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Försäkringsskydd och skadeersättningsansvar
Personer som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program omfattas av arbetsskadeoch grupplivförsäkring.
Skadeersättning kan du som arbetsgivare eller annan anordnare av ett
arbetsmarknadspolitiskt program ansöka om när en deltagare råkat orsakat skada
som medfört kostnader för ditt företag.

Arbetsskadeförsäkring
Vem är försäkrad?
Deltagaren är försäkrad när han eller hon deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt
program som är förenat med särskild risk för arbetsskada.

När gäller försäkringen?
Försäkringen börjar gälla så fort programmet startar och deltagaren är sedan
försäkrad under hela programmet. Försäkringen gäller även under obligatoriska
studiebesök eller om han eller hon får sina yrkeskunskaper kartlagda. Försäkringen
gäller både under själva verksamheten och på väg till eller från verksamheten.
Observera att försäkringsskyddet kan upphöra om deltagaren har blivit
vidareplacerad till en annan arbetsgivare, anordnare eller arbetsplats. Försäkringen
gäller inte den som får aktivitetsstöd vid start av näringsverksamhet.

Vad är deltagaren försäkrad för?
Försäkringen motsvarar olycksfallsskyddet i arbetsskadeförsäkringen och gäller
under verksamheten eller på väg till och från verksamheten. Vid arbetssjukdom krävs
att Försäkringskassan har godkänt besvären som arbetsskada. Behandlingskostnader
för tandskador kan ersättas av Försäkringskassan. Kammarkollegiet kan lämna
ersättning för förlust av tand.
Deltagaren är inte försäkrad:
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•
•

för egna sakskador
på sin fritid.

Vid olycksfall, där ett motorfordon är inblandat, gäller i första hand
trafikförsäkringen. Deltagaren vänder sig till fordonets trafikförsäkringsbolag.

Arbetsförmedlingen
Box 3000
831 03 Östersund

Besöksadress

Telefon

E-post

Kaserngatan 17

0771-60 00 00

registrator@arbetsformedlingen.se
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Hur anmäler deltagaren skada?
På Kammarkollegiets webbplats finns en blankett som deltagaren fyller i. Både du
som arbetsgivare och deltagaren ska underteckna blanketten.
Arbetsförmedlingen ska på samma blankett intyga att deltagaren deltog i ett
arbetsmarknadspolitiskt program vid skadetillfället. Deltagaren ska bifoga kvitton för
sina kostnader med anledning av skadan.
Du som arbetsgivare anmäler arbetsskada till Arbetsmiljöverket enligt reglerna i
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta gör du på
Arbetsmiljöverkets hemsida.

Vem beslutar om ersättningen?
Kammarkollegiet beslutar om ersättning enligt förordning (1998:1785) om ersättning
vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program med mera, som
villkoras i Avtal om ersättning vid personskada (PSA). Försäkringskassan beslutar om
ersättningen som grundar sig på lagen.

Vart skickar deltagaren sin skadeanmälan?
Deltagaren skickar sin skadeanmälan till Kammarkollegiet, 651 80 Karlstad. För mer
information, se Kammarkollegiets hemsida.

Grupplivförsäkring
Vem är försäkrad?
Deltagaren omfattas av statens grupplivförsäkring när han eller hon deltar i ett
arbetsmarknadspolitiskt program.

När gäller försäkringen?
Försäkringen börjar gälla så fort programmet startar. Försäkringen gäller både under
själva verksamheten, på väg till eller från verksamheten och på fritiden. Försäkringen
gäller inte den som får aktivitetsstöd vid start av näringsverksamhet.

Vad är deltagaren försäkrad för?
Grupplivförsäkringen gäller om deltagaren skulle avlida.

Vart skickas anmälan om dödsfall?
Anmälan om dödsfall skickas till Statens tjänstepensionsverk (SPV). Statens
tjänstepensionsverk, SPV Gruppliv, 851 90 Sundsvall. För mer information, se
Statens tjänstepensionsverks hemsida.
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Skadeersättning
Kan jag få ersättning för en skada som en deltagare orsakat?
Som arbetsgivare eller anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt program kan du
ansöka om skadeersättning om deltagaren råkat orsaka en skada som medfört
kostnader för ditt företag. Ersättning kan inte utgå till statlig arbetsgivare eller till det
reguljära skolväsendet.

Hur anmäler jag en skada?
Blankett för ansökan om skadeersättning finns på Arbetsförmedlingens webbplats.
Du fyller i ansökan och skickar den till den adress som anges på blanketten. Du kan
även välja att lämna in ansökan om skadeersättning till ett förmedlingskontor.
På ansökan beskriver du händelseförloppet och anger vad skadan kostat företaget. Du
som anordnare och deltagaren som orsakat skadan ska underteckna blanketten.
Skicka in ansökan i original och bifoga foto på den skadade egendomen. För att
styrka kostnaderna skickar du med underlag som verifierar ditt företags faktiska
kostnader. Observera att du inte kan fakturera staten i ett skadeersättningsärende.

Vem beslutar om ersättningen?
Arbetsförmedlingen beslutar om skadeersättning utifrån förordning (1980:631) om
ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett
arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vad händer om jag inte håller min del av överenskommelsen?
Som arbetsgivare eller annan anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt program får
du inte vidareplacera deltagaren till annan arbetsgivare, anordnare eller arbetsplats.
Om det är någon annan än Arbetsförmedlingen som har placerat deltagaren gäller
inte skadeersättningsansvaret enligt förordningen ovan.

Regler
Socialförsäkringsbalken (2010:110)
Förordning (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa
arbetsmarknadspolitiska program.
Förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av
deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering
med mera.

Vill du veta mer?
Läs mer på arbetsformedlingen.se eller ring oss på 0771-508 508.

