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BESTÄMMELSER ANGÅENDE FÖRSÄKRINGSSKYDD I UDDEVALLA 
KOMMUN 
 
Antagna av kommunstyrelsen 2020-03-25 § 101 
 
Miniminivåer för försäkringsskyddet 
 
Kommunförsäkring (kommunen delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB) 
 
 Fastigheter - normalt sett fullvärdesförsäkring 
 
Fastigheter av kulturhistoriskt värde – fullvärdesförsäkring med komplettering för 
det kulturhistoriska värdet. 
 
Fastigheter där sannolikheten inte är stor att dessa kommer att byggas upp igen efter 
totalskada– första riskförsäkring med ett värde som täcker sanering och återfyllning. 
Vilka dessa fastigheter är avgörs av respektive facknämnd. 
 
Extrakostnadsförsäkring och hyresförlustförsäkring som täcker bortfall av fastigheter 
så att verksamheten kan bedrivas under återuppbyggnadstiden. 
 
Allriskförsäkring 
 
Denna försäkring skall omfatta datorer, datamedia, liftanläggningar, växter i växthus, 
instrument, ritningar, arkivalier, konstverk samt mindre båtar som inte omfattas av 
annan försäkring. 
 
Ansvarsförsäkring 
 
Försäkringen skall gälla för all verksamhet som Uddevalla kommun bedriver, 
anordnar eller medverkar i och omfattar samtliga anställda för vilka kommunen har 
ett principalansvar. Subsidiärt försäkringsskydd gäller för föreningar/klubbar eller 
enskilda personer som utför väntjänst eller liknande hos personer i kommunens vård 
eller liknande och då med omfattning person- och sakskada. Försäkringen ska även 
gälla för vägsamhällighet/förening som enligt avtal svarar för drift/skötsel av 
kommunala anläggningar/verksamheter samt för jakttillsyningsmän, fiskevakter, 
samt gode män och förvaltare då dessa utför sitt uppdrag med omfattningen person- 
och sakskada. Ansvarsförsäkringen gäller även för låsändring eller byte av lås till 
följd av nyckelförlust. 
 
Försäkringen ska gälla i hela världen inkl. USA och Kanada.  
 
VD och styrelseansvarsförsäkring 
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Moderbolaget Uddevalla Utveckling AB, Uddevalla Hamnterminal AB, Uddevalla 
Omnibus AB, Uddevalla Turism AB och Uddevalla Vatten AB skall ha dylik 
försäkring som även inkluderar bolagens döttrar och stiftelser. 
 
Övriga försäkringar (upphandlas) 
 
Konst- och utställningsförsäkring 
 
Konst- och utställningsförsäkring för kommunens konstföremål. 
 
Fordon 
 

- Personbilar, bussar, pickuper och lätta lastbilar skall vara helförsäkrade hela 
tiden kommunen äger och nyttjar dem. 

- Tunga lastbilar skall var helförsäkrade upp till 9 års ålder. 
- Övriga fordon och släpkärror skall vara helförsäkrade hela tiden kommunen 

äger och nyttjar dem. 
- Oregistrerade fordon skall automatiskt vara omfattade av försäkringsskydd så 

snart kommunen/bolaget tar dem i bruk och redovisas en gång per år. 
- Leasade/inlånade fordon är automatiskt omfattade av försäkringsskydd så 

snart kommunen/bolaget tar dem i bruk. 
- I de fall kommunen har helförsäkring på fordon som omfattas av 

vagnskadegaranti går vagnskadeförsäkringen in med automatik så snart 
vagnskadegaranti löper ut. 

- Trafikskadeförsäkringen omfattar fordon som är avställda/avregistrerade och 
används i utbildningssyfte.  

 
Fartyg / båtar 
 
Alla typer av fartyg/båtar ska vara helförsäkrade upp till en ålder av 10 år eller längre 
om värdet uppgår till mer än två basbelopp. Större fartyg som används för 
befraktning ska ha det försäkringsskydd som styrelse/nämnd beslutar och som 
lagstiftningen kräver. 
Olycksfallsförsäkring 
 
Alla mantalsskrivna barn/elever/ungdomar i Uddevalla kommun som deltager i 
någon form av kommunal verksamhet bedriven av Uddevalla kommun skall omfattas 
24 timmar om dygnet. Detta oberoende av om det är en kommunal 
förskola/grundskola, gymnasieskola, fristående förskola/grundskola/gymnasieskola 
eller pedagogisk omsorg. Barn/elever/ungdomar från andra kommuner som ingår i av 
Uddevalla kommun bedriven verksamhet, skall ha ett försäkringsskydd som 
motsvarar heltid ( 24 timmar / dygn årets alla dagar). 
 
