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Tillägg till Ansvarsförsäkring för Kommuner
Sw. 1.3
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1. Vem som är försäkrad och försäkrad verksamhet
1.1 Försäkrad
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och övriga eventuella medförsäkrade (kollektivt benämnda
”den försäkrade” eller ”försäkrad”)

1.2 Försäkrad verksamhet
Försäkringen gäller för den försäkrades ansvar för kränkning inom de geografiska gränser som
anges i punkten 2 nedan (Var försäkringen gäller).
Försäkringstagaren skall följa uppställda krav i gällande lagstiftning kring upprättande av
likabehandlingsplan och plan mot kränkande och diskriminerande behandling samt i övrigt bedriva ett
aktivt skadeförebyggande arbete.

2. Var försäkringen gäller
Om inte annat framgår av försäkringsbrevet skall försäkringens geografiska tillämplighet gälla för
skada som inträffar och krav som framställs i Sverige.

3. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för krav om skadestånd som för första gången framställs skriftligen mot den
försäkrade under den tid försäkringen är i kraft.

3.1 Serieskada
Med serieskada avses alla skador som följer eller påstås följa på samma eller likartad orsak, om det
inte saknas samband mellan de individuella orsakerna. Alla skador i en serieskada skall betraktas
som en enda skada vilken inträffar vid tidpunkten för den första skadan och försäkringsgivarens
ansvar för krav inom en serieskada är för hela serieskadan begränsat till det försäkringsbelopp som
anges i försäkringsbrevet.
Om den första skadan i en serieskada inträffar under försäkringstiden skall alla de efterföljande
skadorna i serieskadan, inklusive de som inträffar efter försäkringstiden, anses hänförliga till denna
försäkring. Om den första skadan i en serieskada inträffar före försäkringstiden, skall de efterföljande
skadorna inte ersättas under denna försäkring. I händelse av serieskada skall försäkringsgivarens
ansvar vara begränsat till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.
En skada som utgör del av en serieskada under definition i en tidigare försäkring, för vilken
försäkringsgivaren är ansvarig, skall anses hänförlig till den försäkring som var i kraft när den första
skadan i serieskadan inträffade.
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4. Vad som täcks av försäkringen
4.1 Försäkringsersättning
Försäkringen ersätter den försäkrades ansvar för:
 diskrimineringsersättning/skadestånd enligt diskrimineringslagen (2008:567)
 skadestånd/kränkningsersättning enligt skadeståndslagen (1972:207)
 skadestånd/kränkningsersättning enligt skollagen (2010:800)
i fall som omfattar försäkringstagarens ansvar för kränkning

4.2 Tillkommande kostnader
4.2.1 Räddningskostnader
Försäkringen ersätter också kostnader för skäliga räddningsåtgärder som vidtas i syfte att förhindra
eller begränsa skada som är nära förestående eller som redan har inträffat, om skadan är
ersättningsgill under försäkringen och åtgärderna vidtagits i enlighet med punkten 9, Räddningsplikt,
och 10.1, Räddningskostnader.

4.2.2 Utrednings-, ombuds- och rättegångskostnader
Om en skada inträffar som omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken, åtar sig
försäkringsgivaren gentemot den försäkrade att:





utreda om skadeståndsansvar föreligger
förhandla med den skadelidande (eller den som i den skadelidandes ställe framställer kravet)
företräda den försäkrade i rättegång eller skiljeförfarande och därvid betala de ombuds- och
rättegångskostnader som uppkommer för den försäkrade eller som den försäkrade åläggs
att betala och som inte kan återkrävas från motparten eller annan part
betala den ersättning eller det skadestånd som den försäkrade åläggs att betala

Försäkringsgivarens betalningsansvar enligt ovan upphör då försäkringsbeloppet som anges i
försäkringsbrevet har förbrukats eller överskridits. Om inte annat anges i försäkringsbrevet så är det
begränsade försäkringsbeloppet SEK 200,000 per skada och år.
Försäkringen omfattar ej den försäkrades egna kostnader för intern utredning.

5. Vad som inte täcks av försäkringen
5.1 Allmänna undantag
5.1.1 Annan förmögenhetsskada
Försäkringen gäller inte för förmögenhetsskada som inte är en följd av kränkning.

