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Årsstämman den 7 maj  

Vi höll årsstämma och 10-årsjubiléum på Grand Hotel i Lund den   
7 maj. Stämman hölls i enlighet med våra stadgar och stämmans 
ordförande var Thomas Håkansson.  

Tobias Ekberg från P&B höll efter stämmans avslut ett föredrag om 
Skadeförebyggande arbete. Vi påmindes återigen om vikten av att 
bedriva ett aktivt skadeförebyggande arbete. Det finns ingen ”quick fix” 
utan det är ett kontinuerligt arbete som kräver analys, strategi, riktlinjer 
och uppföljning. Tobias presenterade också vårt pågående 
samarbetsprojekt med Malmö Stad där syftet är att få ner 
frekvensskadorna i Malmös skolor. 

Kvällen avslutades med mingel och efterföljande jubileumsmiddag i 
Stora Salen. Där bjöds vi på bl.a. tal, roliga historier och en fartfylld 
underhållning av Lundaspexarna. 

 

      
 
Foto: Mats Ekbäck 
 

Återbäringen är nu utbetald! 

Nu har våra kunder med huvudförfallodag 1 januari fått sin återbäring 
för avtalsperioden 1 jan – 31 dec 2014.  Av de 19 kommuner som valt 
direktplacering för sin kommunförsäkring får 17 st. premieåterbäring. 
Totalt har vi återbetalat 2,8 Mkr vilket motsvarar i genomsnitt 13,1 % av 
den inbetalda försäkringspremien.   
 

Höstens Seminarium – Att förebygga 

vattenskada 

Under hösten erbjuder vi ett seminarium till våra direktplacerade 
delägare på temat – Att förebygga vattenskada . Seminariet är 
kostnadsfritt mot att ni erbjuder lokal utan kostnad.  
 
Vår samarbetspartner P&B håller i seminariet och för er som inte 
känner till P&B sedan tidigare kan nämnas att det är ett av Sveriges 
äldsta Brandkonsultbolag. Läs gärna mer på deras hemsida, 
www.pob.se .  För anmälan, se andra sidan. 

KSFAB i siffror 
 
I skrivande stund har KSFAB 48 delägare 
och 50 försäkringskunder (kommuner och 
kommunala bolag) varav 38 stycken direkt-
placerade kunder.  

 

 

Har ni badplatser? 
 
Förse era badplatser med tydliga skyltar nu 
när de börjar ta form inför badsäsongen. 
Badgästerna måste uppmärksammas på 
förändringar från föregående år som t.ex. 
bryggornas placering, vattendjup, om det är 
olämpligt att dyka osv. Allt för att förhindra 
onödiga personskador. 
 
  

  

Gräsbrand 
Kom ihåg att nu på våren finns det risk för 
gräsbränder.  
Du kan hålla dig uppdaterad om risken i ditt 
område via MSB:s hemsida. 
 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyck
or/Skogsbrand--
vegetationsbrand/Brandriskprognoser/Grasbrand
risk/ 

 

Kartan uppdateras mellan 1 feb till början 
av juni. Den ger också möjlighet att få 
prognos fem dagar framåt. 
 
 

 
Det som göms i snö… 
….kommer upp i tö. Gör gärna en extra 
översyn av vad som har hänt under vintern.  
 
 

  

Prisbasbelopp 2015 
För 2015 är prisbasbeloppet beräknat till 
44 500 kronor. 
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Lär dig mer om försäkring – Vad innehåller 

kommunförsäkringen?   

Vi erbjuder våra direktplacerade kunder en genomgång av 
kommunförsäkringens försäkringsskydd med fokus på 
egendomsförsäkring.  Förra hösten gick vi igenom 
ansvarsförsäkring. 
 
Huvudinriktningen är vad som är försäkrat resp. vad som är undantaget. Vi 
går också igenom lite om säkerhetsföreskrifter och skadevärderingsregler . 
Redan nu har vi bokat med flera kommuner, bl.a. Hörby, Höör, Eslöv, Sjöbo 
och Kristianstad. För intresseanmälan, se längre ner på sidan.  

 

Lokal samverkan mot skadegörelse & 

andra brott = www.stoppasabbet.nu  

Stoppasabbet.nu arbetar för att förebygga skadegörelse genom att 
erbjuda utbildningsmaterial och information för skolor att använda 
i undervisningen. Målet med Stoppasabbet.nu är att skapa trygghet 
i närmiljö och att samhällets kostnader för skadegörelse ska 
minska. 

Stoppasabbet.nu erbjuder kostnadsfritt utbildningsmaterial till skolor, 
såsom läraranvisningar, power point-presentationer, filmer, faktablad 
mm. Allt material finns tillgängligt att ladda ner från hemsidan. Bland 
materialet som finns kan nämnas pedagogiska filmer om ämnen som 
klotter, snatteri, bränder och onödigt vardagssabb. Allt material 
uppdateras och faktagranskas ständigt för att alltid vara aktuellt. På den 
lokala sidan finns information om ”Skadegörelse nära dig”. Besök gärna 
sidan och sprid informationen till era skolor. 
 
Källa: Stoppasabbet.nu 
 

IA – Informationssystem om arbetsmiljö 

AFA Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK 
och branscherna utvecklat ett webbaserat system som stödjer det 
systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda 
händelser. 

IA-systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom 
arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, 
egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag.  

 Systemet är kostnadsfritt för försäkrade företag.  
 
Källa: AFA Försäkring 
 
 
 

Dödsbrandsstatistik 2015 

Månad 
Antal 

bränder 
Antal 

omkomna 

Januari 10 11 

Februari 10 12 

Mars 13 14 

April 6 6 

Maj 2 2 

Juni   

Halvår   

Juli   

Augusti   

September   

Oktober   

November   

December   

Totalt  41 45 

 

Källa: Uppgifterna är preliminära. Senaste 
uppdatering: 11 maj 2015 
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB 
 

  
Sommarlovet närmar sig 
Nu är det hög tid att se över säkerheten i 
era skolor då sommarlovet närmar sig och 
många skolor kommer att vara stängda.   
Se gärna vårt Informationsbrev Mars 
2015 där vi bl.a. skriver om 
riskreducerande tekniska installationer 
som kan hjälpa till att förhindra att 
vattenskador uppstår.  
En tidig upptäckt gör stor skillnad på 
skadans omfattning.  
 

  
Psst… 
Glöm inte att meddela oss din kommuns 
intresse av vårt seminarie i höst, Att 
förebygga vattenskada. 
Boka redan nu så har ni något att se fram 
emot efter semestern. 
 

 

Anmäl intresse  
till Seminariet under hösten och Försäkringsgenomgången genom att skicka ett mail till Brittmarie, 
brittmarie@ksfab.se . Har du frågor eller vill veta mer, går det bra att ringa 0703-57 63 65.  Både seminariet och 
försäkringsgenomgången är kostnadsfri för våra direktplacerade delägare. 

 


