
Försäkrade grupper/personer 
Heltid 

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt. 

- Samtliga barn i förskola och pedagogisk omsorg (=familjedaghem), förskoleklass och elever i grundskola, 
gymnasieskola och särskola som är folkbokförda i Stockholms stad eller i annan kommun och som deltar i 
verksamheter som Stockholms stad är ansvarig för oavsett om verksamheten drivs i kommunal regi eller av 
fristående aktör. 

- Samtliga barn och elever som är folkbokförda i Stockholms stad men som går i annans kommuns förskola, 
pedagogisk omsorg (=familjedaghem), förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller särskola, oavsett om 
verksamheten bedrivs i kommunal regi eller av fristående aktör. 

- Papperslösa barn, asylsökande barn, barn som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd, barn 
som är EU-medborgare, diplomatbarn som bor i Sverige och är inskrivna för utbildning som Stockholms stad 
ansvarar för. Med barn avses personer som inte fyllt 18 år, och personer som slutför gymnasieutbildning som 
påbörjats före 18 årsdagen. 

- Placerad i boende enligt SoL/LSS/LVU 

- Placerad i  boende med särskild service enligt SoL/LSS. 

- Placerad i boende i HVB-hem eller stödboende i stadens eller annans regi. 

 - Placerad i  boende i korttidshem/korttidsfamilj enligt SoL/LSS. 

Försäkrade grupper/personer  
Verksamhetstid 
 
Försäkringen gäller för nedanstående grupp/grupper av personer vid olycksfallsskada som inträffar under 
verksamhetstid vid deltagande i verksamhet som Stockholms stad är ansvarig för. Försäkringen gäller även vid 
färd till och från verksamheten. 

  

- Deltagare inom kommunal eller av fristående aktör anordnad fritidsverksamhet, tex parklek,    
öppen förskola, kolloverksamhet, fritidshem, fritidsklubb och fritids- och ungdomsgård. 

- Deltagare inom kommunal eller av fristående aktör anordnad vuxenutbildning, inklusive SFI. 

- Deltagare inom arbetsmarknadsverksamheter enligt SoL. 

- Dagverksamhet och sysselsättning enligt SoL/LSS 

- Läger inom fritidsverksamhet anordnad av Stockholms stad. 

- Flyktingar och asylsökande som deltar i introduktionsprogram. 

- Deltagare inom verksamheten för Jobbtorg Stockholm. 

- Koloniverksamhet enligt LSS. 

- Barn och unga vuxna i åtgärd inom Socialtjänsten. 

- Kontaktfamiljer/kontaktpersoner enligt SoL/LSS/LVU. 

- Deltagare inom Umgängesstöd enligt Föräldrabalken. 

- Personer i insats enligt LSS. 

- Volontärer som enligt avtal utför frivilligt arbete på uppdrag av Stockholms stad. 

- Personer i praktik och utbildning anordnad av Stockholms stad. 

- Deltagare i insatser hos Samordningsförbundet Stockholm stad.  

- Röstmottagare förordnade enligt vallagen, samt övriga anlitade uppdragstagare i samband 
med genomförande av allmänna val.  
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