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Årsstämma den 6 maj  

Den 6 maj klockan 10-12 är det dags för årsstämma i Kommun-
assurans Syd Försäkrings AB. Anmälningstiden går ut den 24 
april. Kontakta christina.larsson@ksfab.se om du har för avsikt att 
medverka. 
 
Stämman äger rum i AF-borgen i Lund och efteråt följer ett föredrag 
med rubriken ”Fallgropar och möjligheter med nya LoU” av MAQs 
advokatbyrå.  
 

 

Stort intresse för KSFABs föredrag! 

Under våren erbjöd KSFAB sina försäkringskunders vaktmästare 
en uppfräschning av såväl kunskaperna i SBA (systematiskt 
brandskyddsarbete) som en allmän säkerhetskunskap. Intresset 
var överväldigande! 
 
Förskolor och skolor är verksamheter som ofta är utsatta för såväl 
skadegörelse, anlagda bränder och inbrott. I Sverige brinner i snitt en 
skola om dagen, 50 % av dessa bränder är anlagda. Kan man få ned 
detta antal genom ett förebyggande arbete är snabbt många pengar 
sparade, både för kommunen och för försäkringsbolaget.  
 
KSFAB erbjöd därför sina försäkringskunder en kostnadsfri utbildning i 
SBAs grunder såväl som grunderna i ett bra brottsförebyggande arbete. 
Och intresset var stort. Åtta kommuner slog till direkt och därefter var de 
dagar KSFAB avsatt under våren för dessa utbildningar fullbokade.  
 
Finns det ytterligare intresse fortsätter vi under hösten med början den 
28 augusti. Kontakta Marie Louise för mer information om vilka dagar 
som är möjliga att välja mellan. ml.arendt@ksfab.se  
 

 

Vinterns skador 

Vanliga skador under vintrarna är halkskador och under snörika 
vintrar även skador på tak och fasader av tung snö. Den gångna, 
korta och milda vintern har emellertid förskonat våra försäkrings-
kunder och delägarkommuner från större skador 

Inte heller stormarna Simone i slutet av oktober samt Sven i december 
gav oss alltför stora problem och vi är glada för att våra delägar-
kommuner klarade sig förhållandevis bra från större skador.  
 
Antalet halkskador har legat på normal nivå. Det bör observeras att 
skadelidande vid halkskador i första hand ska hänvisas till sitt olycks-
fallsförsäkringsbolag. 
 
 
 
 
 
 

KSFAB i siffror 
I skrivande stund har KSFAB 47 
delägare och 44 försäkrings-
kunder (kommuner och kommu-
nala bolag) varav 33 stycken 
direktplacerade kunder. 
 
Det är vi stolta och glada över! 
 

 
Resultat 2013 
Under året uppgick premie-
intäkterna till 32,7 Mkr där 11,2 
Mkr avgår som bolagets åter-
försäkring mot storskador samt att 
11,0 Mkr utgör årets skador.  
 
Premieåterbäring till direktplacera-
de kunder uppgår till 3,2 Mkr vilket 
motsvarar drygt 14 % av deras 
premie.  
 
Från resultatet på 6,9 Mkr avsätts 
5,3 Mkr till bolagets säkerhets-
reserv samt att aktieutdelning med 
3 % föreslås till bolagets ägare. 
 

 

Semesterstängt! 

Lite framåt senvåren återkommer 
vi med våra semestertider. Alla 
skador under vår sommar-
semester anmäls dock som vanligt 
till mats.ekback@ksfab.se, för 
vidarebefordran till Crawford. 
 

 

Kommek den 20-21 

augusti 
Ska ni besöka Kommekmässan i 
Malmö i augusti? Missa då inte att 
besöka KSFABs monter: D23.  
 
Den 20 augusti finns Per-Olof, 
Christina och Marie Louise på 
plats, och den 21 augusti 
bemannar Per-Olof och Christina 
montern tillsammans med Mats. 
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Kommande nya bestämmelser för direkt-

upphandling  

Den 13 februari överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet 
angående nya bestämmelser för direktupphandling, dvs upp-
handling utan krav på anbud i viss form. Flera ändringar är före-
slagna, bland annat gränsen för direktupphandling.  
 
