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Försäkringsskydd för  

Förtroendevalda  
 

 
 
 
 
 
 

De förtroendevalda i Västra Götalandsregionen har ett visst 
försäkringsskydd. Det gäller framför allt inom sak- och 
egendomsförsäkringar som ansvarsförsäkringen samt 
tjänstereseförsäkringen. Vad det gäller trygghetsförsäkringar är det 
regionråden som har ett mer omfattande försäkringsskydd. 
Förtroendevalda omfattas inte av arbetsgivaransvar.  

Sak- och egendomsförsäkring 
 

1. Ansvarsförsäkring 

Vid utövande av sitt uppdrag kan förtroendevalda komma att omfattas av  

Västra Götalandsregionens ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen ersätter  

Västra Götalandsregionens skadeståndsskyldighet enligt allmänna 

skadeståndsrättsliga regler, vilket bland annat innebär skador orsakade genom att 

arbetstagare gjort fel eller varit försumliga, felaktig myndighetsutövning, felaktiga 

råd och upplysningar samt miljöansvar.  

 

Lekmannarevisorerna omfattas av Västra Götalandsregionens ansvarsförsäkring.   

 

2. Tjänstereseförsäkring  

Förtroendevalda omfattas av Västra Götalandsregionens tjänstereseförsäkring.  

 

Med tjänsteresa avses en resa eller ett uppdrag som utförs i tjänsten för  

Västra Götalandsregionens räkning. 

 

Resan/uppdraget påbörjas när den försäkrade lämnar bostaden eller ordinarie 

förrättningsställe och avslutas i och med återkomsten till någon av dessa platser. 

 

Resor mellan bostaden och ordinarie förrättningsställe är inte tjänsteresa. 

 

Om resan/uppdraget avbryts innan återkomsten till bostaden eller den ordinarie 

arbetsplatsen gäller försäkringen endast fram till detta avbrott. 

 

Vid tjänsteresa utanför Sverige gäller försäkringen även under semester under 

förutsättning att semesterdagarna inte innebär att restiden förlängs med mer än 

totalt 14 dagar. 
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Försäkrade personer 

 anställda, samt anhöriga som medföljer på tjänsteresan 

 praktikanter 

 förtroendevalda 

 personer utsedda av Västra Götalandsregionen/medförsäkrade bolagen 

 elever i Västra Götalandsregionens skolor vid skol- och/eller praktikresor i 

regionens regi 

 

Försäkringen ersätter bland annat 

 läke-, tandläke- och resekostnader i samband med sjuk- eller olycksfall 

 invaliditetsersättning vid sjuk- eller olycksfallsskada 

 dödsfallsersättning på grund av sjukdom eller olycksfallsskada 

 bagageskydd 

 ersättning vid försening 

 ansvarsskydd 

 överfallsskydd 

 kristerapi 

 självriskeliminering (ex.om egen bil används vid tjänsteresa och skada 

inträffar ersätter försäkringen självrisken under förutsättning att 

vagnskadeförsäkring finns tecknad) 

 reseavbrott 

 

 

Försäkringsbelopp 

Försäkringsbeloppen varierar beroende på vilken typ av skada som har inträffat. 

 

Självrisk 

Ingen självrisk.  

 
Travel Insurance Card 
Travel Insurance Card finns bifogat för utskrift.  

 

Försäkringsbelopp  Varierar beroende vilken typ av skada som inträffat 

Självrisk:   0 kronor 

Försäkringsbolag:  Europeiska ERV 

Skadeanmälan görs via www.erv.se 

 

   

Trygghetsförsäkringar 
 

1. Försäkring – arbetsskada 

Kollektivavtalad trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL, gäller 

förtroendevald vid utförandet av uppdrag. TFA-KL är en försäkring som bolaget 

AFA Försäkring hanterar. Det finns mer information om försäkringen under denna 

länk; http://www.afaforsakring.se 

 

http://www.erv.se/
http://www.afaforsakring.se/
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2. Försäkring för regionråden – gruppliv 

Regionråden omfattas av en trygghetsförsäkring som heter GL-F (gruppliv 

förtroendevalda). GL-F hanteras av bolaget KPA Liv. I korthet innebär 

trygghetsförsäkringen att regionråden får samma villkor som  

Västra Götalandsregionens anställda får via grupplivförsäkringen. 

Grupplivförsäkringen följer på arbetsgivaransvaret med exempelvis 

efterlevandeskydd för anhöriga.  

 

 


