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Sammanställning av kommunernas 
olycksfallsförsäkringar för grundskolebarn 2013 
 
Via kommunernas hemsidor har vi tagit del av deras kollektiva olycksfallsförsäkringar 
för grundskolebarn. De kommuner som inte har lagt ut försäkringsbeskedet på sin 
hemsida har vi kontaktat via telefon eller e-post. Samtliga 290 kommuner i Sverige 
har granskats och det är fjärde gången Folksam genomför denna granskning. 
 

Kommunernas olycksfalls-
försäkringar för grundskolebarn 

2013 2012 2010 2009 

Andel kommuner som erbjuder en 
olycksfallsförsäkring som gäller 
heltid, även fritid och lov  

82 % 81 % 81 % 82 % 

Andel kommuner som enbart 
erbjuder en olycksfallsförsäkring som 
gäller under verksamhetstid  

18 % 19 % 19 % 18 % 

Andel kommuner där 
olycksfallsförsäkringen omfattar 
friskoleelever  

93 % 96 % 64 % 56 % 

Andel kommuner där försäkringen 
även ger rätt till kristerapi  

72 % 67 %  41 % 23 % 

Andel kommuner som erbjuder 30 
prisbasbelopp i ersättning vid 
medicinsk invaliditetsgrad högre än 
50 procent  

88 % 86 % 80 % 75 % 

Andel kommuner som erbjuder 20 
prisbasbelopp i ersättning vid 
medicinsk invaliditetsgrad högre än 
50 procent  

10 % 11 % 18 % 16 % 

 
Antal elever i kommuner som endast försäkrar under skoltid 
(Källa siffror: Skolverket, december 2012. Siffror för 2013 ännu ej klara) 
 
Dalarna 
Borlänge (4637) 
Falun (4793) 
Gagnef (1001) 
Leksand (1415) 
Mora (1704) 
Orsa (602) 
Rättvik (937) 
 
Gävleborg 
Gävle (7094) 
Hofors (813) 
 
Jämtland 
Åre (991) 
 
Jönköping 
Aneby (566) 
Tranås (1758) 

Kalmar 
Västervik (2924) 
 
Norrbotten 
Arjeplog (222) 
 
Skåne 
Båstad (1044) 
Eslöv (3062) 
Helsingborg (9179)  
Kävlinge (2828) 
Lomma (2574) 
Malmö (20 527) 
Skurup (1570) 
Staffanstorp (2423) 
Vellinge (2708) 
Åstorp (1503) 
Ängelholm (3611) 

Stockholm 
Haninge (6688) 
Huddinge (9869) 
Lidingö (4294) 
Nynäshamn (2448) 
Salem (1625) 
Sigtuna (3743) 
Sollentuna (6288) 
Sundbyberg (2087) 
Upplands Väsby (2374) 
Vallentuna (3196) 
Österåker (3488) 
 
Södermanland 
Katrineholm (2805) 
Nyköping (4096) 
Strängnäs (2433) 
Trosa (1255) 
  

Västernorrland 
Örnsköldsvik (4956) 
 
Västmanland 
Fagersta (1013) 
Skinnskatteberg (299)  
Västerås (10479) 
 
Västra Götaland 
Alingsås (3193) 
Bollebygd (736) 
Falköping (3042) 
Grästorp (535) 
Hjo (822) 
Vårgårda (1114) 
 
Östergötland 
Finspång (1769) 
Ydre (320) 
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Definitioner 
 
Medicinsk invaliditet  
Med medicinsk invaliditet menas en bestående funktionsnedsättning – om barnet inte 
kan använda kroppen fullt ut på grund av skadan. För att avgöra graden av invaliditet 
finns en tabell som är gemensam för alla svenska försäkringsbolag. 
 
Ekonomisk invaliditet  
Bestående nedsättning av arbetsförmågan – det vill säga om barnet inte kan jobba fullt 
ut på grund av skadan. 
 


