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Med anledning av socialförsäkringsbalkens införande den 1 januari 2011 har 
redaktionella ändringar i form av nya författningshänvisningar beslutats i 
detta rättsliga ställningstagande (dnr 034638-2010). 

Bidrag vid förlust av eller skada på försäkrat 
arbetshjälpmedel  

Försäkringskassans ställningstagande  
Vid förlust av eller skada på ett försäkrat arbetshjälpmedel ska 
Försäkringskassan bevilja bidrag motsvarande värdeminskningen och 
självrisken för den som är anställd.  

Bakgrund och överväganden  
Försäkringskassan får bevilja bidrag till arbetshjälpmedel till arbetsgivaren eller 
den försäkrade och bidraget får avse kostnader för att köpa eller, om det är 
ekonomiskt mer förmånligt, att hyra sådana arbetshjälpmedel eller anordningar 
på arbetsplatsen som behövs för att den försäkrade ska kunna utföra sitt arbete 
(2 § förordningen [1991:1046] om bidrag till arbetshjälpmedel).  

Den som beviljats bidrag till arbetshjälpmedel äger sedan också 
arbetshjälpmedlet. Försäkringskassan kan inte ställa några krav på att 
hjälpmedlet är försäkrat. Om bidrag till arbetshjälpmedel beviljats till 
arbetsgivare och arbetshjälpmedlet förvaras på arbetsplatsen omfattas detta i de 
flesta fall dock automatiskt av arbetsgivarens försäkring. Den anställdes 
arbetshjälpmedel som förvaras på arbetsplatsen omfattas däremot inte 
automatiskt av arbetsgivaren försäkring. Arbetshjälpmedlet omfattas i de flesta 
fall inte heller av den anställdes hemförsäkring.  

En anställd som saknar försäkring och som råkar ut för en förlust eller skada på 
arbetshjälpmedlet kan beviljas bidrag till ett nytt arbetshjälpmedel om 
förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.  

Det har framkommit att Försäkringskassans tillämpning inte är likformig när 
det gäller att bevilja bidrag för att ersätta förlorat eller skadat arbetshjälpmedel 
när det är försäkrat. Det behövs därför ett rättsligt ställningstagande som 
klargör vad som gäller i dessa fall.  

En anställd som har försäkrat sitt arbetshjälpmedel kan genom försäkringen få 
det ersatt minus kostnader för värdeminskning och självrisk. Försäkringskassan 
bör därför alltid undersöka om det finns en försäkring som kan ersätta en förlust 
eller en skada på arbetshjälpmedlet innan ett nytt bidrag eventuellt beviljas för 
att ersätta arbetshjälpmedlet. 

En anställd som väljer att försäkra sitt arbetshjälpmedel bör dock inte hamna i 
en sämre situation ekonomiskt än den som inte har försäkrat sitt arbets-
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hjälpmedel. Försäkringskassan bör därför bevilja bidrag för värdeminskning 
och självrisk i de fall den anställde har försäkrat sitt arbetshjälpmedel.  

Aktuella bestämmelser, rättspraxis m.m.  
· Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel.  
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