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FÖRSÄKRING FÖR BARN SOM DELTAR I SJUNDEÅ KOMMUNS
SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRSKOLEUNDERVISNING SAMT
ERSÄTTNINGSPRAXIS

Sjundeå kommun har försäkrat de barn som deltar i kommunal småbarnspedagogik och
förskoleundervisning med en frivillig försäkring.

i samband med uppgörande av serviceavtalet mellan
småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen och familjen går man igenom försäkringarna och
ersättningspraxisen som berör småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen med
vårdnadshavarna. Avtalet uppgörs före småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen inleds eller
genast då den inletts.

Olycksfall

Definition av olycksfall:

En olycka är en plötslig, extern händelse som får effekter på hälsa och som är oavsiktlig. Som
olycksfall räknas också drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, gasförgiftning, plötslig skada till
följd av betydande växling i lufttryck och förgiftning på grund av ämne som intagits av misstag,
förutsatt att de inträffat utan den försäkrades förskyllan.

Med plötslig avses att olyckan är plötslig och snabb så som ett fall eller en sammanstötning.

Ett olycksfall är en händelse som förorsakas av en yttre faktor, så som att falla på grund av en hal
gata, något faller på en eller man sammanstöter med något hinder.

Olyckan ska ske utan den försäkrades förskyllan, dvs. den är oväntad och oförutsedd för den
försäkrade. Om den försäkrade skadar sig själv avsiktligt, är det inte fråga om ett olycksfall.

De barn som deltar i Sjundeå kommuns småbarnspedagogik/förskoleundervisning är försäkrade
för olycksfall enligt följande:

- i småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen (4 h/dag) och den kompletterande
småbarnspedagogiken (oberoende av om det är småbarnspedagogik på del- eller heltid)

- på utfärder med barnen utanför verksamhetsenhetens gårdsområde

- under den direkta resan till och från vårdplatsen (hem-verksamhetsenhet-hem). Med
direkt resa avses den rakaste vägen hemifrån till verksamhetsenheten och tillbaka.

Försäkringen gäller olycksfall som barnet råkat ut för, inte barnets eller personalens
sakskador.
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Om olyckan sker i dagvården får barnet omedelbart första hjälp och föräldrarna informeras om
det skedda så fort som möjligt. Ifall olyckan förutsätter fortsatt vård, förs barnet beroende på
olyckan antingen till hälsovårdscentralen eller till den offentliga tandkliniken. Om barnet efter
olyckan har behov av hjälpmedel, utvärderar enhetens chef tillsammans med föräldrarna
barnets förutsättningar för att delta i dagvården.

Verksamhetsenhetens personal informerar omedelbart sin närmaste chef om olyckan. Den
serviceområdesansvariga inom småbarnspedagogiken gör en anmälan till det försäkringsbolag
som kommunen använder sig av inom 10 dagar efter olyckan.

Försäkringsbolaget ersätter vårdkostnaderna enligt de offentliga hälsovårdens avgifter om det
är fråga om en olycka som ersätts. Försäkringen ersätter den drabbade personens
resekostnader till behövliga undersökningar eller vård. Försäkringen ersätter inte indirekta
kostnader, så som ledsagarens resekostnader, telefonutgifter eller övernattningskostnader.

Försäkringen ersätter inte eventuell inkomstförlust för att ordna hemvården av barnet och
Sjundeå kommun ersätter heller inte en eventuell inkomstförlust.

Olyckor och tillbud som sker inom småbarnspedagogiken i Sjundeå kommun följs upp
systematiskt.

Ansvarsolycka (person- och föremålsskador)

Kommunen är inte ersättningsskyldig om barnet skadar eller tappar bort sina egna saker.

Om barnet skadar en utomstående person eller dennes egendom, är Sjundeå kommun inte
automatiskt ersättningsskyldig för det skedda, utan skadeståndsskyldigheten fastställs
fallspecifikt enligt den gällande skadeståndslagen.

Om barnet förorsakar skador för kommunens anställda eller kommunens egendom, fastställs
barnets skadeståndsskyldighet även fallspecifikt enligt den gällande skadeståndslagen.

Man kan ansöka om ersättning för skador som barnet förorsakat någon eller någons egendom
från hemförsäkringens ansvarsförsäkring.
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