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Om kund framför klagomål på hanteringen av bolagets handläggning skall detta 
hanteras av VD (klagomålsansvarig) eller dennes ersättare vVD. 
 
På Ksfab´s hemsida finns under fliken ”Om Ksfab” en underflik som benämns 
”Klagomålshantering”. Där kan t ex en försäkringskund navigera för att hamna rätt med 
eventuella klagomål. 
 
När representant för Kommunassurans Syd Försäkrings AB får kännedom om klagomål 
skall detta omedelbart vidarebefordras till klagomålsansvarig. 
 
Bolagets klagomålsansvarige skall vid klagomål utan dröjsmål kontakta den klagande 
för att efterhöra orsaken till klagomålet.  
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall i samband med tecknande av 
försäkringskontrakt meddela försäkringstagaren till vem denne kan rikta eventuella 
klagomål samt att information om detta finns på hemsidan. 
 
Bolagets ställningstagande i klagomålsfrågor skall alltid skriftligen motiveras. 
Klagande skall alltid upplysas om hur ärende skall drivas vidare om klagande inte är 
överens med bolagets klagomålsansvarige om bolagets ställningstagande i enskilt 
klagomålsärende. 
 
Klagomål skall besvaras sakligt och korrekt snarast från det att klagomålet inkommit till 
bolaget. 
 
Klagomål skall registreras på ett sådant sätt att klagomålet alltid kan följas och 
sammanställas så att bolaget kan vidta förebyggande åtgärder. 
 
Dokumentation i varje klagomålsärende skall arkiveras i skadeakten under 10 år. 
 
Följande text finns på hemsidan: 
 

” Bolaget har en policy som anger vem som hanterar klagomål samt tillvägagångssätt. 
Klagomål mot bolagets utslag i skadeärenden ska skickas via mail till VD Mats Ekbäck. När du 
vänder dig till bolaget med ett klagomål ber vi dig ange följande: 
* Vem du är och hur vi kan komma i kontakt med dig  
* Vad du vill klaga på, gärna med så många detaljer som möjligt  
* Vad du anser har handlats fel och datum för när detta ska ha inträffat  
* Relevant underlag som påvisar den upplevda bristen 
* Ny relevant information som kan ändra vår bedömning. 
 
Bolaget är fast beslutna att behandla alla inkomna klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt 
sätt. Vår klagomålsansvarige ska så snart som möjligt, och senast inom 14 dagar, skriftligen meddela 
dig sin bedömning av ditt klagomål.  
Skulle du ändå inte vara nöjd med hanteringen kan du som konsument få rådgivning i frågor som rör 
vår hantering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå. De kan kontaktas via 
www.konsumenternas.se, skriftligen till Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 
Stockholm eller via telefon 08-22 58 00.  
Den kommunala konsumentvägledningen kan också vara behjälplig med råd kring ditt ärende.  
 
Klagomål kan riktas mot ärenden som registrerats som skadeärenden. I vissa fall är bolaget enbart en 
rådgivande instans åt kommunförsäkringskunder som har fått skadeståndsanspråk som understiger 
kommunens självrisk och har nya omständigheter tillkommit i ett sådant avslagsärende, kan klagomål 
skickas till VD, annars är det prövning i Tingsrätt eller ARN som ligger närmast.” 