För socialtjänsten gäller även att personer i familjehem/jourplacerade, personer i 
vård- och omsorgsboende, personer i bostad med särskild service samt personer med 
beslut om personlig assistent mer än 10 timmar/dygn, personer i korttidsverksamhet, 
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kontaktfamilj, ledsagarservice samt  personer med beslut om personlig assistans 
mindre än 10 timmar/dygn, personer inom stödboende med obligatoriskt 
verksamhetsinnehåll, personer i praktik/arbetsträning/yrkesintroduktion/daglig 
verksamhet/daglig sysselsättning, personer som deltar i volontärverksamhet, barn i 
öppen förskola som vistas i verksamheten, familjeförskola Förebygg, personer 
placerade i hem för vård och boende (HVB) i Uddevalla eller annan kommun. 
 
Vuxna som deltar i verksamhet som bedrivs eller förmedlas av kommunen, 
företrädesvis inom socialtjänsten (heltid el. under verksamhetstid, d.v.s. den tid då 
verksamhet bedrivs) och arbetsmarknadsenheten skall vara olycksfallsförsäkrade 
(heltid). 
 
Frivilliga ledare, volontärer, barn och ungdomar ej inskrivna i kommunens skolor, 
förskolor eller i annan kommun som deltar i verksamhet som deltar i verksamhet som 
arrangeras av kommunens kultur och fritidsförvaltningen verksamhet omfattas av 
försäkringen på heltid. 
 
Arbetslös ungdom som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder i kommunens regi 
ska omfattas av försäkringen på heltid. 
 
Personer i insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst och som inte är 
försäkrade av någon annan myndighet ska vara olycksfallsförsäkrade under 
verksamhetstid. 
 
Förvaltningarna ansvarar för att kategorier inom verksamheten anmäls till den 
centrala funktionen för försäkringsfrågor på kommunledningskontoret en gång per 
år. 
 
Tjänstereseförsäkring 
 
Alla anställda, förtroendevalda, och personer särskilt utsedda av kommunen att delta 
under tjänsteresor samt elever och praktikanter som omfattas av 
olycksfallsförsäkringen under studieresor och praktik ska omfattas av denna 
försäkring. Resor godkända av kommunen där kommunen betalar lön eller 
motsvarande men arbetstagaren eller annan bekostar resan omfattas. Försäkringen 
gäller för person upp till 70 år. 
 
Övriga försäkringstyper 
 
Underlag skall tas fram vid varje aktuell försäkringsform som kan behövas för 
aktuell verksamhet/tjänst/produkt/djur eller övrig verksamhet. Omfattning samt 
självrisknivå skall avgöras av kommunstyrelsen innan dylik försäkring får tecknas 
såvida inte delegation medgivits till bestämd befattningshavare. 
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Frikoder 
 
Samtliga försäkringsskador under självrisk ska bokföras med en frikod för att 
skadestatistik ska kunna tas fram. 
 
Försäkringsupphandlingar 
 
Försäkringsupphandlingar genomförs av kommunens försäkringsmäklare. 
Försäkringsgivare prövas i samband med varje ny upphandling, beroende på hur 
skadeutfallet och hur försäkringsmarknaden ser ut vid tillfället för upphandlingen. Då 
valet i försäkringsupphandlingar innebär ett ekonomiskt risktagande ska alla 
försäkringsupphandlingar avgöras av kommunstyrelsen.  
 
Organisation 
 
Den centrala funktionen med uppdrag att samordna och förmedla kommunens 
försäkringsskydd ska ligga på kommunledningskontoret. Det ska även finnas en 
upphandlad försäkringsmäklare/förmedlare som ska lämna rekommendation på den 
mest förmånliga försäkringslösningen vid upphandlingar. 
Försäkringsmäklaren/förmedlaren ska även säkerställa att kommunen vid varje 
tillfälle har ett väl fungerade försäkringsskydd för egendom och verksamhet samt 
vara ett stöd för kommunen i samtliga försäkringsfrågor. 
 
 


