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Skadeanmälan – Skadeståndsärende 

När ett skadeståndsanspråk framställs mot kommunen/kommunalt 
bolag är det viktigt att ni omgående vidtar era i förväg fastställda 
interna rutiner om hur ett skadeståndsanspråk ska hanteras.   

Kommunen/Kommunala bolaget gör en skriftlig skadeanmälan till oss på 
blankett ”Skadeståndsanspråk mot kommun/kommunalt bolag” som 
finns på vår hemsida. Det är enbart Kommunen/ Kommunala bolaget som 
kan göra skadeanmälan eftersom det är ni som är försäkringstagare. 
Dessutom ska den tjänsteman som är mest insatt i ärendet fylla i 
”Kommunens kommentar till skadeståndsanspråk mot 
kommun/kommunal bolag” som också finns på vår hemsida. 
 
Vi har på senare tid fått flera samtal från skadelidanden som har blivit 
hänvisade till oss. Vi kan aldrig ta emot en skadeanmälan från en 
skadelidande eller uttala oss i ett ärende för er räkning i det skedet. Vi 
kommunicerar enbart med er eftersom det är ni som är försäkringstagare. 
När ni har gjort skadeanmälan och det har blivit ett skadeärende som 
överstiger självrisken övertar vi ev. kontakter med tredje part.  
 
Ett skadeståndsärende kan enbart utredas på skriftlig dokumentation och så 
länge skriftlig dokumentation saknas händer ingenting i ärendet. 
 
Om ni saknar rutiner eller behöver uppdatera dem som redan finns, kan 
rutinerna på vår hemsida vara till hjälp.  http://www.ksfab.se/index.php/vid-
skada   
 
 

Tips från kreativ kommun! 
Förebygg datorstölder genom märkning. En delägarkommun tar 
krafttag mot inbrott. 
De använder två olika märkningsmetoder som förhoppningsvis avskräcker 
tjuven och stöldgodset blir inte attraktivt på marknaden. Datorer, läsplattor, 
konst mm kan märkas. Spännande satsning tycker vi. 
 

1) DNA-märkning av datorer. Märkningen reagerar på UV-ljus och 
är lätt att upptäcka. Om man försöker avlägsna DNA-märkningen 
kan den återskapas genom att ”topsas” och analyseras. 
. 

2) Digital stöldmärkning av datorer. Datorn får en unik identitet 
som är spårbar vilket gör att datorn kan göras obrukbar oavsett 
var den befinner sig i världen.  
 

Dekaler och skyltar sätts upp för att informera och synligöra 
märkningen. Se vidare på kommunens hemsida. 
http://www.vellinge.se/nyheter/vellinge-forebygger-inbrott-med-
dna.markning/  
 

 

 

 

 

 

 

KSFAB i siffror 
I skrivande stund har KSFAB 50 delägare 
och 50 försäkringskunder (kommuner och 
kommunala bolag) varav 40 är direkt- 
placerade kunder.  
 
 

Årsstämma 
Vi håller årsstämma i Alvesta 10 maj på 
Hotell Rådmannen.  Mer information 
kommer längre fram. 
 
 

 

Dödsbrandsstatistik 2015 

Månad 
Antal 

bränder 
Antal 

omkomna 

Januari 8 9 

Februari 10 12 

Mars 12 13 

April 8 8 

Maj 11 16 

Juni 7 7 

Halvår 56 65 

Juli 7 6 

Augusti 5 5 

September 5 8 

Oktober 12 13 

November 9 10 

December 5 7 

Totalt  99 115 

 
Uppgifterna är preliminära. Senaste uppdatering: 31 december 
2015. Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 

 
 

Högsta siffran på fyra år 
Enligt preliminära siffror omkom 115 
personer i bränder under 2015 i Sverige. Det 
är den högsta siffran på fyra år.  
 
De två senaste åren har antalet omkomna i 
bränder landat på under 100 personer. 2014 
var ett historiskt år med 81 omkomna i 
bränder. Det var den lägsta siffran sedan 
registret startade 1999. 
Källa: MSB:s dödsbrandsrapportering 

 
 

Dödsbrandsstatistik 2016 

Månad 
Antal 

bränder 
Antal 

omkomna 

Januari 10 10 

Totalt  10 10 

 
Uppgifterna är preliminära. Senaste uppdatering: 26 januari 2016. 
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 

 

Dela tips med oss! 
Har din kommun gjort något på ämnet skadeförebyggande som du tror kan 
vara intressant för andra? Vi skriver gärna några rader i vårt Nyhetsbrev? 
 
