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Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB  
Försäkringsalternativet för sydsvenska 
kommuner 
69delägare, 57försäkringstagare 
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Syftet med bolaget: 

  
 Garantera att delägarna och deras bolag får en offert för 

försäkringsskydd avseende Egendoms- och 

Ansvarförsäkring 

 Ökad konkurrensen – ger lägre premier 

 Skadeförebyggande arbete – samverkan, nätverk, 

kunskapsöverföring 

 Fr o m 110101: att även erbjuda delägarna en möjlighet att 

placera sina kommunförsäkringar direkt i Ksfab, utan 

upphandling via LOU. Möjligt från 100701 genom det s k 

Teckalundantaget. Ger stabil premie över tid samt 

deltagande i ett premieåterbäringsprogram. 

 



ommunassurans Syd
Försäkrings AB

3 

Organisation 

 Mats Ekbäck, VD 2011. jur kand 

 

 Per-Olof Derborn, ekonomi chef 

 

 Ingrid Andersson, administratör och VD-sekreterare 

 

 Brittmarie Hjörneby, ägarsupport och RM utveckling 

 

 Skadereglering, aktuarie m fl tjänster köps av fristående 
företag (t ex Crawford, FCG) 
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Andra kommunägda försäkringsbolag 

 S:t Erik Försäkring, Stockholm 

 

 Göta Lejon Försäkring, Göteborg 

 

 Svenska Kommunförsäkring AB, Gävle 

 

 Småkom Försäkrings AB (upphör per 180101)  

 

 Stockholmsregionens Försäkrings AB  
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Fördelar med bolaget – sett i backspegel 
 Ägarna har fått lägre försäkringspremier. 

 

 Kommunassurans Syd Försäkrings AB har ökat konkurrensen 

 

 Första upphandlingen (11-gruppen) ca 25 % lägre premie 

 

 Upphandlingarna 2006/07 har gett kommunerna 10 - 20 % lägre 
premie  

 

 Garanterade att få försäkringsoffert 

 

 Nutid: 

 

 Fr om 110101 medger Teckalundantagen att kommunen kan placera 
sin kommunförsäkring direkt hos Ksfab. Om man väljer LOU är vi 
med och offererar som förut. 
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Teckalkriterierna 

 Lagstiftningen i Sverige ändrades 1 juli 2010 så att det blir 

lagligt för kommuner att direktplacera försäkringar i av 

kommunen ägda försäkringsbolag eller captives, utan att göra 

LOU upphandling 

 En förutsättning är att man uppfyller 2 kriterier: 

     - verksamhetskriteriet (huvuddelen av verksamheten ska vara 

knuten till ägarna) 

     - kontrollkriteriet (gemensam och effektiv kontroll, avgörande 

inflytande över strategi och beslut) 

 

KSFAB´s verksamhet uppfyller båda kriterierna. 
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Fördelar för kommunen med direktplacering 

 Kommunen med i captivet, inga drastiska höjningar eller 

sänkningar av premien, stabil premie över tid 

 Inget försäkringsbolag ”skär emellan” – all vinst i Ksfab ska gå 

tillbaka till kommunerna i form av lägre premier 

 Större möjlighet att styra över villkor och omfattning. Idag styr 

upphandlingskriterierna. 

 Långsiktigt det ”billigaste” alternativet för kommunerna 

 Budgetarbetet underlättas 

 Deltagande i ett stabilt premieåterbäringssystem  

 Egendoms- och ansvarförsäkring (kommunförsäkring) 
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Hur? Direktplacering  

 Om inte kund idag: 

 Om kommunen väljer att avstå optionsår i sin nuvarande 

lösning får kommunen ett förmånligt premieerbjudande och 

bestämmer man sig för att direktplacera sin försäkring hos 

Ksfab deltar man också direkt i premieåterbäringssystemet. 

 Om redan kund hos Ksfab: 

 Vi kontaktar kommunen i anslutning till att ordinarie 

försäkringsperiod går ut och erbjuder en fortsättning i form av 

direktplacering. Är skaderesultatet gott kommer kommunen att 

erbjudas en instegsrabatt (hittills mellan 15-18 %) samt 

deltagande i premieåterbäringssystemet. 
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Riskförebyggande arbete 

 Riskförebyggande arbete - ledningsfråga för varje kommun 

 

 Nätverksbyggande, seminarier, goda exempel, assistans 

 

 Kartläggning av nuläge genom en riskanalys per fastighet, för 
bedömning och rekommendationer för att bli bättre 

 

 Vi kan uppmuntra, hålla frågan levande, trycka på men det är 
varje kommun som bedriver arbetet 

 

 Hur man bedriver riskförebyggande arbete påverkar premien 
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Premieåterbäringssystem- ett exempel 
 Premie 1 000 tkr 

 
 Skador 200 tkr 

 Ksfab fasta kostn 480 tkr  

 Återbäring 25 % 

på 320 tkr = 80 tkr 
 Icke utnyttjnad premie 320 tkr 

 

 

 


