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Försäkringar i förskola och skola
För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring dessa och därför har stadsledningskontoret gjort följande sammanfattande redovisning.
Elever som studerar utomlands har med viss anpassning redovisats på egen sida, trots att
de i princip inte skiljer sig från andra elever i försäkringshänseende.
Hur man gör och viktiga telefonnummer ligger först och sedan kommer några kommentarer. Därigenom bör det vara det lättare att kopiera och sprida det som är aktuellt i det
enskilda fallet. Som en information för t.ex. skolresan har dessutom tagits med vad som
gäller lärare, föräldrar och resa med egen bil.
Hans-Ivar Swärd på stadsledningskontoret tel. 718 92 15, e-post hans-ivar.sward@nacka.se
kan lämna ytterligare upplysningar.
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1. Gör så här om något händer
A. Om det inträffar ett olycksfall
Inträffar det ett olycksfall i skolan, under skolvägen, på fritid året om såväl inom
som utom Sverige, anmäl snarast olycksfallsskadan till
Skadeavdelningen, ERV Försäkrings AB
Box 1
172 13 Sundbyberg
Tel: 0770-456 900 Fax: 08-20 14 84, E-post: privatskador@erv.se eller corporate@erv.se
Kommunens kundnr (olycksfallsförsäkringen) hos ERV: 830777880
För att förenkla för dig som målsman och försäkringstagare kan du göra din
skadeanmälan direkt på nätet. Välj där ”försäkringstyp ” kommunolycksfallsförsäkring” och sedan ”kommun” Nacka:
http://www.erv.se/ansok-om-ersattning/
Om en olycksfallsskada inträffar är det viktigt att se till att få kvitton på samtliga
utlägg och att också be om läkarintyg med uppgift om diagnos, föreskrifter och
behandling. Olycksfallet ska anmälas till ERV samt till privat olycksfallsförsäkring
om sådan finns. Man brukar ange i skadeanmälan om man även har anmält till
en privat olycksfallsförsäkring.
B. Andra händelser än olycksfall under utflykten eller skolresan, t.ex. sjukdom eller förlorat bagage (tjänstereseförsäkring)
En skadeanmälan skall fyllas i så noggrant som möjligt med utförlig redogörelse
av skadehändelsen samt preciserade ersättningsanspråk och skickas till ERV.
Har du inte skadeanmälan till hands, anmäl skadan så snart som möjligt till
Skadeavdelningen, ERV Försäkrings AB
Box 1
172 13 Sundbyberg
Tel: 0770-456 900 Fax: 08-20 14 84, e-post: privatskador@erv.se eller
corporate@ERV.se
Kommunens kundnr (tjänstereseförsäkringen) hos ERV: 8307685035
C. Vid behov av hjälp vid skada under utlandsresa eller studier utomlands
På kontorstid går det bra att kontakta ERV om du har några frågor eller om du
har råkat ut för en skada.
Telefonnumret är: +46(0)770 456 900, faxnummer är +46(0)8 20 14 84,
e-post: corporate@ERV.com.
Du kan också vända dig till ERVs larmcentral Euro-Alarm, som du kan kontakta
dygnet. runt. Blir du sjuk eller skadad i USA, kontakta Euro-Center USA för att
få hjälp.
Euro Alarm
Euro-Center, USA
Telefon:
+46-770 456 919
Telefon:
+1 212 265 8522
+1 212 265 7453
Kommunens kundnr hos ERV: 830777880 fax
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Tänk på att vid olyckor utomlands inte skriva på något dokument (gäller även
polisrapporter m.m.) som är kopplade till skadehändelsen. Hänvisa till ERV eller
till Euro Alarm. Se även nedan.
Några råd och tips
Vid sjukdom och olycksfall
Kom ihåg att:
• snarast uppsöka läkare och/eller sjukhus för vård;
• se till att få läkarintyg och spar kvitton på egna utlägg;
• vid allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada, kontakta Euro- Alarm för att få hjälp
med betalningsgarantier till sjukhus utomlands, hemtransport om detta behövs
mm.
Vid stöld, rån och överfall
