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Snart flyttar vi!  

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 i Malmö.   
 
En epok går i graven. Sedan 2008 har Kommunassurans haft sitt kontor 
vid Stortorget i Malmö, men nu är det dags att flytta till lite större och 
mer ändamålsenliga lokaler. 
 
Vi behåller emellertid vårt centrala läge, vi får till och med lite närmare 
till Malmö centralstation i och med flytten jämfört med vad vi har idag.  
 
Vi håller stängt från den 30 september till den 3 oktober, men alla 
skador anmäls som vanligt till mats.ekback@ksfab.se, för vidare-
befordran till Crawford. Mats nås också på 0702-75 71 76. 
 
 

 
 

KSFAB i siffror 
I skrivande stund har KSFAB 48 
delägare och 44 försäkrings-
kunder (kommuner och kommu-
nala bolag) varav 33 stycken 
direktplacerade kunder. 
 
Det är vi stolta och glada över! 

 

 
Världens tio farligaste 

städer 
Det schweiziska försäkringsbola-
get Swiss Re har tagit fram en 
lista över världens tio farligaste 
städer när det gäller risken att 
drabbas av naturkatastrofer. 
Dessa är: 
 

1. Tokyo, Japan 
2. Manila, Filippinerna 
3. Pärlflodsdeltat, Kina 
4. Osaka-Kobe, Japan 
5. Jakarta, Indonesien 
6. Nagoya, Japan 
7. Kolkata, Indien 
8. Shanghai, Kina 
9. Los Angeles, USA 
10. Teheran, Iran 

 
Läs utredningen i sin helhet på 
www.swissre.com: ”Mind the risk: 
cities under threat from natural 
disasters” 
 

 

KSFABs mest frekventa 

egendomsskador 

Merparten av våra inrapporterade 
egendomsskador rör förskola/ 
skola och fördelar sig enligt följan-
de: 
 
Brand 60 % 
Vatten 30 % 
Övrigt 10 % 
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Självklart är våra delägare och kunder välkomna att titta in och se hur 
det ser ut. Vi bjuder alltid på kaffe och en liten pratstund. 
 
 

Kommek den 20-21 augusti 

Varmt tack för alla trevliga besök och givande samtal i vår monter 
på Kommek i Malmö!  

Den 20 augusti fanns Per-Olof, Christina och Marie Louise på plats, och 
den 21 augusti bemannade Per-Olof och Christina montern tillsammans 
med Mats. Vi träffade delägare och försäkringskunder från när och 
fjärran, och pratade om allt ifrån direktplaceringar och premier till 
skadeförebyggande. 
 
 

Nästa kostnadsfria utbildningsturné 

Under våren åkte Tobias Jansson samt Marie Louise Arendt ut till 
ett antal av KSFABs kunder och höll föredrag om SBA samt säker-
het för vaktmästare med betoning på skolvaktmästarna.  Nu 
kommer ett nytt erbjudande! 
 
Som vi uppfattat det var vårt kostnadsfria föredragserbjudande upp-
skattat och nu erbjuder vi våra kunder ett nytt utbildningstema: 
”Skadeståndskrav – vad gäller och hur bemöter vi?” under ca 1 ½ 
timme. 
 
På föredragen, som främst är avsedda för dig som antingen är 
verksamhetsansvarig, arbetar med kommunala fastigheter eller är 
tjänsteman som tar emot skadeståndsanspråk från allmänheten, tar vi 
bl a upp följande: 
  
• Vad är egendoms- respektive ansvarsförsäkring? 

 
• Vad innebär det att ett försäkringsbolag ”regressar”? 

 
• Några vanligt förekommande fall och deras bedömning: 

 
o översvämning av privat fastighet 
o bil skadad av potthål 
o halkolycka på kommunal parkeringsyta 
o skador på grannfastigheter vid kommunal markentreprenad 
o felaktigt utfärdat bygglov 

 
• Rutiner vid inkommet skadeståndsanspråk från allmänhet 

 
• Kan kommunen gå emot skadeutredarens bedömning? 
 
Många kommuner har redan anmält sig och de tillfällen som återstår 
under hösten är:  
 
3, 11, 18 och 24 september 
22 och 30 (em) oktober 
5 (fm), 12 (fm), 20 (em) och 26 (em) november 
 
Vi vill att ni tillhandahåller lokal och ser till att minst tio personer från er 
organisation medverkar. Vi ställer upp med vår tid och kostnaderna för 
resor. Boka snarast, vårens datum gick åt snabbt! 

Dödsbrandsstatistik 

2014 

 Månad 
Antal 

bränder 
Antal 

omkomna 

Januari 4 4 

Februari 8 9 

Mars 5  5 

April 6 6 

Maj 9 11 

Juni 2 2 

Halvår     

Juli     

Augusti     

September     

Oktober     

November     

December     

Totalt 34 37 
 
Källa: Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB. Uppgifterna är 
preliminära. Senaste uppdatering: 9 
juni 2014  

 

 

De flesta bränder i skolor 

är anlagda 
I Sverige är cirka var fjärde brand 
anlagd. När det gäller skolbränder 
är siffran betydligt högre. Kanske 
så hög som 80 eller 90 %.  
Källa: Brandskyddsföreningen  

 

 

Årets förmågebedömning 
Länsstyrelserna ska tillsammans 
med kommuner och övriga aktö-
rer, på uppdrag av MSB enligt 
MSBFS 2010:7, varje år göra en 
särskild förmågebedömning som 
avser hela länet.  

Temat för 2014 års särskilda för-
mågebedömning är skyfall.  
 

 

www.ksfab.se 
Vi ser att antalet besök på vår 
hemsida har dubblerats sedan i 
mars, vilket gläder oss mycket! 
 


