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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 

Arbetsgivarpolitik: 2006-2:6 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
Lars-Gösta Andréen 
 
Nyckelord: Arbetsmarknadspolitiska 
insatser, försäkringsskydd 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 
Arbetsmarknad 

Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska in-
satser 
Det försäkringsskydd som gäller för en deltagare i en arbetsmarknadspolitisk 
insats beror på om den innebär att han eller hon är anställd hos anordnaren av 
insatsen eller ej. För en insats som inte innebär en anställning gäller vidare ett 
visst försäkringsskydd om deltagaren får aktivitetsstöd. Det är därför viktigt att 
känna till dels vilka insatser som förutsätter en anställning, dels i vilka insatser 
som deltagaren får aktivitetsstöd. 

En redogörelse för försäkringsskyddet i de arbetsmarknadspolitiska insatserna ges 
nedan, uppdelad i följande tre avsnitt. 

 

A. Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser som innebär 
anställning 

 

B. Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser som inte innebär 
anställning — deltagaren får aktivitetsstöd 

 

C. Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser som inte innebär 
anställning — deltagaren får inte aktivitetsstöd 
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A. Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska  
insatser som innebär anställning 

Arbetsmarknadspolitiska insatser som innebär att deltagaren har en anställning är 

a) anställning med anställningsstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställ-
ningsstöd — dvs. allmänt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd, särskilt 
anställningsstöd, särskilt anställningsstöd i form av plusjobb och anställnings-
stöd för långtidssjukskrivna, 

b) anställning med lönebidrag, skyddat arbete hos Samhall och offentliga arbets-
givare (OSA), utvecklingsanställning, trygghetsanställning och anställning 
med särskilt stöd för introduktion och uppföljnings (SIUS) enligt förordningen 
(2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som med-
för nedsatt arbetsförmåga, 

c) anställning med arbetsplatsintroduktion enligt förordningen (2003:623) 
om arbetsplatsintroduktion, 

d) anställning i reguljärt arbete inom ramen för aktivitetsgarantin enligt 
förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, 

e) utbildningsvikariat enligt förordningen (2005:1206) om utbildningsvikariat, 
samt 

f) friårsvikariat och friårsledighet enligt förordningen (2001:1300) om friåret. 

Den som deltar i en arbetsmarknadspolitisk insats som innebär att han eller hon 
har en anställning har det försäkringsskydd som följer av gällande lagstiftning 
och kollektivavtal. 

Försäkringsskyddet för en friårsledig arbetstagare 
För en arbetstagare med friårsledighet kan ledigheten få vissa effekter på försäk-
ringsskyddet. 

Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada TFA-KL omfattar inte skadefall som in-
träffar under friårsledighet. Det kan därför i vissa fall vara aktuellt för en friårsle-
dig att själv ombesörja sitt försäkringsskydd i denna del. 

Försäkringsskyddet enligt avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL fortsätter att 
gälla under friårsledigheten. Frånvaro från arbetet på grund av friårsledighet räk-
nas som försäkringsgrundande anställningstid enligt försäkringsvillkoren för 
AGS-KL § 6. Om den försäkrade insjuknar under friårsledigheten betalas dock 
inte någon dagsersättning från AGS-KL så längre den försäkrade fortsätter att 
uppbära aktivitetsstöd i stället för sjukpenning. Om den försäkrade under friåret 
har rätt till partiell sjukersättning eller partiell aktivitetsersättning betalas AGS-
KL-månadsersättning med motsvarande ersättningsgrad. 
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Friårsledigheten är godkänd av arbetsgivaren och påverkar därför inte arbetstaga-
rens försäkringsskydd enligt Tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL. 

B. Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska  
insatser som inte innebär anställning — deltagaren 
får aktivitetsstöd 

Om deltagaren i en arbetsmarknadspolitisk insats inte är anställd, gäller ett visst 
författningsreglerat försäkringsskydd om han eller hon får ett ekonomiskt stöd till 
sin försörjning i form av aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivi-
tetsstöd för att kunna delta i insatsen — förutsatt att den inte är i form av stöd till 
start av näringsverksamhet (se s. 4). Det är därför viktigt att känna till i vilka ar-
betsmarknadspolitiska insatser som aktivitetsstödet ger ett försäkringsskydd. 

Försäkringsskydd genom aktivitetsstödet 
Arbetsmarknadspolitiska insatser som innebär att deltagaren har ett författnings-
reglerat försäkringsskydd genom att han eller hon får aktivitetsstöd enligt 
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd är de insatser enligt förordningen 
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program som innebär 

a) arbetsmarknadsutbildning; bl.a. arbetsmarknadsutbildning i form av 
lärlingsplatser, 

b) arbetspraktik i form av prova-på-platser och annan arbetspraktik med 
undantag för den som fått ett interpraktikstipendium, 

c) aktivitetsgarantin, 

d) ungdomsinsatser enligt ungdomsgarantin för den som är berättigad till 
ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, 

e) förberedande insatser i form av vägledning/platsförmedling, arbetslivsinriktad 
rehabilitering, datortek/aktivitetscenter och förberedande/orienterande utbild-
ningar; bl.a. yrkesbedömning, och 

f) projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning; bl.a. Projektet VIA, 
Vägen in i arbetslivet och Utbildningsinsatser vid folkhögskolor. 

