
Anvisningar för blankett ”Anmälan av skada” 

Har du råkat ut för en personskada eller drabbats av en egendomsskada och Skövde 
kommun antingen  

• är fastighetsägare (d.v.s. äger aktuell mark eller byggnad)
• är ansvarig väghållare (d.v.s. svarar för väg, gata eller gångbanans skötsel)
• är ansvarig för verksamheten (d.v.s. driver t ex skolverksamheten)

där skadan inträffat och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller 
försummelse, så kan du göra en anmälan till kommunen och begära skadestånd. 
Observera dock att du alltid i första hand bör utnyttja egna försäkringar (t ex fordons, 
hem- eller olycksfallsförsäkring etc) innan du riktar ett krav mot kommunen för den 
uppkomna skadan. Nedan följer en kort information om bl.a. kommunens ansvar 
och hur du gör en anmälan om skada. 

Kommunens ansvar 
För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen 
har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Enbart det faktum att en skada 
inträffat är dock inte tillräckligt i sig för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig. 
Det inträffade kan t ex anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, 
helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller ej. I vissa speciella 
situationer kan det dock finnas ett strikt skadeståndsansvar för kommunen på grund 
av lag eller avtal, som då är oberoende av om kommunen varit vårdslös eller ej. 

Kvitton och handlingar 
Bifoga kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in blanketten. Även foton 
eller en skiss från skadeplatsen kan vara bra att bifoga. Kommunen begär annars in 
nödvändiga handlingar och uppgifter från dig i samband med utredning av skadan. 

Handläggning och besked 
När anmälan kommer in gör kommunen, och i vissa fall kommunens försäkrings-
bolag, en skadeståndsrättslig utredning och bedömning av det inträffade. När 
utredningen är klar får du besked om Skövde kommun anser sig vara ersättnings-
skyldig eller inte för det inträffade. 



Anmälan 
Anmälan om skada gör du genom att fylla i blanketten "Anmälan av skada" och skicka 
den tillsammans med eventuella bilagor och kvitton till: 

Skövde kommun
Fredsgatan 4
541 83 Skövde

Ärendet lämnas därefter till en av kommunens ansvariga skadehandläggare som 
kommer att kontakta dig. 

Vill du få blanketten hemskickad till dig eller om du har andra frågor, kontakta 
Kontaktcenter 0500-49 80 00. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmälan av skada 

Namn:     Personnr-/org.nr: 

Adress:     Telnr: 

Postnr:      Epost-adress: 

Ort:      
 

Händelse 

Typ av skada: 

(egendomsskada, personskada, fordonskada etc.): 

Vid fordonskada anges bilens reg.nr: 

När inträffade skadan (datum, klockslag):  

Vart inträffade skadan (plats och adress): 

Redogörelse för händelsen: OBS! Bifoga bilder från olyckan och gör gärna en skiss om det underlättar beskrivningen. 
 
 
 

 
Ersättningsanspråk 
OBS! kvitton kommer att begäras in för utlägg som du vill ha ersättning för. 

Ersättningsanspråk, kr:  

Bank: 

Clearingnr:    

Bankkontonr: 

På vilka grunder anser du att kommunen är skyldig till skadan:  
 
 
 
 
Ort och datum: 
 
Anmälarens underskrift:  
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