5.1.2 Skada orsakad av försäkrad
Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade orsakat med uppsåt eller grov vårdslöshet
eller genom underlåtenhet att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra skada. Detta gäller även om
den försäkrade på annat sätt får antas ha handlat eller underlåtit att handla med vetskap om att detta
innebar en betydande risk för att skada skulle inträffa. Med den försäkrade likställs den försäkrades
anställda i ledande ställning.
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5.1.3 Person- och sakskada
Försäkringen gäller inte för personskada eller sakskada.

5.1.4 Force majeure
Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller
återställande av skadad egendom fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig,
revolution, uppror, upplopp, arbetsmarknadskonflikt eller av konfiskation nationalisering, rekvisition,
destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet.

5.1.5 Böter, viten, kontraktsgarantier m m
Försäkringen gäller inte för böter, viten, straffskadestånd eller någon annan ökning av skadeståndet
som baseras på multiplar av skadeståndsbeloppet eller för skada genom avtalsbestämmelser om
garantiåtaganden eller som den försäkrade ingått, om det inte kan bevisas, och bara till den del det
bevisas, att ansvar skulle ha förelegat även om avtal härom inte funnits.

5.1.6 Kontraktsansvar
Försäkringen gäller inte för skada som uppkommer under explicit eller implicit kontrakt eller avtal
ingånget av den försäkrade utom under försäkrade avtal, om det inte kan visas att ansvar skulle ha
förelegat även om avtal härom inte funnits.

5.1.7 Kliniska försök, patientansvar, läkemedel
Försäkringen gäller inte för krav till följd av klinisk prövning, patientskada eller läkemedel som
framställts, påverkats, sålts, marknadsförts eller på något vis härstammar från den försäkrade.

5.1.8 Anställningsrelaterat ansvar
Försäkringen gäller inte för krav enligt lag (1982:80) om anställningsskydd. För anställningsrelaterade
krav enligt




diskrimineringslagen (2008:567)
skadeståndslagen (1972:207)
skollagen (2010:800)

gäller försäkringen intill det försäkringsbelopp som framgår av försäkringsbrevet. För krav avseende
inkomstförlust gäller försäkringen med en högsta ersättning om 100,000 kronor.
Med anställningsrelaterade krav skall förstås (men inte begränsat till):




Uppsägning utan sakliga grunder
Avskedande på ogiltiga eller felaktiga grunder
Olycksfallsersättning, handikappersättning, arbetslöshetsersättning, arbetslöshetsförsäkring,
pensionsförmåner eller sociala förmåner
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5.1.9 Annan försäkring
Försäkringen gäller inte för skada som täcks av annan försäkring, utom vid utövande av legal
regressrätt mot den försäkrade. Om den andra försäkringen omfattar en motsvarande bestämmelse
om dubbelförsäkring, skall ansvaret fördelas på det sätt som framgår av tillämplig lag om
försäkringsavtal.

5.1.10 Konsultuppdrag
Försäkringen gäller inte för krav till följd av ett konsultuppdrag.

5.1.11 Kända och tidigare skador eller omständigheter
Försäkringen gäller inte för krav till följd av omständigheter eller skador som den försäkrade känt till
eller rimligen borde ha känt till vid försäkringens tecknande. Försäkringen gäller heller inte för krav
eller omständigheter som inträffat före angivet retroaktivt datum.

5.1.12 Utifrån kommande krav
Försäkringen gäller inte för krav som uppstått i annat bolag, organisation, plats eller liknande än den
försäkrades, även om någon av den försäkrade anvisad person har haft uppdrag, anställning eller
annan befattning där.

6. Försäkringsbelopp
6.1 Vad som ingår i försäkringsbeloppet
Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet är det maximala belopp som betalas av denna
försäkring. Separat angivna försäkringsbelopp eller begränsade försäkringsbelopp för preciserade
eller utvidgade försäkringsskydd, utgör del av det totala försäkringsbeloppet. Försäkringsbeloppet
inkluderar alla skadestånd och ersättningar, inklusive ränta, kostnader i samband med utredning och
förhandling, juridiskt biträde, skiljeförfarande, rättegångskostnader och räddningskostnader.