Kom ihåg att genast anmäla stöld, rån och överfall till polisen på händelseorten
och begär ett intyg. Vid överfall är det viktigt att du också uppsöker en läkare för
bedömning av eventuell personskada. Spara alla kvitton på utlägg i samband
med skadan.
Vid försening, bagageförsening eller transportskada
Kom ihåg att anmäla händelsen till transportören och begär ett förseningsintyg
eller intyg om skadad väska (PIR-rapport). Kräv ersättning direkt av flygbolaget.
Ofta lämnar även flygbolaget viss ersättning för dessa händelser. Förseningar
behöver inte anmälas till ERV eller till Euro-Alarm direkt på plats, utan gör nödvändiga inköp och spar originalkvittona. Tänk på att inköpen ska göras i direkt
anslutning till förseningen och innan bagaget återfåtts. Skicka sedan en skadeanmälan med originalkvitton och PIR-rapport till ERV.
Vid ansvarsskada eller om du behöver använda rättsskyddet i försäkringen
Kom ihåg att omedelbart kontakta ERV. Om något händer och du behöver hjälp
kontaktar du Euro-Alarm.
Till sist ...
För barn och elever gäller kommunens tjänstereseförsäkring subsidiärt. Det
innebär att om eleven har en egen olycksfallsförsäkring eller reseskydd i
t.ex. familjens hemförsäkring så, är det den som i första hand alltid ska åberopas om det händer något. Genom kommunens försäkring så står emellertid
eleven aldrig utan försäkring. Kommunens försäkring träder även in när elevens
försäkring upphör. Det finns oftast en begränsning i de enskilda reseförsäkringarna till ca 40 - 45 dagar.
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2. Barn och elever
Kommunens olycksfallsförsäkring
Alla barn i Nacka i förskola och skola är olycksfallsförsäkrade i försäkringsbolaget ERV
under skoltid såväl som fritid dygnet runt. Detta oavsett om man går i kommunal/privat
barnomsorg eller kommunal/fristående skola eller i skola i annan kommun än Nacka. Även
barn från annan kommun som valt att gå i Nacka omfattas av försäkringen. Försäkringen
gäller även så länge barnen går på gymnasiet. Men observera att kommunens försäkring
endast omfattar olycksfall1.
Olycksfallet ska anmälas till ERV samt till privat olycksfallsförsäkring om sådan finns. Man
brukar ange i skadeanmälan om man även har anmält till en privat olycksfallsförsäkring. När
det gäller ersättning för utlägg får man ersättning från en försäkring, man bifogar kvitton i
original. Däremot, om det är en mer allvarlig skada där man får ersättning för lyte och men,
sveda och värk/ärr kan man få den typen av ersättning från fler försäkringar.
Försäkringen gäller i Sverige och även utomlands under förutsättning att utlandsvistelsen
inte varar längre än tolv månader. Försäkringen ersätter bl.a. nödvändiga och skäliga läkeoch resekostnader vid olycksfallsskada men inte om en elev blir sjuk. Den omfattar inte
heller hemtransport av svårt skadad eller sjuk elev. För detta finns istället tjänstereseförsäkringen.
Tjänstereseförsäkringen
För barn och elever gäller kommunens tjänstereseförsäkring subsidiärt. Det innebär att om
eleven har reseskydd i t.ex. familjens hemförsäkring, så är det den som i första hand
ska åberopas om det händer något. Dessa försäkringar brukar ha en tidsbegränsning till 40 –
45 dagar. Vid utlandsvistelse längre än den tiden, blir det kommunens försäkring som träder
in för överskjutande tid. Genom kommunens försäkring står emellertid eleven aldrig utan
försäkring. Reseförsäkringen gäller längst 180 dagar vilket innebär att vid längre frånvaro,
t.ex. ett helt läsår, måste eleven själv se över sitt försäkringsskydd.
Kommunens tjänstereseförsäkring 2 gäller för elever i grundskola och gymnasium, men inte
för barn i förskolan. Försäkringen gäller för arrangerade resor, studiebesök, utflykter och
1

