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Den som har blivit utsatt för ett brott kan vara berättigad
till ekonomisk ersättning för de skador brottet har orsakat,
så kallat skadestånd. Den 1 september 2010 trädde en ny
lag i kraft som innebär att föräldrar som har vårdnaden om
ett barn kan bli ekonomiskt ansvariga för skador som deras
barn orsakat genom brott.

Skadestånd kan krävas för:
•	Personskador. Det gäller både för fysiska och psykiska skador.
Hit räknas till exempel utgifter för sjukvård och psykoterapi, men
även inkomstförlust på grund av brottet. Personskador omfattar
även ersättning för bestående skador.
•	Sakskador. Det vill säga skador på egendom. Till exempel ersättning
för det som har stulits eller för reparationer.
•	Kränkning. Ersättning för den kränkning av den personliga
integriteten som vissa allvarliga brott innebär.

Maxbeloppet för dig som förälder
Maxbeloppet för skadestånd som föräldrar tillsammans kan tvingas att betala
är 8 800 kronor*. Finns två föräldrar har båda, var för sig, ett skadeståndsansvar, men den totala summan är max 8 800 kronor. Resten får barnet stå
för själv.
I vissa undantagsfall finns det möjlighet för dig som förälder att få skadeståndet nedsatt, så kallad jämkning. Det kan ske om:
•	ersättningen blir för betungande i förhållande till din inkomst /ekonomiska
förhållanden,
•	du och barnet inte har någon kontakt, och detta inte beror på dig som
förälder,
•	ditt barn under en kort tid gjort sig skyldig till många brott som utgör
separata händelser,
•	du som förälder kan anses ha gjort allt som rimligen kan krävas för att
hindra att barnet begår brott.
Om du anser att ditt skadeståndsansvar ska jämkas, eller om du av någon
annan anledning anser att du inte ska behöva ansvara för skador som ditt
barn har orsakat, bör du så snart som möjligt kontakta Polisen.

Exempel på hur det kan gå till:
Robin är misstänkt för att ha slagit sönder en fönsterruta på sin skola. Skolan kräver
Robin på 12 000 kronor i skadestånd. Skolan riktar även skadeståndet mot Robins
föräldrar som båda är vårdnadshavare.
Om Robin döms för brottet kan föräldrarna bli skyldiga att betala 8 800 kronor till
skolan. Resten, 3 200 kronor, får Robin betala själv.
Om Robin bara har en vårdnadshavare får denne ensam stå för 8 800 kronor.
Resten, 3 200 kronor, får Robin betala själv.
* Beloppet räknas upp årligen. För år 2014 är det 8 800 kronor.

