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utfärdad den 29 juni 2000.
Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1988:244) om
grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl. samt 1, 2,
4–8 och 11–13 §§ skall ha följande lydelse.

Förordning om grupplivförsäkring för deltagare i vissa
arbetsmarknadspolitiska program
1 §1 Denna förordning gäller grupplivförsäkring för dödsfall åt den som
– tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av
näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100)
om aktivitetsstöd, och
– inte har försäkrings- eller efterskydd i en anställning med motsvarande
förmåner.
2 §2 I förordningen avses med
försäkrad: den som avses i 1 §,
försäkringsgrundande anställningstid: tid i ett arbetsmarknadspolitiskt
program enligt 1 §,
sambo: en ogift person som under äktenskapsliknande förhållanden bor
tillsammans med en ogift försäkrad eller före detta försäkrad,
TGL-S: avtalet den 29 januari 1988 om statens tjänstegrupplivförsäkring
med senare ändringar och föreskrifter som utfärdats med stöd av avtalet.
Vad som sägs om sambo i denna förordning skall gälla även en ogift person som bor tillsammans med en ogift försäkrad eller före detta försäkrad
under förhållanden som avses i lagen (1987:813) om homosexuella sambor.
4 §3 Försäkringsskyddet inträder den dag då det arbetsmarknadspolitiska
programmet påbörjas. Det gäller så länge programmet pågår och aktivitetsstöd betalas. Den som har hel sjukpenning eller hel rehabiliteringspenning,
mer än halv förtidspension eller mer än halvt sjukbidrag enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring eller lagen (1976:380) om arbetsskadeför1
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säkring när han eller hon anvisas det arbetsmarknadspolitiska programmet,
omfattas dock inte av försäkringsskyddet så länge han eller hon har en sådan
förmån.
5 §4 Försäkringsskydd gäller även vid frånvaro från det arbetsmarknadspolitiska programmet, oavsett om aktivitetsstöd lämnas, om frånvaron beror på
1. sjukdom eller olycksfall som medför arbetsoförmåga eller annat hinder
att delta i programmet,
2. havandeskap eller förlossning,
3. beviljad ledighet eller permission.
Försäkringsskydd i fall som avses i första stycket 1 föreligger endast om
hindret styrks genom intyg från allmän försäkringskassa eller läkare. Statens
tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge försäkringsskydd även
om sådant intyg inte visats upp.
6 §5 Med efterskydd avses det försäkringsskydd som under vissa förutsättningar finns sedan det arbetsmarknadspolitiska programmet upphört. Efterskyddet gäller längst till dess den försäkrade har fyllt 65 år.
7 §6 Om en försäkrad har tagit del av ett arbetsmarknadspolitiskt program
enligt 1 § under minst fem dagar i följd, gäller försäkringsskydd under arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, om arbetsoförmågan
uppkommit under programmet och förelåg vid dess slut. Arbetsoförmågan
skall styrkas genom intyg från allmän försäkringskassa eller läkare. Statens
tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge försäkringsskydd även
om sådant intyg inte har visats upp.
Försäkringsskydd gäller vidare om den försäkrade blir arbetsoförmögen
på grund av sjukdom eller olycksfall under tid då han har efterskydd enligt
8–11 §§. Försäkringsskyddet fortsätter då att gälla så länge arbetsoförmågan
består.
Om den försäkrade har förtidspension enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring, skall han anses vara arbetsoförmögen.
8 §7 För den som fått aktivitetsstöd under minst 180 dagar gäller efterskydd enligt andra stycket och 9 §.
Vid bestämmande av rätten till sådant efterskydd tillgodoräknas även tidigare försäkringsgrundande anställningstid som helt eller delvis har infallit
under de två år som närmast föregått det senaste arbetsmarknadspolitiska
programmet enligt 1 §.
11 § Om den försäkrade inte har rätt till efterskydd enligt 7–9 §§, gäller efterskydd i stället lika många dagar som den försäkrade har fått aktivitetsstöd.
12 § Om den försäkrade har haft försäkringsskydd under sjukdom enligt
7 §, gäller efterskydd efter sjukdomstiden enligt bestämmelserna i 8–11 §§.
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13 §8 Avlider en försäkrad, som tagit del av ett arbetsmarknadspolitiskt
program enligt 1 § under minst fem dagar i följd innan han eller hon fyllt 65
år, betalas förmåner enligt 20–25 §§ TGL-S.
Har den avlidne inte tagit del av programmet under minst fem dagar i
följd betalas begravningshjälp med belopp som anges i 20 § TGL-S.
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före den 1 augusti
2000.
På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Margareta Hammarberg
(Justitiedepartementet)
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