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Socialdepartementet
Socialförsäkringsenheten

Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom,
S2022/00193
Pensionsmyndigheten instämmer i förslaget om att stärka försäkringsskyddet
för de som i sitt arbete smittats av en samhällsfarlig sjukdom enligt
smittskyddslagen (2004:168).
Pensionsmyndighetens verksamhet berörs av förslaget när det gäller
handläggning av förmånerna efterlevandelivränta och begravningshjälp i 87
och 88 kap. socialförsäkringsbalken (SFB). I ärenden rörande dessa förmåner
inhämtar Pensionsmyndigheten, enligt 87 kap. 3 § SFB, Försäkringskassans
bedömning i frågan om ett dödsfall har inträffat till följd av en arbetsskada
eller arbetssjukdom.
Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 31 mars 2022 och tillämpas
även på skada som har inträffat före ikraftträdandet. I promemorian anges i
övervägandena att den som har fått avslag enligt nuvarande regelverk således
kan ansöka på nytt. Pensionsmyndigheten anser att, för de fall som berör vår
verksamhet dvs som lett till ett dödsfall, är det oklart hur
övergångsbestämmelsen är avsedd att tillämpas. Såsom
övergångsbestämmelsen är formulerad kan tolkningen göras att för det fall en
arbetsskada i form av en sådan sjukdom som anges i förslaget har inträffat före
ikraftträdandet, ska en sådan arbetsskada grunda rätt till förmån från och med
att arbetsskadan inträffade och att då en ansökan kan ges in med anspråk på
ersättning från och med det datumet (även i ett fall då rätt till viss ersättning
har varit föremål för prövning för tid före ikraftträdandet). En annan tolkning
är att en arbetsskada i form av en sådan sjukdom som anges i förslaget och som
inträffat före ikraftträdandet ska grunda rätt till ersättning först för tid från och
med ikraftträdandet. Pensionsmyndigheten anser att det är av stor vikt att detta
klargörs i det fortsatta lagstiftningsarbetet, inte minst för att myndigheten ska
ha möjlighet att nå ut med informationsinsatser till de som kan beröras av
regelförändringen.
Sammantaget anser myndigheten att det finns behov av förtydliganden i de fall
ärenden redan varit föremål för prövning.
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I vårt svar på Inspektionen för socialförsäkringens skrivelse
Arbetsskadeförsäkringen och covid-19 uppgav Pensionsmyndigheten att vi
ställer oss bakom ambitionen att fler individer ska kunna omfattas av skyddet i
arbetsskadeförsäkringen. Då det är Försäkringskassan som, enligt vad som
nämnts ovan, bistår Pensionsmyndigheten med utredning av arbetsskador ser vi
fortsatt att ändringen kommer att ge en ökad komplexitet och svårighet i
utredningarna och bedömningarna bl.a. avseende om övervägande skäl talar för
att smittan påträffats i eller utanför arbetet. Det kommer att innebära dels att
det kan uppstå dröjsmål innan beslut kan fattas men även att det kan finnas
diskrepans mellan förväntan på utredningens resultat och besluten som i sin tur
kan driva kostnader.
Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning
av verksamhetsutvecklare Sonila Yliniemi. I beredningen av ärendet har
chefsjurist Lena Aronsson, enhetschefen Martina Irving och juristen Anna Kers
deltagit. I den slutliga handläggningen har även avdelningschef Magnus Rodin
deltagit.
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