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Svar på motion om olycksfallsförsäkring för barn och gymnasieelever
2019 - Leif Hansson (S), Anton César (S) och Birgitta Larsson (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Anton César (S) och Birgitta Larsson (S) har till kommunfullmäktige den 29
maj 2019, § 108 lämnat en motion om att olycksfallsförsäkra samtliga skolbarn även på
fritiden.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om att försäkra barnen även på
deras lov och fritid.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni 2019, § 111 att remittera motionen till
barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 december 2019 lämnat följande yttrande:
Barn- och ungdomsnämnden har behandlat ärendet den 24 september 2019, § 79, och
föreslår att motionen ska anses besvarad. Nämnden anger att det är svårt för dem att
prioritera kostnaden för försäkring med hänvisning till de ekonomiska utmaningar som
nämnden står inför, och bedömer därmed att ett eventuellt beslut om olycksfallsförsäkring för
barn och elever på fritiden behöver hanteras tillsammans med ett beslut om särskilt riktade
medel.
Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 24 september 2019, § 100, och
anser att frågan behöver utredas mer utifrån en likvärdighetsaspekt för att på så sätt
kartlägga behovet av en mer omfattande olycksfallsförsäkring.
Den 27 november 2019, § 220 antog kommunfullmäktige budget 2020 – 2022 för Alingsås
kommun. I budgeten ges barn- och ungdomsnämnden ett höjt kommunbidrag om 285 tkr och
kultur- och utbildningsnämnden ett höjt kommunbidrag om 215 tkr för olycksfallsförsäkring på
fritiden för samtliga skolbarn i kommunen. Kommunledningskontoret anser därmed att
motionen ska anses besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 januari 2020, § 10.
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Beslut
KS § 8, forts
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.

Anteckning
Simon Waern (S), Pär-Göran Björkman (S), Anita Hedén Unosson (S) och Björn Wallin
Salthammer (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Äntligen! Socialdemokraterna har drivit frågan om att olycksfallförsäkra Alingsås skolelever
även på deras fritid i över tio år. Vi kan nu konstatera att vi, efter ett helt decenniums ihärdigt
arbete, till sist lyckats övertyga den styrande minoriteten – Alliansen – om det orimliga i att
låta våra skolbarn stå oförsäkrade och utan grundskydd på sin fritid. Denna heltidsförsäkring
kommer leda till ökad trygghet för många barnfamiljer i Alingsås.
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