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Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Göran Olsgatan 1, 211 22  MALMÖ.  

Telefon 0703-576365 – www.ksfab.se – brittmarie@ksfab.se 
Om du inte längre önskar motta våra nyhetsbrev, kan du enkelt avregistrera dig genom att skicka ett mail till Ingrid på 

ingrid.andersson@ksfab.se  och meddela det. 

 

 

Ny VD 

Rekryteringen av ny VD efter Mats Ekbäck som går i pension i sommar är nu klar.  
Anders Ramäng börjar hos oss den 1 juni och tar över helt efter Mats när han slutar 31 juli. 
 

Anders har lång och bred erfarenhet från försäkringsbranschen. Han kommer närmast från 
ErlingAdvokater AB i Malmö där han arbetar som advokat med bl a försäkringsrelaterade frågor. En 
närmare presentation kommer när Anders har börjat hos oss.  

 

Elcyklar  
Elcyklar är vanligt förekommande hos många kommuner. Både som lånecyklar och som 
alternativ till bil för hemtjänstpersonal mm.  Vi får en del frågor om hur försäkringen gäller 
och om man kan få en lägre självrisk vid skada på en elcykel. 
 
Grundprincipen i kommunförsäkringen är att försäkringen gäller för ”all egendom som kommunen 
eller medförsäkrade bolag äger eller ansvarar för”. Elcyklarna är försäkrade i kommunförsäkringen 
när de är parkerade inom försäkringstagarens lokaler som uppfyller skyddsklass 1. Det kan också 
vara ett inhägnat område utomhus som uppfyller kraven enligt säkerhetsföreskrifterna 1.9.4. 
Självrisken är den av kommunen valda egendomssjälvrisken som gäller även för en elcykel. Om 
elcykeln är parkerad ”ute på stan” omfattas den inte av kommunförsäkringen.  
 
Vi rekommenderar de kommuner som ska köpa in elcyklar och som vill ha ett försäkringsskydd med 
lägre självrisk, att teckna den cykelförsäkring som leverantören erbjuder. Då får man en försäkring 
som är mer omfattande och anpassad för objektet.  

 

När kommunen lånar ut en lokal 
Gäller kommunförsäkringen när kommunen lånar ut en lokal? Det kan t ex vara en anställd, 
kommuninvånare eller en förening som tillfälligt lånar en lokal för ett speciellt ändamål.  
 

Egentligen är det i försäkringssammanhang ingen skillnad mellan att hyra ut eller låna ut en lokal. 
Därför bör kommunen ställa samma krav på den som lånar en lokal som den som hyr en lokal.   
Vi rekommenderar: 
 

1. Använd ett enklare kontrakt för att säkerställa att den som lånar lokalen vet vilket ansvar 
lånet innebär. Då kan ni även täcka in icke försäkringsbara händelser som att något går 
sönder, försvinner, städning mm 

2. Den som lånar en lokal måste visa att det finns en gällande ansvarsförsäkring. Är det en 
förening så ska de ha en föreningsansvarsförsäkring och om det är en privatperson så ska 
det finnas en hemförsäkring. Det ger oss möjlighet att ställa krav till ett annat 
försäkringsbolag om den som lånar er lokal orsakar skada. 

 

Drönare 
Kommunförsäkringen har undantag för flygansvar enligt ansvarsvillkoret pkt 1.6.5.  
 
Det betyder att kommuner som har egna drönare i sin verksamhet behöver teckna en 
flygansvarsförsäkring. Vi rekommenderar våra kunder att vända sig till sin försäkringsförmedlare för 
att få hjälp med detta försäkringsskydd då vi inte har någon möjlighet att erbjuda det. 
Hyr eller leasar man drönare bör man i sitt avtal inkludera flygansvarsförsäkring. 

 

Nytt år och nytt prisbasbelopp 
Prisbasbeloppet är fastställt till 46 500 kronor för 2019. 


