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Förordning
om ändring i förordningen (1990:481) med
instruktion för Statens trygghetsnämnd;

Utkom från trycket
den 29 december 1998

utfärdad den 10 december 1998.
Regeringen föreskriver att 1, 4, 12, 15 och 18 §§ förordningen (1990:481)
med instruktion för Statens trygghetsnämnd skall ha följande lydelse.
1 §1 Statens trygghetsnämnd prövar
1. sådana frågor om personskadeersättning som
– reglerats i kollektivavtal för arbetstagare som omfattas av lagen
(1994:260) om offentlig anställning eller som är anställda vid hov- och
slottsstaterna eller
– lämnats över till nämnden genom föreskrifter av regeringen,
2. frågor om ersättning enligt
– lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada,
– förordningen (1986:259) om ersättning till följd av sjukdom eller skada
som ådragits utom riket,
– förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till
elev i viss gymnasieskolutbildning,
– förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa
arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m.,
3. frågor som regeringen i övrigt bestämmer.
4 §2 Vid nämnden tjänstgör personal som är anställd hos arbetsgivare som
enligt särskilt avtal skall ställa personal till nämndens förfogande.
Vid nämnden tjänstgör också personal som är anställd hos Trygghetsstiftelsen.
12 §3 Nämnden skall underrätta
1. den myndighet där den berörde arbetstagaren är eller senast har varit
anställd om beslut enligt 1 § 1 och 2 samt 2 §,
2. Statens pensionsverk om beslut om personskadeersättning,
3. Försvarsmakten i de ärenden där den avgett yttrande.
15§4

Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.
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En ledamot förordnas efter förslag av SEKO, en efter förslag av förhandlingsorganisationen SACO-S och en efter förslag av förhandlingsorganisationen OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna.
Motsvarande gäller dessa ledamöters ersättare.
18 §5 Nämnden skall senast den 1 mars varje år till Regeringskansliet
lämna en berättelse över verksamheten under det senaste verksamhetsåret.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Nils Dexe
(Finansdepartementet)
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