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Fråga om ersättning för förlust av skolår 

NN, som vid tiden för trafikolyckan var 15 år och gick sista terminen i grundskolan, yrkade 
ersättning för förlust av ett skolår med hänvisning till att hon på grund av trafikolyckan hade 
gått om nionde klass. Hon avslutade grundskolan med stöd, påbörjade studier på 
folkhögskola för att läsa in gymnasiebetyg - vilket inte fungerade till följd av skadebesvären - 
och hon beviljades därefter aktivitetsersättning. Bolaget ansåg att ersättning för förlust av 
skolår inte borde utgå eftersom ersättning för inkomstförlust utgick enligt den s.k. 
barnschablonen från och med den 1 augusti det år NN fyllde 19 år, dvs. hon fick ersättning 
för inkomstförlust utifrån antagandet att hon som oskadad skulle fullgjort sin skolgång på 
utsatt tid.  

 

I ett yttrande den 6 maj 2015 anförde nämnden bl.a. följande. 

”När barn och ungdomar skadas i en trafikolycka kan det medföra att den skadade försenas i 
sin utbildning. Nämnden har förordat olika slag av kompensation för denna förlängning av 
skoltiden. I vissa fall har en schablonmässig kostnadsersättning utgått i form av ersättning för 
förlust av skolår. I andra fall har ersättning för inkomstförlust lämnats i form av ersättning för 
försenat utträde i arbetslivet. Vilket slag av ersättning som har valts har främst berott på hur 
lång tid som återstod av utbildningen vid olyckstillfället.  

I de ärenden där barnschablonen är tillämplig har den skadade i regel blivit helt eller delvis 
arbetsoförmögen på grund av trafikskadan. Det är alltså inte bara fråga om en begränsad 
försening av studierna. Tillämpningen av barnschablonen förutsätter att det inte går att avgöra 
vad den skadade skulle ha arbetat med som oskadad. Antagandet är vidare att den skadade 
skulle ha blivit färdig med sina studier inom utsatt tid om trafikolyckan inte hade inträffat, 
normalt till sommaren det året den skadade fyllde 19 år. Ersättning för inkomstförlust utgår 
för tiden därefter, vanligtvis från och med augusti samma år.  

Eftersom ersättning således lämnas utifrån antagandet att studierna skulle ha genomförts på 
utsatt tid uppkommer enligt nämndens uppfattning varken kostnader för extra skolår eller 
inkomstförlust på grund av sent utträde i arbetslivet. I ärenden där barnschablonen ska 
tillämpas bör därför inga ersättningar av dessa slag utgå, se Trafikskadenämndens rådsbeslut 
den 17 november 2014. 

Nämnden förordar således ingen ersättning för förlust av skolår.” 
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