7. Självrisk
7.1 Vad som ingår i självrisken
Den självrisk som anges i försäkringsbrevet skall betalas av den försäkrade för varje skada. Den
inkluderar kostnader för skadestånd, inklusive ränta och kostnader i samband med utredning och
förhandling, juridiskt biträde, skiljeförfarande, rättegångskostnader och räddningskostnader.
Vid skada som enligt punkten 3.2 betraktas som en skada tillämpas endast en självrisk.
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8. Åtgärder vid skada
8.1 Meddelande till försäkringsgivaren om händelse som kan resultera i skada
Om den försäkrade blir medveten om en händelse som kan resultera i skada och som kan täckas
under försäkringen, skall försäkringsgivaren omgående informeras om händelsen (se även punkten
8.5).
8.1.1 Framställande av krav
Skadeståndskrav som framställs mot den försäkrade och som kan antas täckas under försäkringen,
skall anmälas till försäkringsgivaren snarast möjligt. Om ett krav inte har framställts till
försäkringsgivaren inom 12 månader från det att den försäkrade mottog kravet, är
försäkringsgivaren fri från ansvar.

8.2 Information till försäkringsgivaren om polisförhör, delgivning av stämning etc.
Om den försäkrade eller någon av dennes anställda, i ett ärende som kan beröra försäkringen, har
kallats till förhör hos polis eller annan myndighet eller delgivits stämningsansökan, skall den
försäkrade utan oskäligt dröjsmål informera försäkringsgivaren härom. Försäkringsgivaren skall
ha rätt att, efter diskussion med den försäkrade, anlita juridiskt biträde och att förse denne med
nödvändiga instruktioner (se även punkt 8.4). Detsamma skall gälla när Barn- och Elevombuder
(BEO), Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller motsvarande myndighet initierar ärendet.

8.3 Assistans vid utredning
Den försäkrade är skyldig att spara dokumentation i rimlig omfattning, såsom konstruktionsritningar,
tillverkningsplaner, kvitton, instruktioner, manualer, avtal, garantier och liknande dokument. Den
försäkrade skall, utan ersättning, tillhandahålla sådan dokumentation och även utföra förfrågningar,
analyser och utredningar som är av betydelse för bedömningen av skadan och ansvaret och som kan
utföras inom dennes verksamhet. I händelse av rättegång skall den försäkrade säkerställa att
bevisning genom vittnen och expertutlåtanden kan framställas i erforderlig omfattning med hjälp av
egen anställd personal (se även punkt 8.4).

8.4 Konsekvenser av brott mot avtalsbestämmelser
Om den försäkrade försummar att uppfylla sina skyldigheter enligt punkterna 8.2, 8.3 och 8.4, kan
försäkringsersättningen proportionerligt reduceras eller helt bortfalla om försummelsen varit till nackdel
för försäkringsgivaren.

8.5 Erkännande av ansvar eller förlikning
I andra fall än vid medgivande från försäkringsgivaren har den försäkrade inte rätt att erkänna
skadeståndsansvar, att godta krav eller betala ersättning. Om den försäkrade försummar sina
förpliktelser, är försäkringsgivaren fri från ansvar, om inte kravet var uppenbart ersättningsgillt enligt
gällande rätt. Om försäkringsgivaren har förklarat sig villig att uppnå förlikning med motparten, är
försäkringsgivaren fri från ansvar för ersättning utöver det belopp där förlikning kunde ha nåtts och
även för kostnader och vidare utredning därefter.

8.6 Vilseledande information i samband med skada
Om den försäkrade, eller någon annan person som begär ersättning från försäkringsgivaren på
grund av en skada, uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet lämnar felaktig, ofullständig eller på
annat sätt vilseledande information som är av betydelse för bedömningen av rätten till
försäkringsersättning, kan den ersättning som egentligen borde ha utbetalats reduceras med hänsyn
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till vad som efter omständigheterna förefaller rimligt. Denna begränsning av rätten till ersättning
tillämpas även gentemot annan försäkrad än den som tillhandahållit vilseledande information.

8.7 Återkrav
I den mån försäkringsgivaren har betalat ersättning övertar försäkringsgivaren den försäkrades
rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan.
Den försäkrade får inte till nackdel för försäkringsgivaren avsäga sig den rätt till ersättning som
tillkommer den försäkrade enligt avtal eller allmänna skadeståndsrättsliga bestämmelser.

