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Vår försäkringsaffär 

2016 har varit ett år med gynnsam utveckling av bolagets försäkringsaffär. Som vi tidigare har 
meddelat fick vi fyra nya delägare och vi är glada att Vänersborg, Uddevalla, Varberg och Mönsterås 
genom sitt delägarskap även valde att bli försäkringskunder hos oss from 1 jan 2016.  
 
Dessvärre har vi under 2016 haft två stora brandskador, en i 10 miljonersklassen och en i 30-35 
miljonersklassen. Detta har, oaktat alla andra skador, ansträngt vårt skaderesultat ordentligt och ger 
oss med största sannolikhet ett negativt ekonomiskt resultat för året. Vi har även 2016 sett ett stort 
inflöde av vattenskador samt att inflödet av ansvarskador var lika omfattande som tidigare år. 
 
Vi inleder 2017 med totalt 50 försäkringsuppdrag varav 41 uppdrag är direktplacerade försäkringar 
vilka tillsammans ger en premievolym strax under 60 mkr. 
 

Årsredovisning 2016 
Som en del av vårt miljöarbete kommer vi från och med i år att halvera antalet tryckta 
årsredovisningar.  

Det betyder att samtliga ägarkommuner får 10 tryckta exemplar med vanlig post från oss, oavsett 
tidigare antal. Därutöver kommer en elektronisk årsredovisning finnas för nedladdning från vår 
hemsida. 

Den kommun, som mot förmodan, vill ha fler antal tryckta årsredovisningar kan höra av sig via mail till 
Ingrid mailto:ingrid.andersson@ksfab.se så kompletterar hon med det antal som ni önskar.  

Vad innebär det att vara delägare i sitt eget 

försäkringsbolag? 
När vår verksamhet startade 2005 var det ett resultat av att många kommuner upplevt ett 
minskat intresse från försäkringsbolagens sida att lämna offert vid försäkringsupphandlingar. 
Läget är inte riktigt detsamma nu men vi kan ändå konstatera att under 2016 drog sig 
ytterligare en aktör ur kommunförsäkringsmarknaden. Vid de offentliga upphandlingar som 
genomfördes förra året som vi har tagit del av, har det i bästa fall varit tre anbudsgivare men i 
något fall enbart två.  

Förändringarna som infördes i LOU 15 juli 2010 ger er som delägare en unik möjlighet att 
direktplacera er kommunförsäkring hos oss. Använd er möjlighet som ger flera fördelar. 

 Stabil premie. Sedan 2010 har vi inte höjt premien för någon av våra direktplacerade försäkringstagare. 

 Ett individuellt bra skaderesultat ger möjlighet till återbäring. 2016 återbetalade vi drygt 5 msek till våra 
direktplacerade försäkringskunder.   

 Premieåterbäring kan stimulerar till ett aktivt skadeförebyggande arbete. 

 När fler delägare placerar sin försäkring hos oss gynnar det alla försäkringstagare genom att t ex 
återförsäkringskostnaden blir lägre, större premievolym ger lägre kostnader per capita tack vare 
riskspridningseffekter. 

 Full insyn i bolaget. 

 Vid direktplacering slipper kommunen vissa kostnader som en upphandling medför och får en smidigare 
hantering av sin försäkringsomfattning vilken kan justeras när som helst under försäkringsperioden.  

 
Delägare som ännu inte har direktplacerat sin kommunförsäkring kan kontakta vår vVD/ekonomichef 
Per-Olof för mer information. Tfn 073 061 24 51 eller mailto:per-olof.derborn@ksfab.se    
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Ordning och Reda – vårt fokus under 2017 
Varje år omkommer människor i bränder och ännu fler skadar sig allvarligt till följd av brand. 
Dessutom orsakar bränder årligen flera miljoner i skadekostnader. Det går inte att komma ifrån 
att bränder är lättare att förebygga än att hantera. 
 
