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Utgångspunkter 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB arbetar i en utpräglad förtroendebransch.  Dess 
anställda måste därför alltid agera på ett sätt som långsiktigt inger förtroende och 
respekt hos kunder, affärspartners, anställda, massmedier, myndigheter och andra 
intressenter.  
 
För att vinna och behålla förtroende och respekt är det nödvändigt med hög etik i 
verksamheten. Goda normer, god sed och goda riktlinjer skall prägla verksamheten. 
 
För att säkerställa hög etik har KSFAB´s styrelse beslutat om föreliggande etiska 
riktlinjer för bolaget och dess medarbetare. Riktlinjerna skall iakttas utöver de lagregler 
och andra bindande föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Riktlinjerna är inte heltäckande. Många frågor och situationer som kräver etiskt 
ställningstagande är inte reglerade. I sådana fall skall ställningstagande och handlande 
ske i riktlinjernas anda. Det är viktigt att ständigt överväga och diskutera vad som är 
hög etik.  
 

För vem gäller riktlinjerna? 

De etiska riktlinjerna gäller för anställda inom och även för fysiska och juridiska 
personer som utan att vara anställda, arbetar som uppdragstagare eller konsulter åt 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB. När det i riktlinjerna talas om medarbetare 
avses även i tillämpliga delar sådana personer. 
 

Grundläggande värderingar 

Följande värderingar skall prägla Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s relation till 
såväl kunderna och andra externa intressenter som relationen internt mellan KFSAB:s 
medarbetare. 
 
Medarbetarna skall: 
 

• stå för hög kvalité och agera långsiktigt 
 

• agera sakligt, rättvist, anständigt, ärligt och konsekvent 
 

• agera snabbt och aktivt, ha hög tillgänglighet i såväl externa som interna    
sammanhang samt kommunicera enkelt, rakt och tydligt 

 

• agera hjälpsamt, pragmatiskt och med respekt för individen och förståelse för  
 den enskilda kundens situation 

 

• ha hög integritet och stå emot otillbörliga påtryckningar 
 

• sträva efter öppen, ärlig och rättvis konkurrens 
 

• skall aktivt värna om miljön 



 

• skall motverka diskriminering 
 

 
 
Verksamheten skall bedrivas så att ovanstående grundläggande värderingar främjas. 
 

Marknadsföring och försäljning 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s marknadsföring skall vara seriös och saklig. 
Detta gäller också muntlig marknadsföring av enskilda medarbetare. 
Konkurrentinformation får inte missbrukas. 
 

Skadereglering 

Vid skaderegleringen skall gällande försäkringsvillkor, lagstiftning och praxis tillämpas 
konsekvent. Kommunassurans Syd Försäkrings AB och dess medarbetare skall i 
samarbete med den skadelidande se till att skadeärendet blir så utrett som dess 
beskaffenhet kräver. Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB helt eller delvis avböjer 
att ersätta en skada eller beslutar att betala mindre än vad som har begärts, skall den 
skadelidande informeras skriftligt om detta. Ställningstagandet skall motiveras.  
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB och dess medarbetare skall stå emot hot, 
påtryckningar och oärlighet från kundernas eller de skadelidandes sida. Vid misstanke 
om försäkringsbedrägerier skall skadefallet hänskjutas till närmaste chef. 
 
Följande hävdvunna principer skall vara vägledande vid skaderegleringen: 
 
1.  Den skadelidande skall ha vad som tillkommer honom eller henne enligt 

försäkringsavtal, även om den skadelidande begär mindre. 
 
2.  Prestigesynpunkter får inte spela in vid skaderegleringen. Om det visar sig att en 

skada har bedömts felaktigt, skall tidigare skaderegleringsbeslut omprövas oavsett 
om det har begärts av den skadelidande eller ej. 

 
3.  Fast hållning skall iakttas inför hot och andra påtryckningar, exempelvis hot om 

kontakt med massmedier eller stämning. 
 
4.  Ingen ersättning får utbetalas enbart i reklamsyfte. 
 
5.  Om flera försäkringsbolag är inblandade i en skada och det är klart att den 

skadelidande skall ha ersättning men det oklart från vilket bolag, så får detta inte 
fördröja skaderegleringen. En tvist mellan två försäkringsbolag får under inga 
förhållanden leda till att den skadelidande får vänta på sin ersättning. 

 
Begäran om ex gratiaersättning skall underställas Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB´s styrelse för beslut. 

 
Lagregler som skall tillämpas vid skadereglering finns bl.a. i försäkringsavtalslagen 
(2005:104) och skadeståndslagen (1972:207). 



 
 
 
 
 

 

Tystnadsplikt och sekretess 

För att Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s kunder och de skadelidande skall ha 
fullt förtroende för Kommunassurans Syd Försäkrings AB är det nödvändigt att 
fullständig sekretess iakttas när det gäller ekonomiska, medicinska eller andra 
personliga uppgifter om de skadelidande eller kunderna. Sekretessbelagda uppgifter får 
inte lämnas ut eller omtalas för obehöriga och inte heller förvaras så att den kan 
åtkommas av obehöriga. Sekretessbelagda uppgifter om de skadelidande får endast 
lämnas ut till: 
 

• Den skadelidande själv eller till dennes behöriga ombud 
 

• Medarbetare som oundgängligen behöver uppgiften för att kunna utföra 
 sitt arbete 
 

• Myndigheter, under förutsättning att uppgiftslämnandet har stöd i lag 
 

Det ligger oftast i Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s intresse att sprida 
information om bolaget och så fullständigt som möjligt besvara förfrågningar om 
verksamheten från kunder, skadelidande, allmänheten och massmedier. Det är alltid 
tillåtet att lämna ut uppgifter i material som är allmänt tillgängligt, t.ex. 
årsredovisningar och kundbroschyrer. 
 