9. Räddningsplikt
Om en skada som kan antas medföra skadeståndskrav har inträffat, eller befaras vara nära
förestående, är den försäkrade skyldig att vidta de rimliga och nödvändiga åtgärder som krävs för att
undvika skadan (se punkt 10.1, Räddningskostnader). Den försäkrade skall också vidta de
nödvändiga åtgärder som krävs för att bevara försäkringsgivarens rätt gentemot den part som är
ansvarig för skadan (se bestämmelser om regressrätt). Om den försäkrade genom uppsåt eller grov
oaktsamhet har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt ovan, och detta kan antas ha varit till
nackdel för försäkringsgivaren, kan en ersättning som egentligen borde ha utbetalats reduceras med
hänsyn till vad som efter omständigheterna förefaller rimligt

10. Ersättningsbestämmelser
10.1 Räddningskostnader
Om den försäkrade har haft utlägg (räddningskostnader) i syfte att begränsa en inträffad eller
förestående skada som kan ge upphov till skadeståndsansvar, och som är ersättningsbar under
försäkringen, utges ersättning för dessa om de vidtagna åtgärderna var rimliga med hänsyn till
omständigheterna.

10.2 Preskription
Den som önskar framställa ett krav under försäkringen förlorar sin rätt att göra det om talan inte
väckts mot försäkringsgivaren inom tre år från det att han fick kännedom om sin fordran och i alla fall
inom tio år från den tidigaste tidpunkt då kravet hade kunnat göras gällande.
I syfte att uppnå en snar förlikning kan försäkringsgivaren skriftligen instruera försäkringstagaren
att anhängiggöra talan mot försäkringsgivaren inom sex månader från den dag instruktionen kom
den försäkrade tillhanda. Om den försäkrade har ingivit ett krav till försäkringsgivaren i tid, har den
försäkrade alltid sex månader på sig att anhängiggöra talan efter det att försäkringsgivaren lämnat
slutligt besked i ersättningsfrågan.
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11. Definitioner
Följande uttryck används med den definierade betydelsen varje gång de skrivs med fet stil i
försäkringsvillkoren, oavsett om de skrivs med stor första bokstav eller ej.
När sammanhanget medger eller kräver det skall uttryck som används i singularis inkludera pluralis
och vice versa och ord som används i maskulinum skall innebära även femininum eller neutrum.
Hänvisningar till en ”person” inkluderar individer, partnerskap, bolag eller andra juridiska personer Jfr t
ex definition av ”anställd”. Hänvisningar till lagar inkluderar alla dess gällande förändringar och tillägg.
Rubriker som används i försäkringsvillkoren är avsedda för vägledning och skall inte utgöra del av
försäkringsvillkoren som sådana.

Anställd
Anställd avser en person som ingått avtal om anställning, tjänst eller praktik med den försäkrade

Dotterbolag
Dotterbolag avser ett bolag som försäkrad direkt eller indirekt





äger till mer än 50% av aktiekapitalet
kontrollerar till mer än 50% av röstetalet, eller
äger rätt att tillsätta mer än hälften av styrelseledamöterna inom eller
annan verksamhet som den försäkrade äger eller driver i egen regi

Med dotterbolag skall ej anses friskola, skola, vårdhem, dagverksamhet eller likartad verksamhet som
drivs i annan privat eller juridisk persons regi.

Försäkrad (den försäkrade)
Försäkrad (den försäkrade) avser



försäkringstagare enligt försäkringsbrevet medförsäkrade bolag specificerade i
försäkringsbrevet eller särskild bilaga till försäkringen
anställda

Försäkringsgivaren
Försäkringsgivaren avser QBE Insurance (Europe) Limited.

Försäkringen
Försäkringen avser detta dokument, försäkringsbrevet (inklusive försäkringsbrev som utfärdas som
ersättning för tidigare försäkringsbrev) samt tillägg till detta dokument eller till försäkringsbrevet som
utgör delar av det kompletta försäkringsavtalet. Uttryck som skrivs med fet stil i dessa dokument skall
avse vad som framgår i den relevanta definitionen.

