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Rutin för Olycksfallsförsäkring
Uddevalla kommun har Protector när det gäller kollektiv olycksfallsförsäkring.
Försäkringsnummer 1741489-1.1
Försäkringsperiod 2020-01-01—2020-12-31
Försäkringen gäller utan självrisk.
Försäkringen gäller i hela världen.
Vid skada görs anmälan till Protector enligt nedan
Skicka e-post till Protector och uppge namn på skadelidande och
telefonnummer/e-postadress, så kontaktar Protector anmälaren. Du kan även
ringa Protector.
E-post: skador@protectorforsakring.se
Tfn: +46(0)410 637 00
www.protectorforsakring.se
Åtgärder vid skada
•
•
•

Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan
Spara alla kvitton
Behov av taxi till och från skolan p g a olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från
behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan
taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd
intyget i samband med skadeanmälan via Protector hemsida eller via e-post. Efter
bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Vem försäkringen gäller för
• Barn och Utbildningsförvaltningen
• Socialtjänsten
• Arbetsmarknadsavdelningen
• Kultur- och Fritidsförvaltningen
• Samordningsförbundet Väst

Kommunikationsavdelningen

www.uddevalla.se

Försäkring/Skadedokument/Olycksfallsförsäkring/Rutiner vid olycksfall
Postadress
Besöksadress
Telefon (vx)
Fax
45181 UDDEVALLA
Stadshuset Varvsvägen 1
0522-69 60 00
E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en
plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för
sjukdom. Försäkringen inkluderar även personer som inte är inskrivna i nordisk
försäkringskassa och/eller som saknar svenskt personnummer (t.ex. ensamkommande
flyktingbarn, utländska studenter och/eller asylsökande som omfattas av de försäkrade
kategorierna.
Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag, solsting,
hälseneruptur, vridvåld mot knä samt smitta på grund av fästingbett.
Försäkringen gäller primärt i förhållande till eventuell annan försäkring (privat försäkring
eller kommunens ansvarsförsäkring).
Tänk på att anmäla så fort som möjligt p.g.a. preskriptionstiden.
Olycksfallsförsäkringen gäller under verksamhetstid/skoltid för
• Elever i grundläggande Vux
• Gymnasial Vux
• Yrkesvux
• Yrkeshögskola
• Särvux
• SFI
• Elever i YH (i kommunen och i andra kommuner)
• Personer i korttidsverksamhet
• Kontaktfamilj
• Ledsagarservice
• Personer med beslut om personlig assistent mindre än 10 timmar/dygn IFO 60, SSF
280
• Personer i praktik/arbetsträning/yrkesintroduktion/daglig verksamhet/daglig
sysselsättning IFO 150, SSF 300
• Personer som deltar i volontärverksamhet
• Barn i öppen förskola som vistas i verksamheten Förebygg
• Personer i insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst (f.d. Finsam) och som
ej är försäkrade av någon annan myndighet.
Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skolan, lektion och rast eller motsvarande samt
resa till och från. Försäkringen gäller i andra aktiviteter anordnade av skolan såsom PRAO,
APL och praktikperioder som ingår i läroplanen (även under tid då elev i övrigt vistas på
arbetsplats som ett led i pågående utbildning), fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter,
studiebesök, skolresor och övriga aktiviteter anordnade och godkända av rektor eller
motsvarande.

Olycksfallsförsäkringen gäller heltid för
• Elever i kommunens grundskola inkl. förskoleklass
• Elever i kommunens gymnasieskola
• Elever i kommunens särskola (grundsär och gymnasiesär)
• Elever i fristående skolor i kommunen
• Elever i förskoleklass, grund-, gymnasie- eller särskola (grund- sär- gymnasiesär) i
annan kommun
• Barn i förskola och pedagogisk omsorg i kommunen (kommunal och enskild)
• Barn i förskola, pedagogisk omsorg i annan kommun
• Personer i familjehem/jourfamiljehem IFO 150
• Personer i Vård och omsorgsboende ÄO 660
• Personer i bostad med särskild service samt personer med beslut om personlig
assistent mer än 10 timmar/dygn IFO 60, SSF 280
• Personer inom stödboende med obligatoriskt verksamhetsinnehåll IFO 20
• Familjeförskola Förebygg
• Personer placerade i hem för vård och boende (HVB) i Uddevalla eller annan kommun
IFO 75
• Arbetslös ungdom som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
• Frivilliga ledare, volontärer, barn och ungdomar, ej inskrivna i kommunens skolor,
förskolor eller i annan kommun, som deltar i verksamheter som arrangeras av
kommunen.
Med heltid menas dygnet runt, såväl skoltid, fritid som arbetstid.
Försäkringen är giltig till och med 1 september det år som eleverna går ut grund- respektive
gymnasieskola.
Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på
uddevalla.se/personuppgifter
Frågor och svar
Fråga: Om man har en privat olycksfallsförsäkring och även är olycksfallsförsäkrad via
Uddevalla kommun, men går i skola i annan kommun där även den kommunen har
olycksfallsförsäkring där elever är försäkrade. Anmäler man olycksfallet till alla inblandade
försäkringsbolag?
Svar: Ja, olycksfall anmäls till samtliga olycksfallsförsäkringar man har.
Olycksfallsförsäkring kan ersättas avseende invaliditetsskydd från flera försäkringar.
Fråga: Kan jag få fram skadeanmälan via Uddevalla kommun om informationen behövs vid
senare tillfälle?
Svar: Det finns inget ansvar för kommunen att lagra information avseende
olycksfallsförsäkringen. Det åligger varje försäkringstagare att anmäla skada så snart den
blivit känd. Ansvaret att anmäla skadan och bevara skadehandlingarna ligger hos
försäkringsgivare och den skadade.
Fråga: Hur gäller olycksfallsförsäkringen vid trafikolycka för personer som omfattas av

kommunens olycksfallsförsäkring?
Svar: Förare och passagerare i motorfordon omfattas av trafikförsäkringen avseende
personskador. Olycksfallsförsäkringen avser då i första hand ett invaliditetsskydd.
Fråga: Vad gäller om elever skall på t.ex. skolresa och någon förälder kör dem med sin egen
bil dit?
Svar: Om förälder kör med egen bil gäller bilens egen försäkring. Kommunens
olycksfallsförsäkring gäller inte för föräldrar utan endast för elever.
Fråga: Vad gäller om eleven går i privat förskola/skola?
Svar: Eleverna omfattas alltid av kommunens olycksfallsförsäkring och tjänstereseförsäkring
oavsett vem som är utförare av dessa tjänster.

Försäkringshandläggare
Monica Johansson
Försäkringshandläggare
forsakringsfragor@uddevalla.se

