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Till verksamhetschefer för personer som har boendestöd/hemtjänst, nattpatrull/larm  
 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Information om försäkringsskydd av egendom  
till pensionärer som har hemtjänst/nattpatrull/larm i 
Solna.  
 

För att Era pensionärer ska få en god information om vad de bör tänka på när det gäller 

försäkringsskydd gällande egendom ska Ni ge följande skriftlig rekommendation i Era 

välkomstbroschyrer. 

 

Var och en som har hemtjänst eller trygghetslarm/nattpatrull har ett skydd om personalen 

åsamkar skada av egendom mm genom att kommunen /entreprenören har tecknat en 

ansvarsförsäkring. 

 

För stöld, försvunnen egendom och skada, som inte personalen har åsamkat, rekommenderas 

pensionären att teckna en hemförsäkring med allrisktillägg . Allrisktillägget är den gamla 

”drulleförsäkringen”. Allrisktillägget ersätter skador på lös egendom orsakade av plötsliga och 

oförutsedda händelser som exempelvis att man själv tappar något i golvet eller liknande 

incidenter. Allrisktillägget ersätter också skador, försvunnen egendom vid förkommen nyckel 

där man ej kan bevisa att inbrott skett.  

 

 
 

  

Information om försäkringsskydd av egendom  
till personer som har boendestöd/hemtjänst/ 
nattpatrull/larm 
 

 

Solna stad rekommenderar kunder som har boendestöd/hemtjänst/nattpatrull/larm att 

teckna en hemförsäkring med allrisktillägg. (Egendomsskydd, Ansvarsskydd, Rättsskydd och 

Överfallsskydd ingår bl.a. i hemförsäkringen). 

 

Om personen själv orsakar skada i sitt boende täcks inte detta av kommunens/ 

entreprenörens ansvarsförsäkring. Det kan till exempel vara om personen tappar något i 

golvet, tappar bort sin nyckel eller förorsakar skada, brand eller vattenskada i sitt hem.  

 

Om er personal orsakar någon skada i kundens hem ska detta ersättas av er eller utav er 

ansvarsförsäkring.  

 

Denna information ska ni informera era kunder om, helst skriftligt i ert välkomstmaterial. 

 

Påminn gärna era kunder, som inte årligen har tecknat en försäkring, att de ska teckna en 

försäkring med allrisktillägg. Om personen väljer att inte teckna en hemförsäkring med 

allrisktillägg ska ni dokumentera att ni vidarebefordrar denna information till 

myndighetsavdelningen.  
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