På förekommen anledning: en olycksfallsskada definieras som att vara ”en kroppsskada som drabbar den
försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, d v s ett utifrån kommande våld mot kroppen” så
misshandel omfattas. Av försäkringsvillkoret framgår att ”överfall ska polisanmälas på den ort där skadan
inträffat och polisintyget skickas till försäkringsgivaren”.
2

Försäkringen omfattar





läke- och resekostnader m.m.
resgodsförsäkring
kommunens egendom
resehandlingar och kontanter




överfallsförsäkring
personlig egendom

Försäkringen gäller utan självrisk men det finns begränsningar för vissa ersättningsbelopp och skador orsakade
t.ex. av bergsklättring eller fallskärmshoppning.
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praktik i skolans regi inom och utom Sverige. Genom tjänstereseförsäkringen täcks bl.a.
även sjukdomsfall och hemtransport vid såväl sjukdom som olycksfall.

3. Lärare och föräldrar
Lärares försäkring
Kommunens tjänstereseförsäkring gäller för anställda och förtroendevalda och täcker de fall
när lärarna är på tjänsteresa eller följer med i tjänsten på arrangerade resor, studiebesök,
utflykter och praktik i skolans regi inom och utom Sverige. Tjänstereseförsäkringen omfattar bl.a. skydd för nödvändiga och skäliga läke- och resekostnader p.g.a. olycksfall eller sjukdom. Reseförsäkringen gäller längst 180 dagar.
OBS Tänk på att det är viktigt att i förväg göra klart i vilken funktion som en lärare deltar i
ett arrangemang. Man måste reda ut om arrangemanget betraktas som skolverksamhet med
uppgift om det sker under skoltid, om lärare medföljer och vem/vilka som bekostar resan.
Att delta i t.ex. avgångsklassens på egen hand arrangerade resa, innebär inte automatiskt att
det ät ett tjänsteuppdrag och då gäller inte kommunens försäkringar, såvida inte rektor uttryckligen sagt att det sker i tjänsten.
Föräldrar på föräldrakooperativ
Föräldrar som arbetar på föräldrakooperativ omfattas av samma olycksfallsförsäkring som
gäller för barnen, under den tid som de arbetar på kooperativet.
Kommunens ansvarsförsäkring omfattar emellertid inte arbetande föräldrar på föräldrakooperativ.
Medföljande föräldrar eller anhöriga
Föräldrar eller anhöriga som följer med på en resa eller deltar i ett arrangemang omfattas
inte av kommunens försäkringar, utan de måste själva ordna sitt försäkringsskydd.
Anhörigas resor om någon skadas eller blir sjuk
Normalt omfattas två nära anhöriga (oftast föräldrar) för resa från Sverige till den som
drabbats av olycksfall eller sjukdom om tillståndet bedöms som livshotande. Besöksresestöd
kan också komma ifråga. Kontakta ERV resp. eget försäkringsbolag innan någon resa sker.
Använda egna bilar
Det finns inga hinder mot att personal och föräldrar använder egna bilar för resan. De som
färdas i bilen omfattas av bilägarens fordonsförsäkring.
Stadsledningskontoret förutsätter dock att man är överens om det och att alla har tillgång
till och använder bilbälte eller barnstol för barn i sådan ålder.

