
POLICY -  skadereglering 2015-09-25 
 
Inledning 
Syftet med denna policy är att beskriva processen för skadereglering, främst för 
registrering och reservsättning av skador, men också skadehanteringens gång i stort. 
 
Skadereglerarna arbetar inte efter någon skriftlig uppdragsbeskrivning utan 
processen sker efter ett inarbetat arbetsmönster som skapats under tiden som man 
utfört skadereglering åt KSFAB och skiljer sig inte nämnvärt från hur man arbetar åt 
andra uppdragsgivare. 

 
På malmökontoret arbetar tre skadereglerare med KSFAB: skador. Sammanlagt har 
Crawford 15 skadereglerare i Sverige vilket minskar sårbarheten vid sjukdom eller 
andra omständigheter. Skadereglerarna tycker att samarbetet med KSFAB går 
mycket bra. 
  
Processen 
 
I sammandrag ser processen vidskadereglering ut som nedan: 
 

1. Skadeanmälan från skadedrabbad försäkringstagare skickas till KSFAB. 
 

2. Skadan registreras i KSFAB:s skaderegister. 
 

3. KSFAB ger uppdrag till Crawford att reglera skadan. 
 

4. Crawford tar kontakt med skadedrabbad försäkringstagare och bedömer om 
skadan är ersättningsbar (omfattas av försäkringsskyddet) och om den kräver 
besiktning på plats eller den kan skötas utan besiktning. 

 
5. Då skadan är ersättningsbar skapar Crawford en skadeakt i sitt skadesystem 

för KSFAB:s räkning. 
 

6. Därefter gör man en preliminär reservsättning i KSFAB:s skaderegister som 
man har direktlänk till. Någon automatisk koppling mellan Crawfords och 
KSFAB:s skaderegister finns inte varför man kan missa att göra uppdatering i 
båda systemen samtidigt. Detta har också hänt. 

 
7. Det händer att försäkringstagarens mäklare har synpunkter på vad som är 

ersättningsbart och tar då kontakt med Crawford. 
 

8. Vid egendomsskada gör kommunen/försäkringstagaren beställning av 
entreprenör (inom ramen för kommunens ramavtal med entreprenörer) för att 
åtgärda skadan. Detta sker alltid i dialog med skaderegleraren. I vissa fall är 
Crawford direkt med inför beställningen av entreprenör. Vid större skador görs 
upphandling enligt LoU.  

 
9. Vid ansvarsskada görs regleringen av Crawford som också har kontakt med 

den skadedrabbade som i regel är tredje person. Crawford gör bedömning om 
ansvarsskyldighet föreligger. Om så inte är fallet avböjer Crawford ersättning 
för kommunens räkning. 



 
10. Crawford gör en ny bedömning av reservsättningen som kan bygga på besök 

och kalkyler och registrerar denna i KSFAB:s skaderegister. 
 

11. Då skadan ska slutregleras redovisar försäkringstagaren nedlagda kostnader 
för skadan och Crawford granskar dessa och bedömer om redovisade 
kostnader stämmer med vad som är ersättningsbart.  

 
12. Crawford skriver ett förslag om ersättning som översänds till 

försäkringstagaren och KSFAB. 
 

13. Om förslaget godkänns av VD sker utbetalning till av försäkringstagaren 
uppgivet konto. 

 
14. Vid det månatliga möten som sker mellan boagets VD och Crawfords 

Malmökontor, sker en genomgång av sktuella skador, frågeställningar kring 
skador och eventuell nödvändighet av reservjustering eller frågor om utebliven 
reservsättning. 

 
15. I slutet på varje år skickar bolaget en uppmaning till Crawfords Malmökontor 

att gå igenom och justera samtliga reserver som ligger i skadesystemet. 
 

Avtal om skadereglering finns mellan Crawford och bolaget och omförhandlas vid 
behov.  
 


