Skadeanmälan
vid person- och egendomsskador där
Arvidsjaurs kommun är fastighetsägare,
ansvarig väghållare eller ansvarig för
verksamheten
Skadelidande

På vilket sätt anser du att Arvidsjaurs kommun har vållat skadan

Har du råkat ut för en personskada (t ex halkat omkull och brutit armen) eller drabbats av en egendomsskada
(t ex en gren som blåst ner och skadat din bil) och Arvidsjaurs kommun antingen
• är fastighetsägare (d v s äger aktuell mark eller byggnad)
• är ansvarig väghållare (d v s svarar för gatans 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, kan du göra en
anmälan om detta till kommunen och begära skadestånd.
Observera dock att du alltid i första hand bör nyttja egna försäkringar (t ex fordonsförsäkring, hem- eller
olycksfallsförsäkring mm) innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan.
När anmälan kommer in gör kommunen, och i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en skadeståndsrättslig
utredning och bedömning av det inträffade. När utredningen är klar får du besked om Arvidsjaurs kommun
anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

Skadeanmälan sänds till:

Arvidsjaur kommun
Inköp
933 81 Arvidsjaur
Har du några frågor angående skadeanmälan kontakta kommunens försäkringsansvarig på telefon 0960-165 56

Hantering av personuppgifter
Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. I detta fall behandlar vi
personuppgifterna med stöd av rättslig plikt. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs
dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Tekniska enheten och Ekonomienheten och med leverantörer
av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder. Om personuppgiftsbiträden överför
personuppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.
Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem
enligt lag. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du kontaktar Ulf Starefeldt, ulf.starefeldt@arvidsjaur.se ,
tfn 0960-155 04 om du vill rätta, flytta eller radera uppgifter; tror att vi behandlat personuppgifterna fel; vill
invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. Du kan också kontakta vårt
dataskyddsombud med frågor. Kontaktuppgifter:
dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.
Vänd dig/er till Datainspektionen om du har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.

