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Försäkringsinformation för familjehem 

Informationsblad om försäkringar som berör familjehem i Göteborgs Stad. Observera att 

försäkringarnas villkor alltid gäller i första hand. 

Ansvarsförsäkring för vårdtagare som vistas i särskilt hem 
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet enligt skadeståndsrättsliga regler eller 

allmänna leveransbestämmelser och gäller för: 

- ren förmögenhetsskada genom brott samt person- eller sakskada, som vårdtagare 

tillfogar vårdpersonal eller enskild person som stadigvarande är verksam eller boende i 

det familjehem som vårdtagaren placerats i. 

- person- eller sakskada som vårdtagare, vid tillfällig verksamhet utanför familjehemmet, 

tillfogar enskild person inom platsen för den verksamheten eller huvudman för den 

verksamheten. 

- sakskada som vårdtagare tillfogar annan än ovan. Har sakskadan orsakats av person som 

fyllt 18 år gäller detta dock endast sakskada till följd av brott. 

Försäkringen gäller med ovannämnda begränsningar, oavsett om vårdtagaren är 

skadeståndsskyldig och oavsett om skadan orsakats med uppsåt eller genom grov 

vårdslöshet. 

Vårdtagare. Person som i enlighet med en vårdlag, placerats utanför det egna hemmet  

• i familjehem 

• i annat hem för vård eller boende 

• kortvarigt i annat hem i övrigt 

• tillfälligt i sin kontaktpersons eller kontaktfamiljs hem 

Med vårdlag avses, om inget annat anges i försäkringsbrevet: 

• Socialtjänstlagen  

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)  

• Lagen om vård av unga (LVU)  

• Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)  

Försäkringen gäller inte för skada 

• som vårdtagare tillfogar make/maka, föräldrar eller sina barn, om den skade-

lidande är folkbokförd på samma adress eller bosatt i samma lägenhet/hushåll 

som vårdtagaren 

• som tillfogas staten, kommunen eller landsting 

• för vilken ersättning kan lämnas enligt brottskadelagen 

• som orsakats under verksamhet i samband med anställning 

• som omfattas av annan gällande försäkring 

• som vårdtagaren tillfogar annan vårdtagare som placerats i samma hem 

Försäkringsbelopp, begräsning 

• Person- och sakskada  10 000 000 kr 

• Sakskada pengar och värdehandlingar 100 000 kr 

• Ren förmögenhetsskada   500 000 kr 
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Barn- och elevförsäkring 

Olycksfallsförsäkring 

Alla barn och ungdomar folkbokförda i Göteborg är olycksfallsförsäkrade dygnet runt, till 

och med 17 års ålder eller så länge de går i gymnasieskola. Försäkringen omfattar även: 

• asyl- och anknytningssökande barn och ungdomar i Göteborg 

• elever och barn från Göteborg som studerar eller har verksamhet i en annan 

kommun 

• elever från andra kommuner som går i skola i Göteborg. 

 Det är dock viktigt att notera att försäkringen endast täcker olycksfall – inte sjukdom, 

Det är Protector Försäkring som är försäkringsgivare för Göteborgs stads barn- och 

elevolycksfallsförsäkring. Vid skada kontaktar du Protector Försäkring direkt: 

Telefon 08-410 637 27 

www.protectorforsakring.se (här kan skadeanmälan göras direkt) 

E-post skador@protectorforsakring.se 

Reseförsäkring 

Göteborgs Stads tjänstereseförsäkring skyddar även elever vid stadens egna 

högstadieskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning under utlandsstudier. Europeiska 

ERV är försäkringsgivare från 2019-01-01. 

Icke akuta skador hanteras av Europeiska ERV. Skadeanmälningar görs på ERV:s 

webbplats. Uppge alltid försäkringsnummer 830793822. 

Kontaktuppgifter till ERV 

Telefon 0770-456 900 

E-post corporateclaims@erv.se 

Vid akut sjukdom, olycksfall eller vid behov av hemtransport ska du alltid kontakta 

Europeiska ERV Alarm. Uppge alltid försäkringsnummer 830793822. 

Telefon +46 770-456 920 (dygnet runt) 

OBS! Elever i årskurs 1–6 omfattas inte av denna reseförsäkring. När de är ute och reser 

eller praktiserar utomlands så bör de som komplement till olycksfallsförsäkringen ha en 

reseförsäkring (som bl a innehåller sjuk-, reseavbrott- och avbeställningsskydds-

försäkring). 

 


