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Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
Catharina Bäck 
 
Nyckelord: Arbetsmarknadspolitiska 
insatser, försäkringsskydd 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska 
insatser 
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 inte. För en insats som inte innebär en anställning gäller ett visst 
försäkringsskydd om deltagaren får aktivitetsstöd/utvecklingsersättning från 
Försäkringskassan. 

Det är därför viktigt att känna till 

dels vilka insatser som förutsätter anställning, 

dels i vilka insatser som deltagaren får aktivitetsstöd/utvecklingsersättning. 

I bifogad PM ges en redogörelse för försäkringsskyddet i de arbetsmarknads-
politiska insatserna. Redogörelsen är uppdelad i följande tre avsnitt. 

A. Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser då 
deltagaren är anställd 

B. Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser då 
deltagaren får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning 

C. Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser då 
deltagaren inte är anställd och inte får aktivitetsstöd eller 
utvecklingsersättning 
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Frågor 
• Frågor om försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser besvaras av 

Lars-Gösta Andréen och Catharina Bäck, förhandlingssektionen. 

• Allmänna kollektivavtalsfrågor med anledning av arbetsmarknadspolitiska 
insatser besvaras av Phia Moberg, förhandlingssektionen. 

• Frågor i övrigt om arbetsmarknadspolitiken och de arbetsmarknadspolitiska 
insatserna besvaras av Tor Hatlevoll, Vivi Jacobson-Libietis, Åsa Karlsson 
och Torgny Ljungkvist, avdelningen för lärande och arbetsmarknad. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 

 

 

Lena Emanuelsson 

 

 Catharina Bäck 
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