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Försäkringsskyddet för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte innebär anställning
Den som deltar i arbetsmarknadspolitisk åtgärd som innebär anställning –
t.ex. anställning med anställningsstöd, anställning med lönebidrag eller anställning i offentligt skyddat arbete (OSA) – är tillförsäkrad det försäkringsskydd som följer av gällande lagstiftning och kollektivavtal.
Om den arbetsmarknadspolitiska åtgärden inte innebär anställning gäller
följande.

Åtgärder med statligt utbildningsbidrag till deltagarna
Deltagare är genom statsmakterna tillförsäkrad ett viss försäkringsskydd vid
följande åtgärder där utbildningsbidrag enligt förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd lämnas till den som deltar:
•

arbetsmarknadsutbildning – i form av utbildning, datortek och arbetspraktik – samt yrkesinriktad rehabilitering enligt förordningen
(1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter,

•

IT-utbildning enligt förordningen (1997:1159) om IT-utbildning,

•

utvecklingsgaranti, dvs. verksamhet som regleras i förordningen
(1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år, och

•

offentligt tillfälligt arbete (OTA) enligt förordningen (1996:987) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa.
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Försäkringsskyddet
Försäkringsskyddet regleras genom följande författningar:
•

lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,

•

förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,

•

förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i viss arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad
rehabilitering m.m.,

•

förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl., och

•

förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa
arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m.

I försäkringsskyddet ingår arbetsskadeförsäkringen, ersättning för ideell
skada, grupplivförsäkring samt ersättning till anordnare av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som förorsakats skada av en deltagare i åtgärden.
Från och med den 1 januari 1999 har försäkringsskyddet förstärkts till att
även omfatta kostnadsersättningar i samband med skador/olycksfall i arbetet. Det förstärkta försäkringsskyddet framgår av förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m. Förordningen är bifogad SK Cirkulär 1999:4.
Sammanfattningsvis innebär försäkringsskyddet att deltagare i ovan angivna
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, där utbildningsbidrag lämnas, i princip
ska omfattas av samma försäkringsskydd som statstjänstemän har enligt bestämmelserna i kollektivavtalet Avtal om ersättning vid personskada (PSA).

Åtgärder med kommunal ersättning till deltagarna
Vid utvecklingsgaranti för arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år utges
utbildningsbidrag endast till de deltagare som är eller skulle ha varit berättigade till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Andra
deltagare erhåller utvecklingsersättning från kommunen.
Vid kommunala ungdomsprogram (KUP) enligt lagen (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar beslutar kommunen om vilken ersättning som
kommunen ska lämna till den som deltar i verksamheten.
Vid utvecklingsgaranti med utvecklingsersättning och vid KUP omfattas
deltagarna av arbetsskadeförsäkringen, men i övrigt finns inte det försäkringsskydd som angetts ovan.
I AMS allmänna råd om utvecklingsgarantin anges följande om försäkringar
(2 §):
”Kommunen åtar sig att teckna och vidmakthålla tillfredsställande försäkringar
för de ungdomar som deltar i utvecklingsgarantin och som inte har utbildningsbidrag.”
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I AMS föreskrifter (AMSFS 1995:19) om kommuners ansvar för ungdomar
anges följande om försäkringar (9§):
”Länsarbetsnämnden skall genom avtalet med kommunen tillse att kommunen
antingen tecknar och vidmakthåller ett försäkringsskydd för ungdomarna som
täcker de skador som kan uppkomma i den verksamhet där ungdomarna deltar eller själv svarar för sådana skador. Försäkringsskyddet skall ha minst samma omfattning som det som gäller för elever i arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolan.”
Deltagare i de ovan angivna åtgärderna, och andra arbetsmarknadspolitiska
åtgärder med kommunal ersättning som inte innebär anställning, kan ges ett
tillfredsställande försäkringsskydd genom tillägg till standardvillkoren i
kommunens befintliga försäkringsavtal.
I kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring kan det explicit sägas att utöver barn och studerande ska även deltagare i ovan nämnda verksamheter
omfattas. Försäkringen bör tecknas så att den ger rätt till livränta.
I kommunen ansvarsförsäkring finns en s.k. ”prao-klausul” – en liknande
klausul kan användas för grupperna i fråga.
Dessa försäkringar ger inte ersättning för sveda och värk samt lyte och men.

Frågor
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av
•

Vivi Libietis, Åsa Person och Håkan Hellstrand (sektionen för arbetsmarknads- och näringslivsutveckling), samt

•

Lars-Gösta Andréen (förhandlingssektionen).
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