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Sammanställning av kommunernas 
olycksfallsförsäkringar för grundskolebarn 2010 
 
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 kontakta via telefon eller e-post. Samtliga 290 kommuner i Sverige har 
granskats.  
 
Resultat 2010 
 
Andel kommuner som erbjuder en 
olycksfallsförsäkring som gäller 
heltid, även fritid och lov  

81 % (82) 

Andel kommuner som enbart 
erbjuder en olycksfallsförsäkring som 
gäller under verksamhetstid 

19 % (18) 

Andel kommuner där 
olycksfallsförsäkringen omfattar 
friskoleelever 

64 % (56) 

Antal kommuner där det är oklart om 
olycksfallsförsäkringen omfattar 
friskoleelever 

33 % (44) 

Andel kommuner där försäkringen 
även ger ersättning vid sjukhusvård 
på grund av olycka 

18 % (14) 

Andel kommuner där försäkringen 
även ger rätt till kristerapi 

41 % (23) 

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

80 % (75) 

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

18 % (16) 

 
(Siffror inom parentes avser 2009) 
 
 
Den högsta ersättningen vid medicinsk invaliditetsgrad högre än 50 procent återfinns i 
Helsingborg och Örkelljunga, där ersättningen är 40 prisbasbelopp. 
 
Nio kommuner har försäkringar som inte ger ersättning vid ekonomisk invaliditet: 
Arjeplog, Boden, Gällivare, Habo, Jokkmokk, Järfälla, Lilla Edet, Malå och Strömstad. 
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De vanligaste skadorna och dess orsaker 
Nedanstående tabell visar de vanligaste skadorna som barn drabbas av under hela året 
oavsett om det är lov eller inte. Statistiken bygger på Folksams individuella 
barnförsäkring.  
 

Nyanmälda skador 2009* 

Tandskador 27 % 
Fraktur/spricka 26 % 
Skrubbsår/sår 20 % 
Kläm och slag 13 % 
Vrickning 7 % 
Bristning 4 % 
Brännskada 2 % 
Allvarliga skador 1 % 
Övriga 1 % 
 
* Procentuell fördelning av anmälda skador 2009 Individuell barnförsäkring Folksam. 
 
Lista över de vanligaste skadeorsakerna för barn, utan inbördes rangordning: 

• Cykelåkning 
• Sprungit/ramlat 
• Rutschkaneåkning 
• Studsmattehoppning 
• Skateboardåkning 
• Kickboardåkning (sparkcykel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
** Avser anmälda sjukdomar 2009 Individuell barnförsäkring hos Folksam. 
Observera kommunernas olycksfallsförsäkringar för grundskolebarn inte ger ersättning vid sjukdom. 
 
 
För ytterligare information:  
Lena Wallin, talesperson medlemsförsäkringar Folksam, telefon 08-772 72 76,  
0708-31 54 13 
Andreas Jerat, presschef Folksam, 08-772 62 12, 0708-31 58 01 

De fem vanligaste barnsjukdomarna**  

Astma/Allergier 
Neuropsykiatriska sjukdomar (ex ADHD, Aspergers syndrom) 
Diabetes 
Tarmsjukdom 
Skolios 
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