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Olof (Olle) Omdal

• Jur kand (Uppsala)

• Försäkringsbranschen många år

• Länsförsäkringar, Skandia, If och Skadejuridik

• Skadereglerare, Avdelningschef, Skadechef, Projektledare, 
Skadejurist, Försäkringsjurist 
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Skadeståndsansvar i kommunen

Sakskada

Personskada

Ren förmögenhetsskada

Kränkning
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Skadereglering - Ansvarsförsäkring

• Utreda skadeståndsanspråk mot kommunen

• Förhandla med den som kräver

• Föra kommunens talan vid ev rättegång

• Ersätta skadan



Skadeståndsansvar

• Huvudregel: Vårdslöshet alt försumlighet, 
bevisbördan på den som kräver skadestånd.

• Biregel: Omvänd bevisbörda, den som krävs skall 
visa sig fri från ansvar.

• Biregel: Strikt ansvar. Skadelidande behöver bara 
visa orsakssamband
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Sakskada

• VA-skador  (stopp i avloppsledningar, baktryck)

• Läckage i renvattenledning (strikt ansvar enligt 
Högsta Domstolen)

• Potthål

• Fallande träd

Ofta regresser från skadelidandes ”eget”
försäkringsbolag
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Personskada
• Halkskador

• Snubbelskador

• Dykolyckor

• Olyckor i hemtjänsten

• Olyckor i äldreboenden

• Olyckor på dagis (nattis) och fritidshem
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Ren förmögenhetsskada

• Vårdslös myndighetsutövning:

Bygglov 
– ex ej tecknat byggfelsförsäkring/färdigställandeskydd,
- ej hört grannar vid ”mindre avvikelse” från detaljplan enl PBL

LOU-upphandling
- Ej handlat upp enligt LOU
- Ej följt reglerna i LOU
- Ej följt upphandlingsavtal

- Överförmyndare/god man

- Entreprenadarbeten/avstängning av gator/miljöbalken
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Kränkning

• Skollagen: Barn- och elevombudsmannen (BEO) 
för talan mot kommunen för barn och ungdomar 
som mobbats.  Skola inte haft, eller följt, 

likabehandlingsplan.
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Patientskada

• Kommunförsäkring innehåller även patientskadeförsäkring
Om man drabbas av en personskada vid hälso- sjuk och
tandvård kan ersättning lämnas i följande fall:

• Om skada uppkommer som varit möjlig att undvika
• Vid fel på sjuk- och tandvårdsutrustning
• Vid felaktig eller fördröjd diagnos
• Om infektion tillförs vid behandling
• Vid olycksfall i samband med sjuk- och tandvård
• Vid felaktig ordinering av mediciner
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Crawford & Co

• Från den 1 december ingår Skadejuridik  i 
Crawford & Co (Sverige) AB.

• Pågående skador skaderegleras vidare hos 
Skadejuridik

• Nya skador skaderegleras i Crawford

• Skadejuridiks personal anställs i Crawford
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Tack för visat intresse!

Frågor?


