1 [4]
Kommunledningsförvaltningen
Trygghet och säkerhet

2018-02-15

Försäkringar i Botkyrka kommun

Olycksfallsförsäkring
Botkyrka kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn och
ungdomar och andra grupper inom kommunen. Det är alltid de fullständiga
försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering.
En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats
av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).
Denna försäkring gäller inte för sjukdom.
När gäller försäkringen.
Försäkringen gäller mellan de datum och under den tid (verksamhetstid eller
heltid) som anges i försäkringsbrevet (försäkringstiden).
Verksamhetstid: Den tid den försäkrade deltar i försäkrad verksamhet, samt
direktfärd till och från denna.
Heltid: Dygnet runt, även under fritid och lov.
Heltidsförsäkrade elever som slutar grundskola vid vårterminens slut kvarstår i
försäkringen till och med 1 september det år de går ut skolan.
Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skolan, lektion och rast samt
direktfärd till eller från denna verksamhet.
Försäkringen gäller även i andra aktiviteter anordnade av skolan, såsom
PRAO, APU och praktikperioder som ingår i läroplanen (även under tid då
elev i övrigt vistas på arbetsplats som ett led i pågående utbildning),
fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter, studiebesök, skolresor och övriga
aktiviteter anordnade och godkända av rektor eller motsvarande.
Försäkringen gäller i Sverige och försäkringen gäller utan självrisk.
När elever är ute och reser eller praktiserar utomlands så ska de ha en
reseförsäkring (som bl. a innehåller sjuk-, reseavbrott- och
avbeställningsskyddsförsäkring). Om eleverna har en privat hemförsäkring
finns ofta en reseförsäkring med i denna försäkring.
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Tjänsteresa
Vem gäller försäkringen för:
Anställda, förtroendevalda, praktikanter samt personer utsedda av
kommunen som företar tjänsteresa för företagets/kommunens räkning.
Försäkringen gäller även subsidiärt för elever tillhörande kommunens grundoch gymnasieskola, även friskolor, vid resor och praktik i skolans regi eller för
resor och praktik som är sanktionerad av skolan.
När elever är ute och reser eller praktiserar utomlands så ska de, som
komplement till olycksfallsförsäkringen, ha en reseförsäkring (som bl a
innehåller sjuk-, reseavbrott- och avbeställningsskyddsförsäkring). Om
eleverna har en privat hemförsäkring finns ofta en reseförsäkring med i denna
försäkring.
Om inte annat framgår av särskilda villkor nedan gäller försäkringen för
personer som är bosatta i norden och försäkrade i allmän nordisk
försäkringskassa.
Självrisk
Försäkringen gäller – om inte annat avtalats och med undantag
för Rättsskydd – utan självrisk.

Ansvarsförsäkring
Botkyrka kommun har en ansvarsförsäkring för elever i kommunala
grundskolor och gymnasier på praktik.
1.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden under
förutsättning att försäkringen var i kraft. Försäkringstiden anges i
försäkringsbrevet.
Försäkringen gäller även vid serieskada*, under förutsättning att den första
skadan i serien inträffat under försäkringstiden.
1.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom EU/EES. Vid tjänsteresor
gäller dock försäkringen för skador som inträffar i hela världen.
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1.4 Försäkringens omfattning
Försäkringen omfattar försäkrads skadeståndsskyldighet enligt allmänna
skadeståndsrättsliga regler och enligt allmänna leveransbestämmelser utgivna
av branschorganisation inom försäkringstagarens verksamhetsområde.
Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet för åtaganden därutöver.
1.4.1.4 Skador orsakade av elever eller annan person
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för följande skador, som orsakas
av elev eller annan person under vistelse på arbetsplats hos näringsidkare för
yrkesutbildning, arbetsplatsorientering eller samhällsinriktad praktik, eller
enligt särskilt avtal mellan den försäkrade och näringsidkaren:
• Person- eller sakskada – oberoende av vållande – samt ren
förmögenhetsskada* till följd av brott som
tillfogas näringsidkaren eller hans anställda;
• Skadestånd som näringsidkaren enligt skadeståndslagen är skyldig att utge, i
egenskap av arbetsgivare
för elev eller annan person, på grund av skada som vållats av eleven.
Självrisk
Se försäkringsbrev eller kontakta försäkringssamordnaren i Botkyrka kommun

Glasögon och personliga tillbehör.
Skadade glasögon
Ibland är olyckan framme och barns, elevers samt medarbetares glasögon går
sönder när de är i förskola, förskoleklass, fritids och skola och på sin
arbetsplats. Botkyrka kommun ersätter inte skadade glasögon.
En anmälan om skadade glasögon måste göras till det privata försäkringbolaget
och den egna hemförsäkringen. Noteras att kommunens olycksfallsförsäkring
för elever, barn och ungdomar och andra grupper inom kommunen ersätter
personliga tillhörigheter för i de fall en olycksfallsskada lett till
läkarbehandling.
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Personliga tillhörigheter
Botkyrka kommun ersätter inte barns och elever samt medarbetares förlust av
personliga tillhörigheter. I händelse av stöld eller skadegörelse på elevens eller
medarbetarens privata egendom t.ex. mobiltelefon, kläder etc. hänvisas de att
söka ersättning genom förälderns eller den privata hemförsäkringen.
Vid alla former av skador så ska det alltid anmälas till försäkringsbolaget så
fort man får kännedom om denna.
Vid stöd och behov av hjälp kontaktas Jobbcenter Botkyrka,
tel. 08-530 619 90, alt. e-post adress sommarjobb@botkyrka.se
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