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Vi har haft årsstämma 

Den 10 maj hade vi årsstämma på Hotel Rådmannen i Alvesta . 
Stämman hölls i enlighet med våra stadgar och stämmans 
ordförande var Per Ribacke, Alvesta Kommun. 

Efter ordinarie stämma hölls föredrag i två aktuella ämnen.  ”Placeringar 
i räntemarknaden” av Mathias Leufstedt från Nordea samt ”Inbrott på 
skolor” av Brittmarie Elg Hjörneby från Kommunassurans.  
 

Regionträffar under maj 
Vi har genomfört vårens Regionträffar för försäkringshandläggare 
och säkerhetshandläggare hos våra direktplacerade 
kommunförsäkringskunder. 
 
Första träffen hade vi i Malmö den 18 maj och därefter fortsatte vi till 
Karlshamn den 23 maj och avslutade i Kristianstad den 31 maj.   
 
Våra två huvudpunkter var kommande villkorsändringar och presentation 
av vårt teknikpaket som innehåller risk- och skadeförebyggande tjänster 
där vi samarbetar med P&B.  
Totalt närvarade 34 representanter från 22 kommuner. Stort tack till er alla 
som visade intresse. 
 

Nya villkor träder i kraft 1/1 2017 
Ändringar i vårt kommunförsäkringsvillkor Egendom och 
Extrakostnader kommer att aviseras under juni månad. Villkoret träder 
i kraft 1 januari 2017 och därefter löpande vid respektive förfallodag. 
 
Främst är det kapitlet om Säkerhetsföreskrifter som innehåller förändringar. 
Detaljerad information kommer att bifogas aviseringen. Vissa justeringar har 
även gjorts villkoren Rättsskyddsförsäkring vid miljöbrott samt Miljöansvar 
för Byggherre och Entreprenör. 
 
Har ni frågor rörande villkoren går det bra att kontakta Brittmarie på mail 
brittmarie@ksfab.se eller tfn 0703-576365. 

 

 

Datorinköp inför hösten 
Kommer ni att köpa nya datorer inför skolstarten i höst? Då är det bra 
att redan nu planera för hur ni tar emot leveranserna.  
 
Det finns flera sätt att ta emot en datorleverans. Ni ska välja ett sätt som 
passar in i er organisation och som är säker. Tänk på att om ni ska förvara 
en stor mängd datorer på en skola bör ni säkra upp förvaringen.  
Vi vet av erfarenhet att just vid höstterminens start organiseras och 
genomförs en mängd inbrott där just datorer, läsplattor mm är det 
eftertraktade bytet. Läs gärna vårt informationsbrev 1, mars 2016 där finns 
många tips att ta del av.  
http://www.ksfab.se/index.php/component/content/article/4-
undersidor/webbsida-undersidor/87-nyhetsbrev 
 
 

 

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

KOMMEK 17-18 augusti 2016 
Om ni besöker Kommekmässan i Malmö så 
finns vi på utställningsplats E25. Kom gärna 
förbi. 
 
Per-Olof finns på mässan båda dagarna och 
Mats finns där den 18/8. Ingrid och Brittmarie 
kommer att finnas växelvis båda dagarna.  
 
Vår ordförande Stig Ålund, finns också på 
mässan den 17/8.  
 
 

Dödsbrandsstatistik 2016 

Månad 
Antal 

bränder 
Antal 

omkomna 

Januari 15 15 

Februari 7 7 

Mars 5 5 

April 5 5 

Maj 13 13 

Totalt  45 45 

 
Uppgifterna är preliminära. Senaste uppdatering: 1 juni 2016.  
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 
 
 

Årsredovisning 2015 
 
Vår årsredovisning för 2015 finns nu som pdf 
på vår hemsida. 
http://www.ksfab.se/index.php/ekonomi 
 
    

 

 

Semestertider 
Vårt kontor är bemannat hela sommaren. Se 
vår hemsida för aktuell kontaktinformation. 
 

                       
 

Vi önskar alla en skön sommar! 
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Checklista SKOLOR inför sommarlovet 

 

UTOMHUS  
• Stenar och tunga föremål i närheten av skolan tas bort. 
• Återvinningstunnor ska vara placerade minst 6 m från skolbyggnad i låst 

utrymme. 
• Ev. byggcontainrar eller liknande ska flyttas bort från skolgården eller vara 

låsta. 
• Allt brännbart material, t.ex. lastpallar, tomkartonger måste tas bort från 

skolgården. 
• Papperskorgar ska vara tömda. 

 
INOMHUS  

• Kontrollera inställningar för dörrarnas tidlås så att skoldörrarna inte låses upp 
som vanligt kommande vardag. 

• Kontrollera även inställningar för inbrottslarm så att larmet inte slås av som 
vanligt kommande vardag. 

• Datorer, laptops, läsplattor och annan stöldbegärlig utrustning får inte vara 
synlig genom fönster. Lås in i utrymmen med skyddsklass 2-lås eller bättre. 
Gör det jobbigt för ev. inbrottstjuvar. 

• Stäng av all elektronisk utrustning som inte behöver vara påslagen. 
• Boka förstärkt bevakning för extra riskutsatta skolor. Öka gärna bevakning 

någon vecka innan skolstart. Variera klockslagen för bevakningen. 
• Kontrollera att alla fönster och dörrar är stängda och låsta 
 

ÖVRIGT ATT TÄNKA PÅ 
• Om ni har skolorna uthyrda under sommaren. Var extra observanta under just 

dessa tider. Obehöriga kan lätt komma in när det inte är ordinarie verksamhet. 
• Vattenskador som upptäcks sent blir ofta omfattande. Om möjligt, ha 

vattenavstängning kopplat till larm. Då riskerar ni inte att överraskas när det är 
dags för terminsstart.     
 

                              


