ersattningsnivaerna for 
krankning minst dubbleras. Fragan ar om da forsakringsbolagen kommer att folja 
efter och hoja sina nivaer i samma utstrackning? I detta sammanhang bor erinras 
om att forsakringsmarknaden ar en konkurrensutsatt marknad dar priset for 
forsakring ar en viktig faktor for konsumentens val. En hojning av ersattnings
nivaerna pa overfallsskyddet kommer utan tvekan att behova laggas pa priset pa 
hemforsakringen pa motsvarande satt som alia andra okade kostnader medfor. Vi 
menarsaledes att utredningens slutsats att hojningen inte skulle innebara en 
okning av forsakringspremierna arfelaktig.

Vi kan konstatera att ca 400 000 personer star utan hemforsakring. Manga av 
dessa avstar fran att teckna forsakring for man tycker det ar for dyrt. Det finns 
saledes aven ett sjalvandamal for samhallet att kunna halla nere kostnaderna for 
hemforsakring for att pa det sattet kunna fa en battre grad av medborgare som bar 
en hemforsakring med allt det grundlaggande skydd som den erbjuder. 
Forsakringsbranschen avser att i gemensamt initiativ forsoka na ut till dessa som 
star utan hemforsakring. Att samtidigt behova hoja premienivan ar inte 
efterstravansvart.

Mot denna bakgrund ar det inte sjalvklart att forsakringsbolagen kommer att hoja 
sina nivaer pa summaforsakringen. Det ar ett beslut som varje forsakringsbolag 
sjalv maste fatta. Men oavsett hur forsakringsbolagen gor sa kommer inte 
brottsoffret att drabbas av lagre ersattning eftersom Brottsoffermyndigheten 
tillforsakrar att ratt ersattning utgar. Det ar saledes snarast en fraga om 
brottsskadeersattningen ska utga via forsakringspremier eller via skattsedeln.

Ur ett rattspolitiskt perspektiv - dar kostnaden for garningen slutligen bor hamna 
pa garningsmannen - ar forsakringsforetagens overfallsskydd en olamplig losning 
enar denna forsakringslosning inte ger mojlighet att regressvis aterkrava utbetald 
ersattning till brottsoffret fran garningsmannen. Ett sadant forfarande kan endast 
ske om ersattningen sker pa skadestandsrattslig grund. Saledes ar det mer 
fordelaktigt ur ett rattspolitiskt perspektiv att ersattningen utgar fran 
Brottsoffermyndigheten, vilka har denna mojlighet till aterkrav fran garnings
mannen.

For foretagsforsakringens del avseende brottskadeersattningen ser det dock 
annorlunda ut da, som namnts ovan, denna ersattning alltjamt baseras pa 
skadestandsrattslig grund. Vidtas inga forandringar i villkoren - exempelvis att 
aven den gors om till summaforsakring - sa kommer ersattning utga aven med de 
hogre nivaerna, savida inte andra begransningar i villkoren finns, t ex ett 
ersattningstak.

Aven andra overvaganden kan vaga in huruvida det finns en vilja att bibehalla 
overfallsskyddet. Forsakringsbolagen har under senare ar iakttagit nya problem 
genom att overfallsskyddet har utnyttjats i kriminella kretsar i bedragerisyfte. For 
att kunna betala en skuld har personer latit sig frivilligt skadas for att darigenom 
tillskansa sig ersattning genom overfallsskyddet for att kunna betala sin skuld.
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Dessa arenden staller till besvar och obehag for de tjansteman pa forsakrings- 
bolaget som ska hantera skadereglehngen.

Det bar under senare tid kommit en del domar fran Kammarratten som forsvarar 
for forsakringsbolagen att ta del forundersokningar i brottmal. Detta forhallande 
medfdr att forsakringsbolagen far svart att folja den undersokningsplikt som 
framgar av forsakringsavtalslagen och darmed mojligheten att gora korrekta 
bedomningar om ratt till ersattning foreligger.

Inforande av sarskild ratt till anhdrigersattning

Utredningen foreslar en ny ersattningspost avseende ren ideell skada som ger 
efterlevande anhoriga en ratt till en sarskild anhorigersattning om nagon person 
dddats uppsatligen eller genom grov oaktsamhet. Nagon sadan renodlad 
ersattningspost foreligger inte idag for anhorigersattning inom forsakringar.

Huruvida en sadan sarskild ersattningspost skulle inforas i forsakringar ar en fraga 
som far overvagas framgent av varje enskilt forsakringsbolag. Infers en sadan 
lagandring forutsatter det sjalvfallet att det aven finns en finansiering for framtida 
utbetalningar. Det kan da ifragasattas om forsakringsbolagen skulle tillfora nagot 
ytterligare genom att inkorporera ett sadant forsakringsskydd i villkoren.
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