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Proposition om ändring av begreppet arbetsskada - 1992/93:30 
 
Propositionens huvudsakliga innehåll 
 
I propositionen föreslås att bestämmelserna i 2 kap. 1 § lagen om arbetsskadeförsäkring 
ändras, så att kravet på skadlighet hos en arbetsmiljöfaktor höjs från sannolikhet till hög 
grad av sannolikhet. En komplettering föreslås i paragrafen för att klargöra att vissa skador 
av psykisk eller psykosoma- tisk natur inte omfattas av lagen om arbetsskadeförsäkring 
Samtidigt föreslås att kravet i 2 § samma kapitel på orsakssamband mellan skadlig inverkan 
i arbetet och den försäkrades skada skärps så att samband skall anses föreligga bara om 
övervägande skäl talar för det. 
 
Vidare föreslås vissa ändringar i lagen om arbetsskadeförsäkring i syfte att förenkla 
beräkningen av retroaktiv livränta. 
 
I lagen om allmän försäkring föreslås en ändring av bestämmelserna i 17 kap. 1 § om 
samordning av förmåner så att kravet på att avräkning mellan ersättningar avseende samma 
tidsperiod skall ske månad för månad slopas. 
 
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 1993. Beträffande de föreslagna 
ändringarna i 2 kap. lagen om arbetsskadeförsäkring bör äldre lag tillämpas för skador som 
inträffat före den dagen och som anmälts till allmän försäkringskassa senast den 30 juni 
1993. 
 
Vad avser övergångsbestämmelserna föreslog 
Arbetsskadeförsäkringsutredningen i sitt delbetänkande (SOU 1992:39) att de nya reglerna 
skall träda i kraft den 1 januari 1993 samt att äldre lag skall gälla för arbetsskador som 
inträffat före lagändringen, under förutsättning att skadan anmälts till försäkringskassan 
senast den 31 december 1993. 
 
Av propositionen framgår att föredragande statsråds uppfattning är att det är tillräckligt om 
tiden för anmälan begränsas till ett halvt år. "Äldre föreskrifter bör således gälla för skador 
som inträffat före ikraftträdandet och som anmälts till försäkringskassan före den 1 juli 1993. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att övergångsbestämmelserna i det lagda förslaget får 
konsekvenser på kommunernas kollektivavtalsförsäkringar. Innebörden blir att staten under 
övergångsperioden överför kostnader för arbetsskador på kommunerna. 
Kommunförbundets styrelse har tidigare i sitt remissvar påpekat detta förhållande. 
 
Då ingen förändring skett i regeringens proposition har styrelsen i skrivelse till Riksdagens 
finansutskott den 17 november 1992 ånyo framfört att detta inte är acceptabelt. 
 
Sju motioner har väckts med anledning av propositionen. Riksdagsbehandling blir 
preliminärt den 17 december 1992. 
 
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Bengt Pewe. 
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