4. Överenskommelser om sjukvård med andra länder
Eleverna, och gärna även deltagande lärare och föräldrar, bör i god tid före en utlandsresa
beställa ett intyg från Försäkringskassan. En svensk medborgare som vistas tillfälligt i annat
EU-land har rätt till akutvård på samma ekonomiska villkor som gäller för medborgarna i
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landet. Man får själv betala de patientavgifter som gäller och man måste vända sig till en
offentlig sjukvårdsinrättning.
Sverige har också träffat avtal om sjukvårdsförmåner med vissa länder utanför EU-området.
I dessa länder har man rätt till förmåner på samma sätt som gäller för medborgarna i landet.
Vid resor utanför EU -området bör man kontakta Försäkringskassan för att kontrollera för
vad som gäller för det aktuella landet.
(http://www.forsakringskassan.se/privatpers/utomlands )
Om det inträffar ett olycksfall är det emellertid inte något krav i olycksfalls- resp. tjänstereseförsäkringen att man vänder sig till en offentlig sjukvårdsinrättning, utan man får även
anlita annan sjukvård.
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5. Försäkringsskyddet för elever som studerar utomlands
För elever som under längre eller kortare tid studerar utomlands genom skolans arrangemang gäller nedanstående.
Kommunens olycksfallsförsäkring
Alla barn 3 i Nackas skolor är olycksfallsförsäkrade i försäkringsbolaget ERV under skoltid
såväl som fritid dygnet runt. Detta oavsett om man går i kommunal eller fristående skola.
Försäkringen gäller även så länge barnen går i gymnasiet. Men observera att försäkringen
endast omfattar olycksfall.
Försäkringen gäller även utomlands under förutsättning att utlandsvistelsen inte varar längre
än tolv månader. Försäkringen ersätter bl.a. nödvändiga och skäliga läke- och resekostnader
vid olycksfallsskada, men inte om en elev blir sjuk. Den omfattar inte heller hemtransport
av svårt skadad eller sjuk elev. Detta kan istället täckas genom tjänstereseförsäkringen.
Tjänstereseförsäkringen
Kommunens tjänstereseförsäkring 4 gäller även för elever i grundskola och gymnasium vid
av kommunen arrangerade studier eller praktik. Genom försäkringen täcks bl.a. även sjukdomsfall och hemtransport vid såväl sjukdom som olycksfall. Reseförsäkringen gäller längst
180 dagar vilket innebär att vid längre frånvaro, t.ex. ett läsår, måste eleven själv se över sitt
försäkringsskydd.
För barn och elever gäller kommunens tjänstereseförsäkring subsidiärt. Det innebär att om
eleven har en egen olycksfallsförsäkring eller reseskydd i t.ex. familjens hemförsäkring, så är det den som i första hand ska åberopas om det händer något. Dessa försäkringar
brukar ha en tidsbegränsning till 40 – 45 dagar. Vid utlandsvistelse längre än den tiden, blir
det kommunens försäkring som träder in för överskjutande tid.
Genom kommunens försäkring står emellertid eleven aldrig utan försäkring.
Överenskommelser om sjukvård med andra länder
Eleven bör i god tid före avresan beställa ett intyg från Försäkringskassan. En svensk medborgare som vistas tillfälligt i annat EU-land har rätt till akutvård på de ekonomiska villkor
som gäller för medborgarna i landet. Man får själv betala de patientavgifter som gäller och
man måste vända sig till en offentlig sjukvårdsinrättning.
3

Alla elever är försäkrade, både bosatta inom Nacka som från andra kommuner samt Nackaelever i skola i annan
kommun.
4
Försäkringen omfattar bl.a.
 läke- och resekostnader m.m.
 överfallsförsäkring
 resgodsförsäkring
 kommunens egendom
 resehandlingar och kontanter
 personlig egendom,
Försäkringen gäller utan självrisk men det finns begränsningar för vissa skador t.ex. orsakade av bergsklättring
eller fallskärmshoppning.
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Sverige har också träffat avtal om sjukvårdsförmåner med vissa länder utanför EU-området.
I dessa länder har man rätt till förmåner på samma sätt som gäller för medborgarna i landet.
Vid resor utanför EU -området bör man kontakta Försäkringskassan för att kontrollera för
vad som gäller för aktuellt land. Om det inträffar ett olycksfall är det emellertid inte något
krav i olycksfalls- resp. tjänstereseförsäkringen att man vänder sig till en offentlig sjukvårdsinrättning, utan man får även anlita annan sjukvård.
*************************
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