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Policy beträffande ersättning till barn/elever för skadade kläder, skor och
glasögon
Nedan beskrivet ska gälla under barns och ungdomars verksamhetstid i någon av Barnoch utbildningsförvaltningens anordnade verksamheter och aktiviteter. För
olycksfallsskada gäller villkoren i kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Anmälan av
olycksfall görs direkt till försäkringsbolaget.
Det ska i första hand undersökas om ersättning kan täckas av elevs, målsmans eller skolans
försäkringar. Lessebo kommun ersätter ej eventuell självrisk. Ersättning ges inte om
skadan uppkommit genom att normal försiktighet ej iakttagits.
Barn och elever som, i fall som inte avser olycksfallsskada, skadar sina kläder eller skor
kan få dessa ersatta i den mån skadan kan hänföras till verksamhetstid. Skriftlig
redogörelse över händelseförloppet, samt ersättningsanspråk, ska sammanställas och
inlämnas av vårdnadshavare/myndig elev till rektor/förskolechef. Sådan redogörelse ska
kompletteras med skriftliga uppgifter från berörd personal/ansvarig ledare samt styrkas
med kvitto. Meddela om ni ansökt eller kommer att ansöka om ersättning på annat håll,
t.ex. via er hemförsäkring. Efter handläggning beslutas om och hur stor ersättning som ska
utbetalas i det enskilda fallet.
För att ej få anspråk på alltför små belopp tillämpas en ”självrisk” motsvarande 0,5 % av
basbeloppet*. Belopp motsvarande självrisken avdrages vid utbetalning av ersättning. Det
maximala beloppet som efter avdrag av självrisken kan utbetalas uppgår till högst 1,5 % av
basbeloppet**.
För glasögon gäller samma regler som för skadade kläder eller skor, med skillnaden att
ersättningsbeloppet inte följer basbeloppet utan är detsamma som det Landstinget***
tillämpar. ”Självrisk” tillämpas ej vid skadade glasögon. Ersättning kan maximalt betalas ut
en gång per kalenderår. Gällande glasögon utgår ej ersättning för den del Landstinget
eventuellt betalar.
Om kläder eller glasögon skadats på grund av barns eller ungdomars uppsåt eller
oaktsamhet riktat mot annan ska eventuell ersättningsfråga väckas mot orsakande
barns/elevs vårdnadshavare, varvid denne har rätt att utnyttja sin hemförsäkring alternativ
ersätta det skadade kontant.
Ersättning ges ej vid stöld.
R äkne e xe mp e l e nligt 2014 års p risb asb e lo p p :
Anna får av en olyckshändelse syra på sina jeans under en kemilektion. Annas målsman
lämnar in ett ersättningsanspråk på 400 kr för de skadade jeansen. Rektor tillstyrker
ersättning och efter avdragen självrisk på 0,5 % (222 kr) betalas 178 kr ut i ersättning
(400-222 =178).
*Prisbasbeloppet 2014 = 44 400 kr. 0,5 % = 222 kr.
** 2014 motsvarar 1,5 % av prisbasbeloppet 666 kr.
*** http://www.ltkronoberg.se/Nyhetsarkiv/Landstinget-utokar-glasogonbidraget-attgalla-barn-8-12-ar/