Den som deltar i någon dessa arbetsmarknadspolitiska insatser har det 
försäkringsskydd som följer av följande författningar. 

• Lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring 

• Förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt 
personskadeskydd 
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• Förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa 
arbetsmarknadspolitiska program 

• Förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa 
arbetsmarknadspolitiska program m.m. 

Den som anordnar den arbetsmarknadspolitiska insatsen har försäkringsskydd 
enligt 

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

Stöd till start av näringsverksamhet 
En företagare som får stöd till start av näringsverksamhet enligt förordningen 
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program får aktivitetsstöd enligt förord-
ningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, men han eller hon är inte försäkrad genom 
aktivitetsstödet och måste därför själv ombesörja sitt försäkringsskydd. 

C. Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska  
insatser som inte innebär anställning — deltagaren 
får inte aktivitetsstöd 

Den som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska insatser enligt förordningen 
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program får inte aktivitetstöd enligt 
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. Det gäller insatser i form av 

a) arbetspraktik för den som fått ett interpraktikstipendium, och 

b) ungdomsinsatser i vilka deltagaren får kommunal ersättning. 

Försäkringsskyddet för deltagare i dessa arbetsmarknadspolitiska insatser samt i 
helt kommunalt finansierade insatser behandlas nedan. 

Arbetspraktik genom interpraktikstipendier 
Den som deltar i arbetspraktik på arbetsplatser utanför Sverige genom inter-
praktikstipendium har försäkringsskydd under hela praktikperioden genom en 
försäkring som Arbetsmarknadsverket tecknar. Praktikanten får ett försäkrings-
brev från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se) hemskickat till sig. Av 
försäkringsvillkoren framgår vad som ersätts. 

Frågor om försäkringen kan ställas till Kammarkollegiet, försäkringsavdelningen 
(telefon: 054-10 38 80, e-post: forsakring@kammarkollegiet.se). 

http://www.kammarkollegiet.se/
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Ungdomsinsatser i vilka deltagaren får kommunal ersättning 
Kommunen betalar ut ersättning enligt lagen (2000:625) om arbetsmarknadspoli-
tiska program till deltagare i ungdomsinsatser enligt kommunala ungdomspro-
gram och ungdomsgarantin om deltagaren inte får aktivitetsstöd enligt förordning-
en (1996:1100) om aktivitetsstöd. Sådana deltagare omfattas av lagen (1976:380) 
om arbetsskadeförsäkring, men i övrigt finns inte det författningsreglerade försäk-
ringsskydd som tidigare angetts (se s. 3 och 4). 

I AMS allmänna råd (AMSFS 2001:2) om tillämpningen av förordningen 
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program rekommenderar AMS att  
samarbetsavtal mellan länsarbetsnämnd och kommun inom området för kom-
munala ungdomsprogram och ungdomsgarantin utformas enligt särskilt förslag. 
Beträffande försäkringsfrågorna innebär det rekommenderade förslaget följande. 

• För deltagare i kommunala ungdomsprogram åtar sig kommunen att teckna 
och vidmakthålla försäkring, motsvarande vad som gäller för elever i arbets-
platsförlagd utbildning i gymnasieskolan samt om det gäller utlandspraktik 
teckna erforderliga försäkringar. 

• För deltagare i ungdomsgarantin som inte får aktivitetsstöd enligt förordning-
en (1996:1100) om aktivitetsstöd åtar sig kommunen att teckna och vidmakt-
hålla försäkring. 

Deltagare som här avses kan ges ett försäkringsskydd genom tillägg till standard-
villkoren i kommunens befintliga försäkringsavtal. I kommunens kollektiva 
olycksfallsförsäkring kan det särskilt föreskrivas att utöver barn och studerande 
ska även dessa deltagare omfattas. I kommunens 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. 

Helt kommunalt finansierade insatser 
Personer med försörjningsstöd från socialtjänsten och andra deltagare i helt kom-
munalt finansierade insatser kan ges ett försäkringsskydd på motsvarande sätt som 
anges ovan. 
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Frågor 
Frågor om försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser besvaras av 
Lars-Gösta Andréen på Förhandlingssektionen. Allmänna kollektivavtalsfrågor 
med anledning av arbetsmarknadspolitiska insatser besvaras av Phia Moberg 
på Förhandlingssektionen. Frågor i övrigt om arbetsmarknadspolitiken och dess 
insatser besvaras av Vivi Jacobson-Libietis, Torgny Ljungkvist och Åsa Persson 
på Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 

 

 

Staffan Löwenborg 

 

 Lars-Gösta Andréen 
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