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Årsstämma och 10-årsjubileum den 7 maj 2015
Kommunassurans Syd Försäkring AB startade sin verksamhet i
maj för 10 år sedan (2005) och har under dessa tio år vuxit till att i
skrivande stund innefatta 48 delägare spridda över Götaland,
främst Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland.
Med anledning av detta kommer vi att fira jubileum och hålla årsstämma
den 7 maj 2015 på Grand Hotel i Lund. Årsstämman hålls kl 14-16 och
därefter kommer jubileumsfirandet att gå av stapeln med början kl 16.30
då deltagarna bjuds på mingel och efterföljande middag. Middagen
börjar kl 18.00 och beräknas vara slut ca 21.00. Mellan varmrätt och
kaffe kommer en underhållande överraskning.
Inbjudan till berörda sänds ut senare.

Återbäring till direktplacerade kunder
Sedan första återbäringen betalades ut 2013 har hittills totalt 4,8
miljoner kr betalts i återbäringar.
För nuvarande år är 3,8 miljoner kr uppbokat för utbetalning. Alla
mottagare tycker givetvis att det är trevligt att få denna återbäring, som
kan ses som en ytterligare premiesänkning, även om vi gärna vill se den
som ett bidrag till skadeförebyggande insatser . Det är givetvis upp till
varje kommun att avgöra hur man vill använda återbäringen.
De allra flesta direktplacerade har fått premieåterbäring, vilken givetvis
varierar i krontal beroende på hur stor premie kommunen betalar och
hur skaderesultatet varit under beräkningsåret. Några få kommuner har
haft ett negativt skadeutfall, även om det såg bättre ut för 2014.

Seminarieverksamhet
Seminarierna som vi levererade under hösten 2014 togs emot
mycket väl.
Vi planerar att bygga vidare på detta. Än så länge är 2015 års
seminarier under planering och de ämnen vi kommer att beröra är ännu
inte helt bestämda. Vi kommer definitivt att belysa problemet med
vattenskador och dess konsekvenser.
De kommuner som redan nu känner att de vill ha ett seminarium kan
höra av sig redan nu så återkommer vi med närmare planering .

Dela tips med oss!
Vi vill att varje delägare ska få möjligheten att dela med sig av något
intressant, bra eller enkelt som ni har gjort i kommunen på ämnet
skadeförebyggande verksamhet.
Har din kommun gjort något som du vill att vi skriver om i vårt
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KSFAB i siffror
I skrivande stund har KSFAB 48 delägare
och 47 försäkringskunder (kommuner och
kommunala bolag) varav 35 stycken direktplacerade kunder.

Prisbasbelopp 2015
För 2015 är prisbasbeloppet beräknat till
44 500 kr.

Halkskador i topp
De skadeståndsanspråk som kommer in
under vintern handlar inte helt oväntat
främst om halkskador, där allmänheten har
halkat på en isfläck.
Kommunicera noggrant ut er snöröjningsoch halkbekämpningsprioritering i er
organisation.
Har ni stora allmänna ytor, t ex
parkeringsplatser, som inte snö- eller
halkbekämpas är det bra att sätta upp en
skylt om det!

Incidentrapportering
Rapporterar ni alla skador/incidenter i ett
system?
Om ni gör det, har ni möjlighet att med
regelbundenhet se över vilka objekt som
oftast är drabbade och då kan ni snabbare
göra en skadeförebyggande insats.
Ju mer ni har kännedom om, desto lättare
är det att åtgärda.

Skolan är landets största
arbetsplats
Arbetsmiljölagen gäller för både elever och
skolpersonal i grund- och gymnasieskolan,
från och med förskoleklass. Lagen gäller
inte för barn i förskola och fritidshem,
däremot för den personal som arbetar där.
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Vad gör man åt skadegörelse på kommunal
egendom?
Alla kommuner och kommunala bolag råkar mer eller mindre ofta
ut för skadegörelse i form av klotter, glaskross och i allvarligare
fall arrangerade översvämningar eller anlagda bränder. Vad kan
man göra åt det?
Det finns inget generellt recept på hur man kommer åt skadegörelse,
som regel måste man använda sig av flera metoder. Här följer några
generella tips.
Skaffa överblick
1.