Däremot är det inte tillåtet att lämna ut icke allmänt tillgängliga uppgifter om 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Det kan gälla ekonomisk information, 
marknadsinformation samt information om kalkyler och nya produkter. Känsliga 
uppgifter skall förvaras så att de inte kan åtkommas av obehöriga. De får internt lämnas 
ut bara till medarbetare som behöver uppgifterna för att kunna fullgöra sitt arbete. 
 

Uppgiftslämnande till media 

 
Som generell regel gäller att Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s kontakter med 
massmedier skall präglas av öppenhet, saklighet, ärlighet samt respekt och förståelse för 
media. Detta får emellertid inte leda till att sekretessbelagd information om våra kunder 
och skadelidande eller lämnas ut. 
 

Leverantörer, samarbetspartners och andra affärskontakter 

 Kommunassurans Syd Försäkrings AB är anhängare av öppen, ärlig och rättvis 
konkurrens mellan fria näringsidkare. 
 
Därför skall Kommunassurans Syd Försäkrings AB: 
 

• Inte anlita leverantörer (motsvarande) beträffande vilka det är känt att de  



 väsentligt åsidosatt sina skyldigheter mot sina affärspartners, anställda eller 
det allmänna, genom att exempelvis inte infria ingångna avtal eller betala skatter 

 

• Inte anlita leverantörer (motsvarande) beträffande vilka det är känt att de  
 själva eller deras ägare har missbrukat konkursinstitutet 
 

• Inte anlita leverantörer (motsvarande) beträffande vilka det är känt att  
 ägarförhållandena är oklara 
 

• Noggrant iaktta internationella och nationella konkurrensregler. 
 
 
 

Mutor och bestickning 

En muta är en förmån som ges för att otillbörligt påverka någon i dennes 
tjänsteutövning. Den som tar emot eller begär en muta gör sig skyldig till mutbrott och 
den som lämnar eller utlovar en muta gör sig skyldig till bestickning. Mutbrott och 
bestickning anses som allvarliga brott i Sverige. 
 
Medarbetare som har kontakter med företag som levererar eller kan komma att leverera 
tjänster eller varor till måste vara särskilt observanta mot att ta emot något som kan 
uppfattas som en muta. Detta kan gälla bl.a. olika förmåner från exempelvis 
leverantörer av reparationstjänster eller mäklare av värdepapper. Den som får en förmån 
och är osäker skall samråda med sin närmaste chef och tacka nej vid minsta tveksamhet 
om förmånen är tillbörlig eller inte. Om en förmån som är tveksam redan erhållits skall 
den återgå. 
 
Nedan följer exempel på hur olika förmåner bör betraktas: 
 
Kontanter och borgensförbindelser 

Kontanter och borgensförbindelser anses alltid som mutor. 
 
Gåvor, kundpresenter 

Normalt reklammaterial med firmamärkning är tillåtet liksom enkla presenter av ringa 
värde. 
 
Tjänster 

Tjänster i form av bilreparationer, fastighetsreparationer och liknande till låg eller ingen 
kostnad utgör mutor. 
  
Måltider 

Luncher eller middagar av normalt slag i samband med arbetet godtas. Särskilt påkostad 
representation i form av överdrivet dyra middagar och liknande är inte tillåtna. 
 
Studieresor 

Studieresor med anknytning till arbetet får inte företas på annans än Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB bekostnad. 
 
Semesterförmåner 

Lån av fritidshus, båtar, bilar etc. under helger eller semestrar anses som mutor. 



Allmänna krav på Kommunassurans Syd Försäkrings AB medarbetare 
 
Allmänt 

För att som tjänsteproducerande företag skall kunna vinna och bibehålla förtroende och 
respekt måste krav ställas på Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s medarbetare när 
det gäller etik och personliga förhållanden i övrigt. 

 

Personlig integritet 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s medarbetare måste ha hög personlig integritet. 
Medarbetarna skall kunna stå emot otillbörliga påtryckningar oavsett varifrån de 
kommer. 
 

Droger och alkohol 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s medarbetare får inte använda narkotika.  
 
Alkoholdrycker får inte förtäras under tjänstetid annat än i samband med representation. 
Vid sådan skall alltid restriktivitet med alkohol iakttas. 
 
Brottslighet 
Det är inte acceptabelt att medarbetare begår brott. Den fortsatta anställningen 
ifrågasätts regelmässigt för medarbetare som har gjort sig skyldiga till brott i tjänsten 
eller brott som riktar sig mot Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Detsamma gäller 
för medarbetare som har dömts till svårare påföljd än böter för brott utom tjänsten. 
 
Medlemskap eller sympatier för vissa organisationer 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB accepterar inte att medarbetare är medlemmar i 
eller aktivt sympatiserar med organisationer som är antidemokratiska, rasistiska eller 
våldsbenägna eller på annat sätt förknippas med brottslighet. 
 
Sexuella trakasserier 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB accepterar inte att någon medarbetare 
trakasseras sexuellt. 
 
Särskilda krav på Kommunassurans Syd Försäkrings AB verkställande direktör 

Extra höga krav ställs på Kommunassurans Syd Försäkrings AB verkställande direktör 
när det gäller etik. Kommunassurans Syd Försäkrings AB verkställande direktör skall 
alltid vara en föregångare för övriga medarbetare. Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB verkställande direktör skall själv till fullo följa de regler och andra normer som 
gäller för övriga medarbetare. Det är inte acceptabelt med en verkställande direktör som 
kringgår interna regelsystem och missbrukar det förtroende som styrelsen gett den 
verkställande direktören. 

 


