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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. 

 

Mer om internt upphandlad försäkring  

I förra nyhetsbrevet skrev vi om alla våra nya direktplacerade, dvs internt upphandlade 
försäkringar inför 2020. Den listan kompletterar med ytterligare en försäkring. 
 
Malmö stad har sedan 1 januari 2015 haft sin egendomsförsäkring internt upphandlad hos oss. Från 
och med 1 januari 2020 har de även valt att placera sin ansvarsförsäkring i Kommunassurans.  
 

Ny blankett för skadeanmälan ansvar 
Vi har en ny blankett för ansvarsskador. De tidigare två blanketterna används inte längre utan 
det är enbart den blanketten som finns på vår hemsida som ska användas.  
  
Det är en anställd hos kommunen/bolaget med befogenhet att anmäla försäkringsskador eller ett 
ombud med fullmakt från kommunen/bolaget som kan fylla i blanketten och skicka till oss. Den 
skadeståndskrävande måste själv upprätta sitt skriftliga skadeståndskrav mot kommunen/ bolaget, 
vilket ska bifogas skadeanmälan till oss. 
Kommunassurans har tagit fram ”Information till dig som vill rikta ett skadeståndskrav mot en 
kommun” som vi tillhandahåller till de kommuner som vill ge den informationen vidare till den som 
anger att de vill rikta ett skadeståndsanspråk mot kommunen/bolaget. Skriv ett mail till 
ingrid.andersson@ksfab.se så skickar hon över informationsskriften. 
 

Läslampa i mörkret 
Räddningstjänsten Syd har uppmärksammat ett flertal händelser (bränder) där man tror att 
belysningen under spisfläkten används som läslampa.  
 
Det visar sig att hos äldre/brukare, som inte använder spisen självständigt för matlagning, har spisen 
blivit en förvaringsplats. Det kan finnas papper, pärmar mm liggande direkt på spisen. Man tror att 
det har blivit så för att det ofta är bra belysning i fläkten. Spisvreden kan lätt stötas till och med 
material liggande direkt på plattorna så kan det uppstå en brand. Nu under den mörka årstiden är 
detta en stor risk. Informera gärna i er organisation om denna risk och ha tydliga regler om att spisen 
inte får användas för avlastning.  
 

Kom ihåg!  
Var noggranna i er hantering av levande ljus, både hemma och inom kommunens lokaler. Lämna 
aldrig ett levande ljus utan uppsikt. 

 
 

   

God Jul 
och 

Gott Nytt Försäkringsår 
önskar 

vi på Kommunassurans 
 
Anders, Per-Olof, Ingrid och Brittmarie 
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