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Bokslut 2015  
Förutom 2005 då bolaget startade, är 2015 det enda året bolaget 
redovisat ett minusresultat. 
  
Den främsta förklaringen är ett ökat antal skador under 2015 och fördyring  
av tidigare års skadekostnader vilket gjorde att den kostnadsposten steg från  
14 Mkr 2014 till 26 Mkr 2015. Före dispositioner blev resultatet -0,6 Mkr. 
  
Tack vare tidigare års vinster kan bolaget ändå ge aktieutdelning med 2 % av 
aktiekapitalet till sina ägare.  
 
I 2015 års resultat beräknas att 4,3 Mkr betalas tillbaka som premieåterbäring 
till de kunder som valt direktplacering, vilket motsvarar ca 13 % av premien för 
dessa kommuner. 
 

 

Regionträff i maj 
Inbjudan till vår Regionträff för Försäkringshandläggare och 
Säkerhetshandläggare hos våra direktplacerade kommunförsäkrings- 
kunder har skickats ut. 
 
Vi träffas på fyra olika platser, Malmö, Karlshamn, Landskrona och 
Kristianstad, för att de flesta ska ha möjlighet att delta. Våra två 
huvudpunkter är presentation av vårt Teknikpaket som innehåller risk- och 
skadeförebyggande tjänster samt kommande villkorsändringar som träder 
i kraft 1/1 2017 och därefter löpande beroende på när 
kommunförsäkringen har förfallodag. 

 

 

Flest antal gräsbränder sker i april 
Antalet bränder i skog eller mark varierar kraftigt i antal mellan åren 
beroende på väderförhållanden. Generellt inträffar gräsbränder mer frekvent 
under våren med en tydlig topp i april. Skogsbränder är vanligast i maj till 
juli. 
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 
 
 
 

Lärdomar från skogsbranden i Västmanland 
Den 31 mars överlämnade MSB sin rapport ”Ansvar, samverkan, handling – 
åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheter från skogsbranden i 
Västmanland 2014” till regeringen. Se pressmeddelandet i nedan länk. 
Hela rapporten finns att tillgå på MSBs hemsida. 
 
https://www.anpdm.com/newsletter/3564607/42405A4579444B584171 
 

 

 

 

 

 

KSFAB i siffror 
I skrivande stund har KSFAB 52 delägare  
och 53 försäkringskunder (kommuner och 
kommunala bolag) varav 43 är direkt- 
placerade kunder.  
 
 

Fel länk om märkning i förra 

nyhetsbrevet.  
Här kommer rätt länk till Vellinge kommuns 
hemsida. Läs gärna om deras arbete med  
att förebygga datorstölder genom dna-
märkning. 
http://www.vellinge.se/nyheter/vellinge-
forebygger-inbrott-med-dna-markning/ 
 

 
 

Dödsbrandsstatistik 2016 

Månad 
Antal 

bränder 
Antal 

omkomna 

Januari 13 13 

Februari 6 6 

Mars 6 6 

Totalt  25 25 

Uppgifterna är preliminära. Senaste uppdatering: 29 mars 2016.  
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 
 
 

Earth Hour 2016 - många 

tillsammans för klimatet  
Lördagen den 19 mars 2016 var det Earth 
Hour – världens största miljömanifestation.  
Många av våra delägarkommuner deltog på 
olika vis, t.ex. nedsläckta fasadbelysningar, 
gator, torg och konstverk. Någon passade på 
att bjuda på eldshow, någon annan på en kopp 
kaffe i stearinljusets sken och många har 
bidragit med en mängd klimatsmarta tips på 
sina hemsidor. 

.                  
    
 

Överbelastningsattack! 
Det blir allt vanligare att myndigheter, 
kommuner och stora företag blir attackerade  
t ex via sin hemsida med skräpinformation. I 
de flesta fall är syftet att förhindra normal 
åtkomst, men det kan också vara för att 
mörklägga en annan pågående attack. 
Se över era rutiner för att hantera och 
förebygga IT-incidenter. 

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 


