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Ersättning från försäkringsbolag till kommun för
lämnad social hemhjälp i vissa fall
Överenskommelsen mellan Svenska Kommunförbundet och Försäkringsförbundet (tidigare FSAB) angående kostnadsansvar för viss social hemhjälp
har, på begäran av Försäkringsförbundet, upphört att gälla från och med den
16 mars 1994.
Överenskommelsen var inte ett bindande avtal i egentlig bemärkelse eftersom varken Försäkringsförbundet eller Svenska Kommunförbundet kan
binda sina medlemmar genom avtal. Avsikten var att rekommendera
respektive medlemmar att tillämpa en viss princip för fördelning av kostnaderna för att undvika framtida tvister och processer.

Kommunernas krav på försäkringsbolag
Kommunerna har alltjämt möjlighet att kräva försäkringsbolag på ersättning
för kostnader för social hemhjälp i de fall hjälpen föranletts av skada för vilken ersättning skall utgå genom trafikförsäkring eller ansvarsförsäkring
täckande lagligt skadeståndsansvar, dvs samma grunder som i tidigare överenskommelse.

Tid för vilken ersättning kan krävas
Den tidigare överenskommelsen omfattade endast kostnader som uppkom
under den akuta sjuktiden. Med akut sjuktid får avses sjukskrivningstiden,
som föranletts av skadan. Förbundet anser att kommunerna alltjämt kan
kräva ersättning för utgiven hjälp under motsvarande tid som tidigare.

Kommunens kostnader
Den tidigare överenskommelsen reglerade storleken på de belopp, som
kommunerna kunde kräva av försäkringsbolag. I avsaknande av centrala
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rekommendationer måste kommunerna själva ta fram underlag för sina krav
mot försäkringsbolag.
Det är förbundets uppfattning att kommunerna , i dessa typer av ärenden,
skall kräva försäkringsbolaget på en ersättning som motsvarar kommunens
verkliga kostnader för verksamheten.
Förfrågningar med anledning av detta cirkulär besvaras av förbundssekreterare Margareta Erman tel 08 772 43 23 och förbundsjuristen Siv Ann
Andermyr tfn 08-772 44 22.
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