Varför ska man ha ansvarsförsäkring?
Se följande fall ifrån verkligheten, något förenklade i presentationen
Gode mannen hade en huvudman som bott i eget boende, men flyttade till ett
vård och omsorgsboende för två år sedan. Huvudmannen avlider, och gode
mannen gör en sluträkning som senare godkänns av överförmyndaren.
Samtliga årsräkningar som gode mannen gjort för denna huvudman, skickas till
dödsboägarna som nu kan granska vad gode mannen gjort under alla år. En av
dödsbodelägarna går igenom årsräkningarna, och noterar att bostadstillägget
inte ändrats efter det att huvudmannen flyttade in på vård och
omsorgsboendet, trots att hyran där var betydligt högre. Dödsbodelägaren
kontaktar pensionsverket för att kontrollera vad bostadstillägget skulle vara
med den nya hyran, och det visade sig att huvudmannen skulle ha haft 2 400 kr
mer i bostadstillägg än det på 1 200 kr som han hade när han avled. Dödsboet
vägrar att betala gode mannens arvode, och stämde gode mannen på 2 400 kr
x 24 månader = 57 600 kr för underlåtenhet att söka nytt bostadstillägg och
som då drabbade den avlidna huvudmannen.
En annan god man hade tagit ett nytt uppdrag, det var en äldre man som var
rullstolsbunden. Huvudmannen bodde likaså i ett vård och omsorgsboende
med ett rum och pentry, och med sparsam möblering. Gode mannen la upp de
återkommande räkningarna på autogiro, och uppdraget löpte på utan några
större problem. Efter några år hände en olycka som kunnat gått väldigt illa för
huvudmannen, för att han hade mot alla bestämmelser sängrökt en kväll, och
somnat till en stund, varför glöd hade ramlat ner på täcket och antänt
textilierna så att det började brinna. Huvudmannen vaknade till av att det
brann i täcket, och kastade av sig täcket ner på golvet, vilket gjorde att gardiner
nu också började brinna. Brandlarmet har gått för länge sedan, och personal
från bottenvåningen var på språng upp mot tredje våningen där huvudmannen
bodde. Innan de fick fram rätta nycklar och sedan kunnat öppna dörren, gick
det värdefull tid för att sedan komma in i lägenheten för att få ut
huvudmannen som hostande och brännskadad försökte komma i rullstolen.
Personalen räddade livet på huvudmannen, och brandkåren lyckades senare
släcka branden. Skadorna var omfattande eftersom även lägenheten ovanför
blev brandskadad. Sanering och reparation gick på över 150 000 kr, och sedan
visade det sig att gode mannen inte hade tecknat någon hemförsäkring, utan
att han ”trodde” att den ingick i hyran. Gode mannen blev stämd att betala
skadeståndet eftersom han varit försumlig när det gäller att kontrollera detta.

