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Regeringen föreskriver att 2, 8, 9, 11, 13–15, 17, 18, 24 och 29 §§ förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
skall ha följande lydelse.
2 §1 Arbetsskadeförsäkringen gäller även den som
1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av
näringsverksamhet eller friåret, och får aktivitetsstöd enligt förordningen
(1996:1100) om aktivitetsstöd,
2. genomgår arbetsprövning eller arbetsträning som har godkänts av Försäkringskassan eller utredning i samband med sådan prövning eller träning,
3. gör ett obligatoriskt studiebesök eller ett besök för kartläggning av sökandens yrkeskunskaper innan han eller hon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; detta gäller dock inte före en anvisning till stöd till start av näringsverksamhet eller friåret, eller
4. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 22 kap. lagen (1962:381)
om allmän försäkring.
Arbetsskadeförsäkringen skall, i den omfattning som anges i 4 §, dessutom gälla den som
1. efter fullgjord skolplikt genomgår yrkesutbildning eller förberedande
sådan utbildning,
2. genomgår årskurs 7 eller högre årskurs i grundskolan, särskolans yrkesskola, gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.
8 §2 Anmälan hos Försäkringskassan om arbetsskada skall göras om skadan har medfört eller kan antas medföra rätt till sjukvårdsersättning, sjukpenning eller rehabiliteringsersättning från den allmänna försäkringen eller
sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön eller ersättning från arbetsskadeförsäkringen.
Anmälan skall även göras om skadan har föranlett eller kan antas föranleda
sveda och värk eller lyte eller annat stadigvarande men.
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9 §3 Anmälan om arbetsskada skall göras på blankett enligt formulär som
Försäkringskassan fastställer efter samråd med Arbetsmiljöverket eller, beträffande arbete på fartyg, med Sjöfartsverket.
11 § Om arbetsskada har inträffat utomlands, får skadeanmälan göras hos
svensk beskickning eller svenskt konsulat. Beskickningen eller konsulatet
skall omedelbart ombesörja undersökning som kan behövas och därefter
sända handlingarna i ärendet till Försäkringskassan.
13 § Försäkringskassan skall inhämta läkarutlåtande om anmäld arbetsskada. Utlåtandet skall lämnas på blankett enligt formulär som Försäkringskassan fastställer efter samråd med Socialstyrelsen.
14 § Blanketter som avses i 9 och 13 §§ tillhandahålls av Försäkringskassan och svenska beskickningar och konsulat.
15 §4 Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Sjöfartsverket kan påkalla
polisundersökning om arbetsskada som har inträffat.
17 §5 Chef eller annan som avses i 16 § vilken genom underrättelse eller
på annat sätt har fått kännedom om att skada har inträffat är skyldig att omedelbart anmäla skadan till Försäkringskassan. Skada under verksamhet vid
Försvarsmakten skall anmälas av regementschefen eller motsvarande chef.
Vid anmälan enligt första stycket har 8 § motsvarande tillämpning.
18 §6 Skadeanmälan skall göras på blankett enligt formulär som Försäkringskassan fastställer efter samråd med berörda centrala förvaltningsmyndigheter.
Försäkringskassan skall sända en kopia av skadeanmälan till Kammarkollegiet.
24 §7 Bestämmelser om utbetalning av sjukpenning finns i förordningen
(1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan.
Livränta betalas ut en gång i månaden.
29 §8 Försäkringskassan bemyndigas att meddela
1. föreskrifter om uppgiftsskyldighet enligt 8 kap. 6 § lagen (1976:380)
om arbetsskadeförsäkring,
2. ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagen om arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen
(1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän, beträffande lagen om statligt personskadeskydd efter samråd med berörda centrala förvaltningsmyndigheter.
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
På regeringens vägnar
HANS KARLSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)
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