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Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser 

A. Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser då 

deltagaren är anställd 

En person som deltar i en arbetsmarknadspolitisk insats, som innebär att han eller 

hon är anställd, har det försäkringsskydd som följer av gällande lagstiftning och 

kollektivavtal (TGL-KL, AGS-KL och TFA-KL). Ett sådant försäkringsskydd 

finns för insatser som innebär 

a) anställning med särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb- och 

utvecklingsgarantin samt särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb 

enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd 

b) anställning med lönebidrag, skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare 

(OSA), utvecklingsanställning, trygghetsanställning och anställning med 

särskilt stöd för introduktion och uppföljning (SIUS) enligt förordningen 

(2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som 

medför nedsatt arbetsförmåga, 

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

arbetsplatsintroduktion, 

d) nystartsjobb enligt förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb, 

e) reguljärt arbete inom ramen för jobb – och utvecklingsgarantin enligt 

förordningen (2007:414) om jobb och utvecklingsgarantin, och 

f) reguljärt arbete inom ramen för jobbgarantin för ungdomar enligt 

förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar. 

B. Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser då 

deltagaren får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller 

etableringsersättning 

Om deltagaren i en arbetsmarknadspolitisk insats inte är anställd, gäller visst 

författningsreglerat försäkringsskydd om han eller hon får ett ekonomiskt stöd till 

sin försörjning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt 

förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd eller etableringsersättning enligt lagen 
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(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare för att kunna 

delta i insatsen.  

En person som deltar i någon av nedan angivna arbetsmarknadspolitiska insatser 

och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning från 

Försäkringskassan har det försäkringsskydd som följer av följande författningar. 

 Socialförsäkringsbalken (2010:110) 

 Förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt 

personskadeskydd 

 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. 

Arbetsmarknadspolitiska insatser som innebär att deltagaren har ett 

författningsreglerat försäkringsskydd genom att han eller hon får aktivitetsstöd 

eller utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd eller 

etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare är insatser som innebär deltagande i 

a) förberedande insatser enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknads-

politiska program; bl.a. i form av aktiviteter inom vägledning/platsförmedling 

som t.ex. jobbsökarkurser/yrkesvalskurser, fördjupad kartläggning och 

vägledning, arbetslivsinriktad rehabilitering och förberedande/orienterande 

utbildningar, 

b) arbetsmarknadsutbildning enligt förordningen (2000:634) om 

arbetsmarknadspolitiska program, 

c) arbetspraktik enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska 

program; bl.a. i form av prova-på-platser, yrkeskompetensbedömning, praktisk 

kompetensutveckling, praktik inför en anställning med arbetsplatsintroduktion 

enligt förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion och introduktion 

med särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) enligt förordningen 

(2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som 

medför nedsatt arbetsförmåga, 

d) projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt förordningen 

(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, 

e) arbetslivsintroduktion enligt förordningen (2000:634) om 

arbetsmarknadspolitiska program, 

f) jobb- och utvecklingsgarantin enligt förordningen (2007:414) om jobb- och 

utvecklingsgarantin, samt 
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g) jobbgarantin för ungdomar enligt förordningen (2007:813) om jobbgaranti 

för ungdomar. 

Den som anordnar en arbetsmarknadspolitisk insats enligt a)-g) ovan 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 

förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. Företagaren är dock inte försäkrad 

genom aktivitetsstödet. Han eller hon måste därför själv ombesörja sitt 

försäkringsskydd. 

C. Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser då 

deltagaren varken är anställd eller får aktivitetsstöd, 

utvecklingsersättning eller etableringsersättning 

Den som inte får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning och 

a) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin enligt förordningen (2007:414) om 

jobb- och utvecklingsgarantin, eller 

b) deltar i jobbgarantin för ungdomar enligt förordningen (2007:813) om 

jobbgaranti för ungdomar, 

har det försäkringsskydd som anges ovan i avsnitt B. 

Personer med försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och andra 

personer som deltar i kommunalt finansierade arbetsmarknadspolitiska 

insatser kan ges ett försäkringsskydd då de deltar i insatserna på sätt som anges 

nedan. 

Försäkringsskydd kan ges genom tillägg till standardvillkoren i kommunens 

befintliga försäkringsavtal. I kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring kan det 

särskilt föreskrivas att – utöver barn och studerande – ska även ovan nämnda 

grupper omfattas. I kommunens ansvarsförsäkring finns en s.k. prao-klausul och 

en liknande klausul kan användas för grupperna i fråga. Dessa försäkringar ger 

inte ersättning för sveda och värk samt lyte och men. 


