Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-09-18

§ 45 2019.262 KUN

Motion om olycksfallsförsäkring för barn och gymnasieelever 2019
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har ställt en motion till kommunfullmäktige (§ 108, 2019) gällande att
utöka Alingsås kommuns olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar att gälla på fritiden
samt lov och ledigheter. Idag försäkrar Alingsås barn och ungdomar under verksamhetstid.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till barn- och ungdomsnämnden samt
kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.
Frågan har beretts politiskt vid tidigare tillfällen, första gången under 2014 då
Kommunfullmäktige (2014, § KF 67) biföll motionen. Senaste beredning var under 2016 (KS
§ 194) då Kommunstyrelsen avslog barn- och ungdomsnämndens begäran om att barn och
ungdomar ska erhålla olycksfallsförsäkring på fritiden.
Tidigare utbildningsnämnden yttrande sig (2013, UN § 41) och menade frågan borde utredas
mer utifrån en likvärdighetsaspekt då alingsåsungdomar som studerar utanför
hemkommunen kan få tillgång till en olycksfallsförsäkring som gäller på fritiden medan
ungdomar som studerar på hemorten inte får det.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 september angett följande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen menar att det finns vissa kompensatoriska fördelar i att
låta kommunal huvudman ansvara för barn och ungdomars olycksfallsförsäkring på fritiden.
Frågan behöver utredas ytterligare och då utifrån en likvärdighets- och kompensatorisk
utgångspunkt för att på ett mer tillförlitligt sätt utreda behovet av en mer omfattande
olycksfallsförsäkring. Förvaltningen har inga uppgifter kring hur många elever som saknar
olycksfallsförsäkring idag men ett försäkringsbolag uppger att det kan uppgå till ca 30 % av
samtliga barn och ungdomar i Sverige. Senast tillgänglig information visar att 49 kommuner
saknar olycksfallsförsäkring för barn och unga på fritiden.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Kultur- och utbildningsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder till
kommunstyrelsen för vidare beredning.
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