Utöver den föreslagna ändrade gränsen för direktupphandling, finns 
även förslag om införande av obligatorisk dokumentationsplikt och 
obligatoriska riktlinjer för genomförande av upphandlande myndigheters 
och enheters direktupphandlingar. 
 
Direktupphandling föreslås kunna användas för kontrakt vars värde 
uppgår till högst 28 % av tröskelvärdet för upphandlingar av varor och 
tjänster som görs av kommuner och landsting. Det skulle innebära en 
direktupphandlingsgräns om 505 800 kronor. Idag är direktupphand-
lingsgränsen enligt LOU 270 964 kronor, dvs. 15 % av tröskelvärdet. 
 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. 
 
Läs mer: www.regeringen.se/content/1/c6/23/40/87/71714812.pdf   
 

Kundenkät genomförd 

För alla företag är det viktigt att veta vad kunderna tycker om såväl 
tjänsteutbud, bemötande och effektivitet. I början av mars skickade 
därför Aspekta på KSFABs uppdrag ut en elektronisk kundenkät 
till såväl våra delägare som försäkringskunder. I slutet av mars fick 
vi resultatet.  
 
När vi designade enkäten ville vi dels ha ett begränsat antal frågor så 
att det skulle vara enkelt och snabbt att besvara den. Samtidigt var det 
viktigt att det var rätt frågor som ställdes. Vi vill ju utvecklas.  

Totalt fick 136 personer enkäten och 58 svarade, vilket är en normal 
svarsfrekvens på den här typen av enkäter. 47 % av de svarande var 
ekonomichefer eller motsvarande, 36 % försäkringshandläggare, 16 % 
säkerhetshandläggare och resten tillhörde kategorin ”övriga”. 
 
� Hur nöjd är du sammantaget med KSFB? 5 = mycket nöjd, 1 = 

mycket missnöjd: 
 

5 4 3 2 1 Vet ej 
19 % 35 % 14 % 7 % 2 % 23 % 

 
� Viktigast vid val av försäkringsbolag är: 

 
1) Gedigen skadereglering 
2) Premiekostnad 
3) Specialisering på kommunal verksamhet 

 

� Viktigaste kommunikationsvägar är: 
 
1) Nyhets-/informationsbrev 
2) Hemsida 
3) Personliga besök  

 
Se enkätresultatet i sin helhet på www.ksfab.se.  

Vi flyttar i höst! 
Den 30 september stänger vi 
kontoret på Stortorget 13 b vid 
lunch och den 3 oktober på 
morgonen öppnar vi vårt nya 
kontor på Göran Olsgatan 1, 3 tr. 
Mer information kommer längre 
fram! 
 

 
Har ni gjort årets säker-
hetsarbete i kommun? 
Eller har grannkommunen gjort 
det? Nominera i så fall er själva 
eller grannkommunen till Security 
Awards i kategorin ”Årets 
säkerhetsarbete i kommun”. 
 
Priset tilldelas den kommun i lan-
det som på ett tydligt sätt har prio-
riterat och samordnat sitt säker-
hetsarbete samt vidtagit relevanta 
åtgärder, så att invånarna känner 
trygghet i olika miljöer och 
situationer. 
 
Senast den 30 april måste ni ha 
gjort er nominering. 
www.securityawards.se  
 

 
Flest dödsbränder 

inträffar i radhus 
Årligen inträffar ca 2 800 bränder i 
villor och flerbostadshus samt 200 
bränder i radhus.  

 
Flest dödsbränder inträffar emel-
lertid i radhusen. Dödstalen är 
41 % högre i radhusen jämfört 
med villor och 32 % högre i radhus 
än i flerbostadshus.  
Källa: Tjugofyra7, februari 2014 
 

Twittertips 

@Kommunassurans finns som du 
säkert vet på twitter sedan hösten 
2013. Följ oss gärna. Eller något 
av de konton som vi följer: 
 
@dinsakerhet 
@skyddosakerhet 
@msbdialog 
@krisinformation 
 
 


