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Remissvar över promemorian Ett utékat arbetsskadeskydd vid
smitta av samhällsfarlig sjukdom (dnr S2022/00193).

Detta yttrande lämnas gemensamt av Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag, Afa Trygg

tjänstepensionsaktiebolag och Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag (nedan gemensamt

benämnt Afa Försäkring).

Sammanfattning

Afa Försäkring har inga principiella invändningar mot förslaget i promemorian.

Afa Försäkring gör bedömningenatt förslaget i hög omfattning påverkar de

försäkringsförmåner som Afa Försäkring administrerar. Vidare bedömer
Afa Försäkring att förslaget medfören relativt stor påverkan på verksamheten.

Enligt försäkringsvillkoren kan Afa Försäkring lämna ersättning för smitta

(arbetssjukdom) om skadan kvarstår efter 180 dagar, oavsett om Försäkringskassan har

godkänt arbetsskadan, genom hänvisningeni villkoren till sjukdom som finns upptagen i

förteckning i Tabell 1 till ILO-konventionen (nr 121) angående förmånervid yrkesskada.

Förteckningen omfattar infektionssjukdomar som t ex covid-19. Detta innebär att Afa

Försäkring prövarrätten till ersättning redan efter 180 dagar medan Försäkringskassan

inte prövar arbetsskada förrän förmågan att skaffa inkomst är nedsatt under minst ett år

framåt i tiden. Prövning enligt ILO-förteckningen medges dock endast för

infektionssjukdomarförvärvade i yrkesarbete som medförsärskilt stor risk för smitta,

liknande den inskränkning som föreligger i förordningen (1977:284) om

arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd (FASP) i sin nuvarande lydelse.

Om anmälningsflödet följer tidigare mönster så uppskattar Afa Försäkring att ca 4 800

retroaktiva ärenden på grund av covid-19 kan komma att anmälas. Detta motsvarar en

inflödesökning på 61 %.

Av dessa utgör:
° 5% ärenden där skadan kvarstår efter 180 dagar

° 95% ärenden där skada inte kvarstår efter 180 dagar
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Ändringen skaträda i kraft så snart som det är lämpligt, vilket bedöms vara den 31 mars
2022, men ändringen skatillämpas även på skador som harinträffat före ikraftträdandet.
Den som harfått avslag enligt nuvarande regelverk kan således ansöka på nytt. Mot
bakgrund av att regeringen klassade covid-19 som samhällsfarlig den 1 februari 2020 så
bördet förtydligas om endast ärenden med visandedag därefter omfattas av det nya
förslaget det vill säga punkt 3. Detta skulle i så fall medföra att ärenden med en
visandedag fére den 1 februari 2020 omfattas av nuvarande lydelse i § 5 FASPdetvill
säga med angiven inskränkning i personkretsen.

Afa Försäkrings verksamhet

Försäkringsföretagen inom Afa Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv,
Landsorganisationen i Sverige (LO) och Förhandlings- och samverkansrådet PTK.
Afa Försäkrings uppdrag äratt administrera försäkringar som bestämsi kollektivavtal.
Försäkringarna utgör anställningsförmåner av social skyddskaraktär. Ersättning lämnas
bland annat vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, föräldraledighet och dödsfall.
Verksamheten bedrivs enligt ömsesidiga principer.

Stockholm den 9 februari 2022

OAS|
v

Anders Moberg
V od |

.

Michel Normark
tf

Verkställande direktör Chef Partsrelationer och
försäkringsvillkor
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