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Försäkringsskydd och skadeersättningsansvar vid
vissa arbetsmarknadspolitiska program
Som deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program omfattas du
av personskade- och grupplivförsäkringar. Av allmänna medel kan
i vissa fall även en skadeersättning för skador, som har orsakats
av dig vid deltagande i ett program, betalas till arbetsgivare eller
anordnare.
Försäkringsskydd och skadeersättningsansvar gäller hos den anordnare eller
arbetsgivare som Arbetsförmedlingen har anvisat dig till Placerar anordnaren/
arbetsgivaren dig till en annan arbetsplats finns risken att du inte omfattas av
försäkrings- och skadeersättningsskyddet.
• Även den som deltar i obligatoriskt studiebesök eller
kartläggning av sina yrkeskunskaper omfattas av försäkringen
• Försäkringsskydd och Arbetsförmedlingens eventuella skadeersättningsansvar
gäller inte den som deltar i programmet start av näringsverksamhet. 		
• Olycksfall där motorfordon är inblandade täcks av trafikskadelagen. Den skadade
kontaktar då fordonets trafikförsäkringsbolag med ersättningskrav.
Arbetsskadeförsäkring
Du omfattas av försäkringsskydd vid personskada enligt
- socialförsäkringsbalk (2010:110)
- förordning (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa
arbetsmarknads- politiska program och personskadeavtalet PSA.

-

Detaljerad information ges av, och skadeanmälan lämnas till:
Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund telefon: 0771-524 524,
www.fk.se (arbetsskadeförsäkring genom lag) och till
Kammarkollegiet, 651 80 Karlstad, telefon: 054-103880, www.kammarkollegiet.se
(personskadeförsäkring genom förordning) Anordnaren/arbetsgivaren och
Arbetsförmedlingen hjälper dig att fylla i skadeanmälan.
Försäkringen gäller för olycksfall under eller på väg till eller från verksamheten och
för besvären som av Försäkringskassan är godkända som arbetssjukdom.
Försäkringen gäller inte för egna sakskador, om de inte har samband med
personskada, samt för skador orsakade av olycksfall på din fritid.

Vid dödsfall till följd av arbetsskada kan begravningshjälp ges. Dina efterlevande
kan också ha rätt till livränta. Begravningshjälp lämnas från Pensionsmyndigheten.
Kammarkollegiet kan pröva kompletterande ersättning för begravningskostnader.
Försäkringskassan beslutar om ersättningen som grundar sig på lagen och
Kammarkollegiet beslutar om ersättning som villkoras i ”Avtal om ersättning
vid personskada (PSA)”. Både du och den som är anordnare ska bestyrka skadan
och vi på Arbetsförmedlingen ska intyga att du vid skadetillfället deltog i ett
arbetsmarknadspolitiskt program. Du ska kunna bifoga kvitton och beskrivningar av
alla kostnader i samband med skadan.
Arbetsgivaren ska anmäla arbetsskador till Arbetsmiljöverket enligt reglerna i
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Grupplivförsäkring
Statens Tjänstepensionsverk (SPV) ger mer detaljerad information om grupplivförsäkringen. Frågor ställs och ansökan om ersättning skickas till Statens
pensionsverk (SPV), Gruppliv, 851 90 Sundsvall, telefon: 060-18 74 00, www.spv.se
Statens grupplivförsäkring vid arbetsmarknadsåtgärd gäller för personer som
deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program där man får aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Grupplivförsäkring gäller även
för dem som, utan att få ersättning, deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller
jobbgarantin för ungdomar. Grupplivförsäkringen gäller även om dödsfall inträffar
under fritiden.
Om du har hel sjukpenning eller hel rehabiliteringspenning, mer än halv
sjuk- eller aktivitetsersättning eller mer än halv tidsbegränsad sjuk- eller
aktivitetsersättning, när programmet påbörjas och bibehåller den förmånen, gäller
inte grupplivförsäkringen.
Försäkringen gäller från den dag programmet påbörjas och så länge programmet
pågår. För den som är sjuk gäller försäkringen under vissa förutsättningar så länge
sjukdomen består.
För att anhöriga ska få ersättning från grupplivförsäkringen måste deltagaren
ha varit närvarande i program minst fem dagar i följd. I annat fall lämnas endast
begravningshjälp.
Förmånstagare är i första hand make/maka/registrerad partner, sambo och barn.
Om annan förmånstagare önskas ska ett förmånstagarförordnande upprättas och
skickas till Statens Tjänstepensionsverk (SPV).
Försäkringen omfattas av efterskydd som gäller en tid efter det att programmet har
upphört men längst till dess du har fyllt 65 år. Har du deltagit i programmet under
minst 180 dagar gäller allmänt efterskydd 180 dagar. Vid arbetslöshet förlängs detta
efterskydd till totalt två år. Den som deltagit i program under mindre än 180 dagar
gäller efterskydd lika många dagar som aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller
etableringsersättning betalats ut.
Din make, sambo eller registrerad partner är medförsäkrad. Om denne avlider
och inte har egen tjänstegrupplivförsäkring ger försäkringen ett visst skydd för de
efterlevande.

För att få ersättning ska dödsfallet anmälas till Statens Tjänstepensionsverk (SPV).
Blanketter finns på SPV:s webbplats, www.spv.se. Ansökan om ersättning skickas
till Statens Tjänstepensionsverk, Gruppliv, 851 90 Sundsvall, telefon 060-18 74 00.
Följande blanketter används, (finns att hämta på hemsidan):
• SPV Gr 2 Anställningsintyg/Intyg om arbetsmarknadspolitiskt program
• SPV Gr 3 Försäkran
• SPV Gr 4 Arbetstagarintyg (anmälan avser medförsäkrad)
Utöver SPV:s blanketter behöver du ett ”Dödsfallsintyg med släktutredning”,
intyget hämtar du hos Skatteverket.
Ersättning för skada orsakad av deltagare
Av allmänna medel kan i vissa fall även skadeersättning för skador, som har
orsakats av deltagare i ett program, betalas till arbetsgivare eller anordnare. Det
är arbetsgivaren/anordnaren som ansöker om ersättning hos Arbetsförmedlingen.
Arbetsgivarens ansökan ska kompletteras med din syn på händelsen och du bör
bekräfta händelsebeskrivningen med din namnunderskrift. Arbetsgivaren kan inte
kräva ersättning av dig personligen om skador ersätts av Arbetsförmedlingen.
Om du blir placerad hos någon annan anordnare/arbetsgivare gäller i regel inte
Arbetsförmedlingens försäkrings- och ansvarsskydd. Därför är det viktigt att du
kontaktar Arbetsförmedlingen om sådan vidareplacering blir aktuell.

Kontakta oss på 0771-416 416
arbetsformedlingen.se

