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Remissvar (S2022/00193)
Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig
sjukdom
Saco har tagit del av departementspromemorian Ett utökat
arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom, S2022/00193,
och vill lämna följande synpunkter
Promemorians förslag i korthet
Förslaget innebär att en sjukdom som har ådragits i arbetet och som är
klassificerad som en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen ska
anses utgöra en arbetsskada enligt socialförsäkringsbalken. Ändringen
ska träda i kraft den 31 mars 2022 men tillämpas även på skada som har
inträffat före ikraftträdandet.
I förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt
personskadeskydd, förkortad FASP, anges vilka smittsamma sjukdomar
som omfattas av arbetsskadeförsäkringen och i vilka situationer skyddet
gäller. Sedan den 25 april 2020 finns covid-19 med bland de uppräknade
sjukdomarna. Skyddet gäller i arbete vid vissa arbetsplatser (laboratorier
där arbete med smittämnet bedrivs och vid sjukvårdsinrättningar) eller
med vissa arbetsuppgifter (behandling, vård eller omhändertagande av
smittförande personer eller med omhänderhavande eller hantering av
smittförande djur eller material). SARS och Covid-19 föreslås tas bort ur
listan i FASP.
Sacos ställningstagande
Saco välkomnar och tillstyrker förslaget att utvidga den personkrets som
omfattas av skydd i arbetsskadeförsäkringen, vid samhällsfarlig smitta,
och att ändringen ska ges retroaktiv verkan.
Saco avstyrker förslaget att covid-19 och SARS tas bort från de
förtecknade sjukdomarna i bilagan till förordningen (1977:284) om
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.
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Kommentarer på utredningens förslag
Under coronapandemin har begränsningarna och bristerna i den svenska
arbetsskadeförsäkringen blivit tydliga, särskilt beträffande smitta. Sacos
förbund har många grupper som inte inkluderas i den nuvarande
personkretsen men där individer ändå utsatts för smitta och sjukdom
genom sitt arbete, under pandemin. Saco välkomnar därför förslagets
tydliggörandet att ”den som i sitt arbete smittas av covid-19 eller någon
annan av de sjukdomar som har klassificerats som samhällsfarliga enligt
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smittskyddslagen bör omfattas av arbetsskadeförsäkringen, oavsett vilka
arbetsuppgifter som utförts och vid vilken arbetsplats”. Vi vill här
påpeka det faktum att många har haft hemmet som sin arbetsplats under
pandemin.
Att förslaget gäller retroaktivt från covid-19s inträde på svensk
arbetsmarknad är en självklar förutsättning för att ändringarna ska få
någon effekt. Om och när dessa förändringar genomförs är det viktigt att
information om förändrad personkrets, retroaktivitet och om möjligheten
att på nytt söka ersättning sprids på ett relevant sett.
Saco avstyrker förslaget om att stryka covid-19 och SARS från FASPs
lista. När Covid-19 inte längre klassas som samhällsfarlig, kan
sjukdomen ändå fortsatt medföra betydande risker för längre sjukdom
och inkomstförluster på individnivå.
De ändringar som nu föreslås är begränsade och Saco ser att det är
väsentligt att man i den utredning som tillsatts om
arbetsskadeförsäkringen, fortsätter utreda hur smitta ska hanteras i
arbetsskadeförsäkringen framgent. Saco har sedan tidigare ställt sig
positiv till äldre utredningsförslag om att det generella skadebegreppet
inom arbetsskadeförsäkringen skulle omfatta även smittsamma
sjukdomar.
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