Kliniska försök
Kliniska försök avser vetenskapliga tester av läkemedel, medicinska instrument, kirurgiska tekniker
eller andra behandlingsmetoder.
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Konsultuppdrag
Konsultuppdrag avser






råd, rådgivande tjänster eller riktlinjer som ges mot arvode
fel eller underlåtelser
kalkyler, design, planer, specifikationer, formler, beskrivningar och liknande
projektledning
tester, examinering, besiktning och inspektion

Retroaktivt datum
Det datum som anges i försäkringsbrevet. Anges inget datum skall det retroaktiva datumet anses
vara detsamma som försäkringsperiodens första dag.

Kränkning
Kränkning avser handling eller underlåtenhet som aktualiserar den försäkrades ansvar för
kränkning/diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567), skadeståndslagen (1972:207) eller
skollagen (2010:800).

Läkemedel
Läkemedel avser substans som är som avsedd för behandling av människor eller djur i syfte att
förebygga, upptäcka, lindra eller bota sjukdom eller symptom på sjukdom eller liknande. I övrigt
hänvisas till Läkemedelslagen (1992:859) §§ 1-3 för definition av termen läkemedel.

Patientskada
Patientskada avser felaktig behandling inom sjukvård när sådan ges av försäkrat bolag.

Personskada
Personskada avser t.ex. dödsfall, sjukdom, psykisk eller fysisk skada eller annan skada på den
mänskliga kroppen.

Sakskada
Sakskada betyder fysisk skada på eller förlust av fast eller lös egendom och/eller följdskada hos
fysisk egendom som gått förlorad, förstörts eller skadats.

Skada (skador)
Skada avser den försäkrades betalningsansvar för:




diskrimineringsersättning/skadestånd enligt diskrimineringslagen (2008:567)
skadestånd/kränkningsersättning enligt skadeståndslagen (1972:207)
skadestånd/kränkningsersättning enligt skollagen (2010:800)

i fall som omfattar försäkringstagarens ansvar för kränkning
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12. Frågor kring detta försäkringsavtal
För frågor rörande detta försäkringsavtal, vänligen kontakta:
S&P Underwriting Agency AB, Gustav III:s boulevard 46, Box 3145, 169 03 Solna
Tel. +46 8 451 50 00

13. Övrigt
13.1 Personuppgifter
För att hantera och fullgöra försäkringsavtalet inhämtar försäkringsgivaren personuppgifter.
Uppgifterna används också internt för att utvärdera försäkringsprodukter, för marknadsanalyser och
för att informera om bolagets tjänster samt annan relaterad marknadsföring. I samma syfte kan
uppgifterna lämnas ut till bolag som försäkringsgivaren samarbetar med. Om försäkringsgivaren har
upplysningsskyldighet till myndighet, lämnar försäkringsgivaren ut de uppgifter som myndigheten
begär. Försäkringstagaren och den registrerade samtycker till den behandling av dennes
personuppgifter som krävs enligt detta avtal, försäkringsbrevet samt personuppgiftslagen. Om den
registrerade är annan än försäkringstagaren ansvarar försäkringstagaren för att inhämta fullgott
samtycke från den registrerade.
Den registrerade har rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som
försäkringsgivaren har registrerat. Försäkringsgivaren är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas
enligt kontaktuppgifterna i punkt 12.5 nedan.

13.2 Skaderegistrering
Försäkringsgivaren har rätt att registrera skador i försäkringsbranschens gemensamma
skadeanmälningsregister (GSR). Registret används endast i samband med skadereglering.
Personuppgiftsansvarig för det gemensamma skadeanmälningsregistret är Sveriges
Försäkringsförbund.

13.3 Tvist
Tvist om tolkning och tillämpning av detta försäkringsavtal skall prövas av svensk domstol med
tillämpning av svensk lag.

13.4 Försäkringsavtalslagen (FAL)
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen (2005:104).

13.5 Klagomål
Försäkringsgivaren strävar efter att alltid tillgodose kundens behov på bästa sätt. Skulle
försäkringstagaren vara missnöjd med de tjänster försäkringsgivaren tillhandahåller skall han vända
sig till General Manager på
QBE Insurance (Europe) Ltd, filial Sverige Sveavägen 13, 111 57 Stockholm
Tel: +46 8 587 514 00
Vänligen uppge försäkringsnummer och skadenummer i all korrespondens med försäkringsgivaren.
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