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Titel – riktlinjer
Inledning
Skadeståndsansvar
För barn och ungdom gäller särskilda regler om skadeståndsansvar. Skadeståndsansvaret börjar i
princip vid 0 års ålder. Den som är under 18 år blir dock skyldig att betala skadestånd endast om det
är skäligt med hänsyn till:
 Ålder och mognad
 Handlingens beskaffenhet
 Övriga omständigheter.

Skadeståndsbeloppet kan jämkas, det vill säga att barnet får betala del av skadan. Avgörande för
jämkningen är barnets ålder. För ett litet barn, under 4 år blir det i regel inget skadestånd alls. Fullt
ansvar inträder normalt vid 15-18 års ålder.
Om familjen har en ansvarsförsäkring täcks skadan i normalfallet av försäkringen.
Förutsättningar
De rättsliga förutsättningarna för skadeståndsansvar är enligt 2 kap. 1§ skadeståndslagen (SKL)
följande. De krävs:







Att det har inträffat en skada som drabbat någon annan.
Att skadan har uppkommit genom att någon har handlat aktivt eller varit passiv i en situation
där denna har en skyldighet att handla
Att någon har orsakat skadan på något sätt som leder till ansvar
Att den som orsakat skadan varit vårdslös eller handlat med avsikt
Att det finns ett orsakssamband mellan handlingen eller passiviteten och skadan.
Att skadan inte är alltför oväntad.

För att rättsligt ansvar ska uppstå krävs alltså att alla dessa förutsättningar är uppfyllda.
Den som kräver skadestånd måste bevisa att förutsättningarna är uppfyllda.
Det är inte möjligt att kräva skadestånd av en grupp personer även om förskolechefen eller rektor vet
att någon i gruppen har orsakat skadan.

Riktlinjer
1. Om ett barn eller ungdom uppsåtligen förorsakat en skada skall arbetsledningen, eller den
som denne utsett vid enheten
 Utreda omständigheterna kring händelsen och identifiera vem som orsakat skadan.
 Informera vårdnadshavarna om händelse samt meddela att ett skadeståndskrav
kommer att ställas på barnet/ ungdomen.
2. En skälighetsbedömning/jämkning av skadeståndet görs med hänsyn till barnets ålder,
utveckling, handlingens beskaffenhet och övriga omständigheter.
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Som grund vid skälighetsbedömningen/ jämkningen skall ligga att fullt ansvar normalt skall
kunna krävas av elever from åk 9. I de fall jämkningen bedöms vara skälig skall 25%, 50% eller
75% av kostnaden vara de nivåer som skall tillämpas.
Faktura på skadeståndet skall utfärdas på barnet/ ungdomen. Den eventuella jämkningen
skall anges och vara avdragen på fakturan. Familjen har själv att reglera skadeståndet till
kommunen. Kommunen blandar sig inte i huruvida familjen har en försäkring som de
eventuellt utnyttjar.
3. I de fall flera barn/ ungdomar varit vållande till skadan gäller att skadestånd endast ställs på
den/ de som faktiskt kan bindas till skadans vållande.

Relaterade styrdokument





Skollagen (2010:800)
Skadeståndslagen (1972:207)
Föräldrabalken (1949:381)
Brottsbalken (1962:700)

Stödmaterial finns för rektorer och förskolechefer att finna inom kommunens juridiska nättjänst

Förvalta riktlinjerna
Säkerställa styrdokument
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för att
styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har också ansvar för
att medarbetarna är informerade om styrdokumenten.
Målgruppen för riktlinjerna ansvarar för att ta del av och efterleva dem.
Avvikelser och förslag
Den som läser riktlinjerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som påverkar
riktlinjerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till förändringar meddela
kontaktperson för riktlinjerna.
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