
BOXHOLMS KOMMUN   
Barn- och utbildningsförvaltningen 

SKADEERSÄTTNINGSREGLER    
 
gäller för: skador på eller stöld av elevers tillhörigheter 
  skador på skolans egendom eller tillhörigheter 
 
Basbelopp 2012  = 44 000 kr 
 
A.  Elevers tillhörigheter 
 
1. Skolan ersätter kostnad för skador på kläder och tillhörigheter, då skadan uppkommit genom 

olyckshändelse under lektionstid eller vållats av någon av skolans personal. Särskild anmälan 
göres genom läraren. 

 
 För att ej få anspråk på gottgörelse för allt för små belopp ska en "självrisk" på 0,5% av 

basbeloppet tillämpas. - Belopp motsvarande självrisken avdrags också vid utbetalning av 
ersättning. 

 
2. Skolan ersätter dock inte skador på kläder eller tillhörigheter om skadan uppkommit genom 

elevens eget slarv. 
 
3. Elev, som orsakar skada på annan elevs kläder eller tillhörigheter, ska ersätta kostnaden. 
 
4. Skolan kan ersätta glasögon, som skadats inom skolområdet under tid då skolan ansvarar för 

eleverna. Hela kostnaden för glas ersättes och bågar upp till högst 1 % av basbeloppet. 
Anmälan görs via skolsköterskan, som avgör om skadan ska ersättas efter skolans eller 
Försäkringskassans regler. 

 
5. Skolan kan lämna elev ersättning för egendom som förlorats genom stöld, om det förlorade 

förvarats enligt de anvisningar som skolan lämnat. Beträffande försvunna kläder skall alltid en 
"självrisk" på 0,5% av basbeloppet tillämpas. Det maximala beloppet som efter avdrag av 
självrisken kan utbetalas kan uppgå till 1,5% av basbeloppet. Innan ersättning kan utbetalas ska 
målsman anmäla stölden till polismyndigheten. Ersättning kan dock ej utgå för skador eller 
stöld av cyklar, som står parkerade på skolans cykelparkering. 

 
6. Vid all ersättningsskyldighet ska undersökas om ersättning kan täckas av elevs, målsmans eller 

skolans försäkringar. 
 
 
B.  Skolans egendom eller tillhörigheter 
 
1. Orsakar elev genom slarv eller okynne skada på skolans egendom eller tillhörigheter är eleven 

ersättningsskyldig. Hela kostnaden ersättes av eleven. Faktura skickas till vårdnadshavare på 
hela beloppet. I händelse av att målsman vägrar att betala fakturan gäller kommunens 
återkravsrutin.  
 

 Enligt beslut av Barn- och utbildningsnämnden (Bun § 70/2002). 
  
2. Vid varje läsårs början bör elever och målsmän underrättas om ovanstående regler samt 

uppmärksammas på att hemförsäkring (ansvarighetsförsäkring) bör finnas som skydd vid 
eventuellt stor ersättningsskyldighet. 

 
 