Med god ordning och reda kan sannolikheten för uppkomst av brand och konsekvensen av en brand 
minskas. Och det behöver inte vara så komplicerat!  
Under 2017 kommer vi att ha en artikelserie på temat ”ordning och reda” med syfte att belysa varför 
och hur god ordning och reda kan hjälpa till att minska brandrisker och skapa en bra arbetsmiljö. Det 
handlar bland annat om en förståelse för hur ordning och reda faktiskt påverkar risken för brand, vilka 
specifika tändkällor som kan finnas i en viss verksamhet samt att genomföra regelbundna kontroller 
och se till att personal har en medvetenhet om hur man kan påverka positivt i det dagliga arbetet.   
 
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) / Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
Inom ramen för systematiskt brandskydds- och arbetsmiljöarbete skapas grunderna för att minska 
risker för brand och ohälsa i en verksamhet. Inom båda områdena är god ordning och reda centralt. 
Precis som med alla typer av ledningssystem så uppnår man långsiktigt hållbara och effektiva resultat 
när förståelse och engagemang genomsyrar hela verksamheten och all personal.  
Ur ett brandriskperspektiv handlar ordning och reda dock inte enbart om att det ska vara ”rent och 

snyggt”. Det handlar även till exempel om att regelbundet se till att 
områden som utrymningsvägar och handbrandsläckare hålls fria och 
tillgängliga samt att teknisk utrustning som elinstallationer och utvändiga 
fasader hålls fria från brännbart material. Om alla i verksamheten blir 
varse om vilka risker som finns och hur man på enkla sätt kan förebygga 
dem kommer ni att komma långt.  
 
Var startar bränder?  
Vilka brandrisker som finns skiljer sig åt mellan olika verksamheter. Varje 
verksamhet bör göra sin egen riskinventering för att få koll på vilka 
brandrisker som finns hos just er. Det kan dock vara intressant att titta på 
vad statistiken säger. Varje år publicerar MSB skriften ”räddningstjänst i 
siffror” och i november 2016 släpptes sammanställningen för år 2015. I 
tabellen åskådliggörs sammanställningen över de vanligaste orsakerna till brand i byggnader.   
Grunden är att en brand behöver bränsle, det vill säga brännbart material, för att överhuvudtaget 
kunna uppstå. En gnista, varmgång i elektrisk utrustning eller en person som vill anlägga en brand 
behöver tillgång till brännbart material för att en brand ska starta. När en brand väl startat behöver den 
fortsatt tillgång till brännbart material för att kunna fortsätta sprida sig.  
 

 
 
I kommande artiklar i serien ”Ordning och Reda” kommer vi gå lite djupare in på ämnet. Vi kommer 
bland annat ge exempel på hur ni kan göra en riskinventering som är anpassad till just er arbetsplats, 
utformning av checklistor samt andra tips och kunskaper som kan hjälpa till för att skapa god ordning 
och reda.  

Brandorsak Antal Andel 

   
Glömd spis 1,558 16.4% 

Tekniskt fel 1,307 13.8% 

Anlagd med uppsåt 1,159 12.2% 

Värmeöverföring 621 6.5% 

Soteld 552 5.8% 

Rökning 315 3.3% 

Levande ljus 211 2.2% 

Gnistor 200 2.1% 

Självantändning 160 1.7% 

Heta arbeten 140 1.5% 

Friktion 115 1.2% 

Barns lek med eld 104 1.1% 

Återantändning 74 0.8% 

Fyrverkerier 62 0.7% 

Blixtnedslag 43 0.5% 

Explosion 29 0.3% 

Annan 1,047 11.0% 

Okänd 1,800 19.0% 

      

Totalt 9,497 100 % 

I korthet kan man säga att utgångspunkten i det förebyggande arbetet 

handlar om att: 

 

1. Göra en riskinventering över vilka brandstiftare eller tändkällor som 

finns i er verksamhet.  

 

2. Löpande se till att tillgången till brännbart material avlägsnas eller 

begränsas i dess närhet. 

Ordning och reda bidrar inte bara till ett bättre 

brandskydd, utan även en bättre arbetsmiljö och trivsel.  


