Informations- och
nyhetsbrev
Nr 1, 2018

Nya delägare
Från 1 januari 2018 har vi 17 nya delägare som även har direktplacerat sin kommunförsäkring
hos oss. Alla har tidigare varit delägare i Förenade Småkommuners Försäkrings AB.
Vi har nu totalt 69 delägare och 58 direktplacerade försäkringar. Våra ägare finns över hela vårt
avlånga land, från Ystad i söder till Jokkmokk i norr, även om koncentrationen av delägare
fortfarande återfinns i södra Sverige (Götaland).
De nya delägarna är följande kommuner: Eda, Essunga, Grästorp, Jokkmokk, Lekeberg,
Malung/Sälen, Ovanåker, Skinnskatteberg, Smedjebacken, Surahammar, Vadstena, Valdemarsvik,
Vansbro, Ydre, Älvdalen, Älvsbyn och Ödeshög.
Samtliga dessa kommuner har huvudförfallodag 1 januari och för bolagets del är den riskspridning
det innebär med fler försäkringstagare, något som våra återförsäkrare uppskattar och som syns på
kostnaden för vår återförsäkring.

Skadeförebyggande projekt i skolor
Under tre år har vi tillsammans med P & B Brand- och Riskkonsulter och Malmö stads
grundskoleförvaltning drivit ett skadeförebyggande projekt i Malmös grundskolor. Projektet
kom till för att skadekostnaderna under en tid hade varit höga och de flesta skador var så
kallade frekvensskador.
Syftet med projektet var att stötta grundskolorna och fastighetsägaren i det skadeförebyggande
arbetet samt att kartlägga riskbilden för alla skolor och därmed ta fram riktade och kostnadseffektiva
rekommendationer för att reducera risker.
Inledningsvis gjordes ett antal platsbesök på utvalda skolor som dokumenterades i en riskrapport för
varje skola. Ganska snart upptäckte P & B att skolorna drogs med snarlik problematik. Då valdes 6
fokusområden ut och en kortfattad broschyr med konkret vägledning togs fram och distribuerades till
skolorna. Därefter fortsatte skolbesöken mer riktade mot de 6 utvalda fokusområdena och en
förenklad riskrapport skrevs för varje skola. Vissa skolor har följts upp med ett återbesök medan
andra har följts upp genom telefonsamtal.
Under projektets gång upptäcktes också att några skolor redan hade mycket väl fungerade rutiner
för vissa av de utvalda fokusområdena. Detta togs tillvara genom att dessa skolor genom intervjuer
fick dela med sig av sina tips och erfarenheter om hur just de hade lyckats. Att få ta del av hur andra
inom samma verksamhetsområde arbetar med utmaningar som systematiskt brandskyddsarbete och
skadegörelse var mycket uppskattat och har inspirerat andra att ta efter.
Det är alldeles för tidigt att redan nu dra några slutsatser om projektets inverkan på skadeutfallet på
lång sikt, dock finns tydlig indikation på en positiv trend. Vad som konkret har åstadkommits är en
ökad medvetenhet om skadeförebyggande arbete och möjligheter för riskreduktion innan skador
inträffar. Vid uppföljningen kunde närmare 50 % av de förbättringsåtgärder som föreslagits till
skolorna markeras som genomförda.
Nu är projektet avslutat och grundskoleförvaltningen tar över taktpinnen själva och fortsätter på den
inslagna vägen.

Prisbasbeloppet 2018
Prisbasbeloppet är fastställt till 45 500 kronor för 2018.
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