Kontakta Brittmarie på brittmarie@ksfab.se eller 0703-576365 
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Delade på drygt 20 miljoner 2015.  
Sexton kommuner fick 2015 dela på drygt 20 miljoner kronor för att 
förebygga naturolyckor i bebyggda områden. Av våra delägare finns 
Kristianstad kommun som en av de sexton. Bra jobbat och grattis till 
130 000 kr.  
Generellt är det mer lönsamt att förebygga en naturolycka i bebyggda 
områden än att ta konsekvensen av att den inträffar. Med naturolycka menas i 
detta sammanhang skred, ras eller översvämning. 
Kommuner kan söka bidrag från Statens anslag hos MSB. Sista 
ansökningsdatum är den 1 aug varje år. Mer information hittar du på MSB:s 
hemsida https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Statsbidrag/ 
 
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 

 

Snö och istappar - ansvar 
När temperaturväxlingar uppstår kan hängrännor bli igentäppta så 
att vattenavrinningen inte fungerar som tänkt. Då rinner det över 
och istappar kan bildas.  

Torr nysnö som faller vid några minusgrader är förhållandevis lätt, 50-70 
kg/kbm medan snön vid temperaturväxling ner till 0 grader snabbt ökar i 
densitet till 100-200 kg/kbm. Ligger snön kvar under en längre tid sjunker den 
ihop och densiteten ökar till 200-300 kg/kbm. 

Som fastighetsägare är man enligt Ordningslagen ansvarig för att snö eller is 
från hus inte skadar personer eller egendom. Det innebär att: 

 
• Snö och is som riskerar att falla ner från tak och rännor måste tas 

bort så snart som möjligt. 
• Varna och informera om det är fara för rasrisk. Kom ihåg att 

varningsskyltar och avspärrningar aldrig ersätter röjning utan är en 
markering att faran är upptäck och röjning påbörjas ”utan oskäligt 
dröjsmål”.  
 

Förebygg skada genom kontroll av era tak och handla i enlighet med 
Ordningslagen. Om ni anlitar entreprenör för att utföra arbetet är det bra att se 
till att arbetet utförs enligt den överenskommelse som är avtalad. Det är 
fastighetsägaren som är ytterst ansvarig oavsett om entreprenören utför 
arbetet eller ej. 

 

Snölast på tak - egendom  
Den största risken för att tak rasar pga snölast (snötryckskada) gäller 
främst byggnader med tak som har stora spännvidder och platta tak, 
t.ex. sim- och sporhallar, skolor, ridhus och liknande. 
 
Det är viktigt att snö undanröjs på taken så fort väderleken tillåter. Om flera 
”snölager” byggs på varandra och det däremellan har varit möjligt att röja, 
gäller inte försäkringen om egendomsskada uppstår pga av snölast på tak.  
Dokumentera alltid de snöröjningar som utförs och i vilken omfattning de görs 
(hela eller delar av taket). Om ni anlitar en entreprenör för takarbete. Välj en 
professionell snöröjare som är medveten om de risker som finns vid arbete på 
tak.  
 

Basbelopp 2016 
För 2016 är prisbasbeloppet beräknat till 
44 300 kr. 
 

Besök under året 
Under 2016 kommer vi att besöka våra 
ägare som direktplacerade sin försäkring 
2012 och 2013 för en genomgång och 
uppdatering av försäkringsskyddet.   
 
          

                         
 
 

  

   

     

Snöhögar/upplagsplatser för snö                 
På flera platser är snömängderna så stora 
att man måste transportera snö till speciella 
upplagsplatser.  De här platserna kan lätt bli 
spännande lekplatser för barn. Högarna kan 
också bli mycket farliga lekplatser när det 
sker temperaturändringar . Grävda gångar 
kan rasa samman och när ny snö levereras 
av fordon kan lekande barn komma till 
skada. Markera gärna platser med 
varningsskyltar och håll dem under uppsikt.  
  

 