2.

3.

4.

Börja med att skaffa er kontroll över vilka objekt, vilka byggnader.
Vilka veckodagar och vilka tider på dygnet som skadegörelse
inträffar. Sannolikt har ni någon form av
incidentrapporteringssystem. Använd det för registrering av alla
skador och ta ut rapporter med regelbundenhet så att ni tidigt kan
identifiera mönster för skadegörelsen.
Prata med fritidsledare/fältgrupp, väktare eller annan som kanske
redan vet eller som kan ta reda på vilka förövarna är. Försök
därefter få kontakt med dem. Kanske genom att kommunens
säkerhetschef/-samordnare och polis besöker aktuella klasser och
pratar om skadegörelse, konsekvenser etc.
Vi ni inte vilka förövarna är? Öka/tillsätt rondering på de aktuella
objekten under de tider som brukar vara utsatta eller hyr tillfälligtvis
in en värmekamera med dålig upplösning som bara visar på
rörelser. Koppla kameran till väktarna.
Om väktarna har möjlighet att komma till platsen medan förövarna
är kvar: Be väktaren prata med dem som vistas där och förklara
det dåliga i att begå skadegörelse. I andra hand, försök identifiera
dem med hjälp av t ex skolkatalog. Gå därefter vidare till punkten 2
ovan.

Dödsbrandsstatistik 2014
Månad

Antal
bränder

Antal
omkomna

Januari

4

4

Februari

8

9

Mars

5

5

April

4

4

Maj

10

12

Juni

4

4

Halvår

35

38

Juli

4

4

Augusti

3

3

September

2

2

Oktober

3

3

November

13

17

December

10

11

Totalt, helår 2014

70

78

Totalt, helår 2013

94

104

Dödsbrandsstatistik 2015
Månad

Antal
bränder

Antal
omkomna

Januari

9

10

Februari

6

8

Totalt

15

18

Källa: Brandskyddsföreningen

Risk- och Sårbarhetsanalys – Nya föreskrifter
beslutade som gäller från den 1 mars 2015

Statsbidrag att söka

Kommuner kan söka statsbidrag hos MSB
för förebyggande åtgärder mot
naturolyckor.
För bebyggda områden där risken för
Föreskrifterna ändrar inte sättet att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser och
naturolyckor är särskilt stor har staten för
grunderna för redovisningen är de samma som tidigare. Även fortsättningsvis
budgetår 2014 anvisat drygt 20 miljoner kr
reglerar föreskrifterna redovisningen av genomfört arbete och inte själva arbetet i
för förebyggande åtgärder.
sig, vad det gäller arbetssätt och metod. Vidare har det tagits fram indikatorer
Ni kan ansöka om bidrag för åtgärder som
som underlag för redovisning av den generella krisberedskapsförmågan.
planeras eller som redan har utförts.
Sista ansökningsdatum är 1 augusti varje
För kommuner är de främsta nyheterna att en ny förmågebedömning har tagits
år.
fram – en bedömning av den egna myndighetens generella
Se vidare på MSBs hemsida hur ni går till
krisberedskapsförmåga. Tidigare omfattade förmågebedömningen hela
väga och blankettarkiv.
ansvarsområdet eller det geografiska området. Ytterligare avgränsningar har
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Natur
även gjorts i arbetet med att analysera beroenden som nu endast omfattar den
olyckor/Statsbidrag/
samhällsviktiga verksamhet som kommunen själv bedriver eller förvaltar.
Kommunerna ska rapportera sitt risk- och sårbarhetsanalysarbete senast den
31 oktober 2015.
Nya föreskrifter för Risk- och sårbarhetsanalyser för bl kommuner inom
krisberedskapsområdet har beslutats.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB.
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