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Försäkringar i boende med särskild service
Du som bor i ett boende har ett eget ansvar att teckna en hemförsäkring. Hemförsäkringen omfattar egendom, ansvar, rättskydd, överfallsskyddsskydd och
reseskydd. Det finns också vissa plusförsäkringar som kan vara bra att ha.
Olycksfall:
Du är försäkrad av kommunen dygnet runt. Detta innebär all tid du tillbringar
i boendet och även under tid du tillbringar utanför boendet för t.ex. fritidsaktiviteter.
Gör du dig illa och måste behandlas av läkare så ersätts du för de extra kostnader du får för t.ex. läkarbesök, resor och eventuella skadade kläder och glasögon.
Du ersätts med faktiska kostnader.
Olycksfallsförsäkringen innehåller även möjlighet till ersättning vid invaliditet
som följd av olycka.
Ansvar:
Om du i ditt boende förorsakar sakskada eller skada på person har kommunen
en ansvarsförsäkring som kan nyttjas om skadeanspråket är mer än ett basbelopp.
Om du får någon ägodel skadad av kommunens anställda kan kommunen vara
ansvarig. Kommunens ansvarsförsäkring går in om skadeanspråket överstiger
ett basbelopp.
Om du har sönder något som kommunen äger så kan du eventuellt bli ersättningsskyldig och då gäller din hemförsäkring.
Kommunens egen egendomsförsäkring gäller endast om skadebeloppet överstiger fem basbelopp.
Försäkringar i stödfamilj / familjehem och bostad med särskild service
för barn och ungdomar
Olycksfall:
Du är försäkrad av kommunen under tiden du vistas i bostaden med särskild
service för barn och ungdomar stödfamiljen / familjehemmet och under de
aktiviteter som sker i anslutning till vistelsen.
Gör du dig illa och måste behandlas av läkare så ersätts du för de extra kostnader du får för t.ex. läkarbesök, resor och eventuella skadade kläder och glasögon.
Du ersätts med faktiska kostnader.

Olycksfallsförsäkringen innehåller även möjlighet till ersättning vid invaliditet
som följd av olycka vid vistelse i stödfamilj / familjehem och elevhem.
Ansvar:
Om du under din vistelse i stödfamilj/ familjehem eller elevhem förorsakar
sakskada eller skada på person har kommunen en ansvarsförsäkring som kan
nyttjas om skadeanspråket är mer än ett basbelopp.
Om du får någon ägodel skadad av kommunens anställda kan kommunen vara
ersättningsansvarig. Här kan vi nyttja kommunens ansvarsförsäkring om skadeanspråket överstiger ett basbelopp.
Om du har sönder något kommunen äger så kan du eventuellt bli ersättningsskyldig och då gäller din egen hemförsäkring.
Kommunens egen egendomsförsäkring gäller endast om skadebeloppet överstiger fem basbelopp
Försäkringar inom daglig verksamhet
Olycksfall:
Du är försäkrad av kommunen under resan till och från daglig verksamhet och
under tiden du arbetar i den dagliga verksamheten.
Gör du dig illa och måste behandlas av läkare så ersätts du för de extra kostnader du får för t.ex. läkarbesök, resor och eventuella skadade kläder och glasögon.
Du ersätts med faktiska kostnader.
Olycksfallsförsäkringen innehåller även möjlighet till ersättning vid invaliditet
som följd av olycka i den dagliga verksamheten.
Ansvar:
Om du i din dagliga verksamhet förorsakar person- eller sakskada har kommunen en försäkring som kan nyttjas om skadeanspråket är mer än ett basbelopp.
Om du får någon ägodel skadad av kommunens anställda kan kommunens
ansvarsförsäkring komma i fråga om skadeanspråket överstiger ett basbelopp.
Om du har sönder något som kommunen äger så kan du eventuellt bli ersättningsskyldig och då gäller din egen hemförsäkring.
Kommunens egen egendomsförsäkring gäller endast om skadebeloppet överstiger fem basbelopp.

