
Information till dig som vill ha ersättning 
från Simrishamns kommun 
 

Om du har anspråk på ersättning från Simrishamns kommun med anledning av inträffad skada ska ett 

skriftligt krav skickas till kommunen. Tänk på att ersättningskravet redan från början normalt bör 

innehålla minst följande information och underlag. 

- Skadedatum 

- Skadeplats 

- Beskrivning av händelseförloppet 

- Bilder från skadeplatsen och/eller arbetsområdet 

- Bilder på skadan 

- I förekommande fall, kopia på besked från försäkringsbolaget avseende eventuell självrisk 

och försäkringsersättning. 

- Ersättningskrav (i kronor) 

- Kopia på kvitton/fakturor på nedlagda kostnader. 

Ersättningsanspråk gentemot kommunen skickas till den handläggare som är din kontaktperson i 

ärendet eller, om kontaktperson ej utsetts, till marcus.backstrom@simrishamn.se. Blankett för 

skadeanmälan finns att tillgå. 

För att utreda kommunens eventuella ansvar görs en oberoende skadeståndsrättslig prövning i varje 

enskilt fall av kommunens försäkringsbolag. Kommunen kommer därefter att återkomma med ett 

beslut i ärendet. Vi ber dig att ha överseende med att en sådan prövning kan ta lite tid. För att 

påskynda ärendehanteringen är det viktigt att ersättningskravet innehåller de uppgifter som anges 

ovan. Du kan också komma att bli kontaktad av handläggare från skaderegleringsföretaget för 

kompletterande information. 

Om skadan eventuellt omfattas av annan, privat försäkring (ex. hemförsäkring) kan anmälan i första 

hand göras till detta försäkringsbolag. Detta då ärendet vanligtvis hanteras snabbare och 

ersättningsvillkoren är förmånligare för den skadelidande i dessa försäkringar. Du kan sen, om du 

önskar, återkomma till kommunen med ett skadeståndskrav avseende en eventuell självrisk eller 

andra omkostnader som inte ersatts genom den privata försäkringen. Ett sådant krav kommer att 

hanteras som vilket annat krav som helst som riktas mot kommunen, det vill säga genom att det 

vidarebefordras till kommunens försäkringsbolag för en oberoende prövning. 

Om skadan inträffat på väg till eller från arbetet eller under arbetstid kan det finnas möjlighet att få 

ersättning genom AFA (arbetsskadeförsäkringen). Kontakta din fackliga representant eller 

arbetsgivaren för mer information. 
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