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Snart sommarlov! 

Nu är det snart sommarlov och många ungdomar ska ut på praktikplatser (sommarjobb) där 
kommunen helt eller delvis anordnar, anvisar eller svarar för placeringen.  
 

Ansvarsförsäkringen 

Kommunens ansvarsförsäkring gäller för kommunens ansvar för skolelev eller annan person i: 
 

 yrkesutbildning eller praktik 

 arbetsträning 

 arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

 arbetslivsorientering eller annan liknande verksamhet 

 
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet under vistelse på arbetsplats hos en arbetsgivare vilken 
kommunen har en överenskommelse med. Försäkringsvillkoren har krav om att alla 
överenskommelser/avtal ska vara skriftliga. Om kravet om skriftliga avtal inte gäller ska det framgå i 
försäkringsbrevet. Enligt skadeståndsrättsliga regler är det mottagande företag som har 
principalansvar/arbetsgivaransvar för den som praktiserar.  
 

Personlig egendom vid praktik 

Vi får ofta frågor om ungdomars personliga egendom vid praktik. Allt från kläder som har gått sönder till 
tappade/skadade mobiltelefoner/glasögon. Informera gärna praktikanterna innan de börjar sin praktik 
om vad som gäller för deras personliga egendom. 

 

Checklista för skolor! 

Många skolor stänger helt under sommaren medan andra bedriver fritidsverksamhet mm i delar 
av skolans byggnader. Stäm gärna av nedanstående punkter på era skolor innan lärare och 
elever går på sommarlov. 
 
Inomhus  

o Kontrollera att alla fönster och dörrar är stängda och låsta. 
o Kontrollera inställningar för dörrarnas tidlås så att de inte låses upp som vanligt kommande vardag. 
o Kontrollera även inställningar för inbrottslarm så att larmet inte slås av som vanligt kommande vardag.    
o Låt inte datorer, laptops, läsplattor eller annan stöldbegärlig utrustning vara synlig genom fönster. Om 

möjligt, lås in i utrymmen med skyddsklass 2-lås eller bättre.  

o Stäng av all elektronisk utrustning som inte behöver vara påslagen. 
o Bevaka gärna riskutsatta områden/skolor lite extra under sommaren. Öka gärna bevakning någon vecka 

innan skolstart och variera klockslagen för bevakningen. 

 
Utomhus  

o Tag bort stenar och tunga föremål i närheten av skolan. 
o Återvinningstunnor ska placeras minst 6 m från skolbyggnad och vara förankrade eller förvaras i låst 

utrymme. 
o Allt brännbart material t.ex. lastpallar, tomkartonger måste tas bort från skolgården. 
o Töm papperskorgar inom skolans område. 
o Ev. byggcontainrar eller liknande ska flyttas bort från skolgården eller vara låsta. 
o Motordrivet fordon får inte nattparkeras (kl 22-05) inom 6 m från skolbyggnad.   

 
Övrig att tänka på 

o Om ni har skolorna uthyrda under sommaren var då extra observanta under just dessa tider. Obehöriga 
kan lätt komma in i lokalerna när det inte är ordinarie verksamhet.  

o Vattenskador som upptäcks sent blir ofta omfattande. Om möjligt, ha vattenavstängning kopplat till larm. 

Då riskerar ni inte att överraskas när det är dags för terminsstart.     


