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Kommunassurans Syd Försäkrings AB  (KSFAB ) –
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Skadeförebyggande arbete – utbildningserbjudande till 
kunder

� Tanken är att vi via vår kontrakterade firma P&B ska kunna tillhandahålla diverse olika 
”paket” med olika säkerhetsfrämjande inslag, t ex:

� - ”Effektiva brandskyddsronder” (rondering och checklistor)

� - ”Strategisk rådgivning inom risk och skadeförebyggande arbete” (t ex vattenskador)

� - ”Optimering av Systematiskt Brandskyddsarbete”

� - ”Inventering av befintligt brandskydd”
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� - ”Utveckling av skadeorganisation och skadestatistik”

� - ”Generellt arbeta med skadeförebyggande arbete – metoder och stöd” (br, va, in, ska)

� - ”Hantering och skydd av stöldbegärlig egendom”

� - ”Egen skadeutredning” (hur, efter skada)

� - ”Survey av objekt” (på begäran från å f)

Riktar sig till våra försäkringskunder. De kan köpa ett paket som då anpassas individuellt 
och motsvarar ca en dag på plats för P&B. Viss sponsring av Ksfab, kanske 25-35 % 
beroende på typ av paket (survey av objekt kostnadsfritt om initiativet kommer från 
Ksfab).

I samband med ett erbjudande ska också vårt seminariearbete presenteras. Vi fortsätter 
med de ambulerande seminarierna och anpassar temat vartefter.
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� Se separat presentation

Nyheter i omvärlden
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Vår geografiska placering – relation till långväga ägare

� Vi har idag ett antal ägare vars geografiska placering är relativt långt från bolagets 
driftkontor, t ex Uddevalla, Vänersborg, Tranemo, Sävsjö, Vetlanda, Hultsfred, Högsby.

� Att skapa ett satellit kontor är väl kanske att ta i, men ett speglat ägarsamråd torde kunna 
genomföras på fler ställen än det normala.

� Ska ägarsamrådet vara kvar i dess nuvarande form?

� Bolagsstämma måste dock genomföras på ett ställe vid en tidpunkt, men den geografiska 
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� Bolagsstämma måste dock genomföras på ett ställe vid en tidpunkt, men den geografiska 
placeringen av stämman kanske bör tänkas över.

� I vilket fall borde de ”långväga” ägarna få ett besök minst vartannat år för utbyte av 
information och kontakter.

� Mässdeltagande på strategiska platser. Måste dock passa in i temat.

� Ska ägarsamrådet vara kvar i sin nuvarande form?
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� Med den organisation vi har idag använder vi oss av följande möjligheter:

� - utskick av brev och information om bolaget till icke delägare i regionen

� - direkt telefonkontakt med vissa specifika områden (s a s betar av mindre områden, t ex 
Kalmar län, Halland)

� - reagera direkt på inkommande impuls från icke delägare

� - deltagande på mässor

Hur attrahera nya delägare
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� - deltagande på mässor

� Möjligt att bolaget behöver professionellt hjälp att bearbeta en större mängd, genom t ex 
telefonkontakt för att undersöka intresse, varpå vi kan följa upp med telefon och 
besök(filtrering)

� Idag en mycket långsam process på alla plan, både när det gäller att hitta rätt person att 
prata med och kommunernas reaktionstid. 

� Kan styrelsen bistå med sina kontakter?
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� Tidigare har VD:ar och ek chefer i bolagen träffats på regelbunden basis för informations-
och erfarenhetsutbyte i protokollösa möte. 

� På senare år har även kategorin ”RM” tillkommit och Ksfab´s representant i den kategorin 
är Brittmarie. RM gruppen arbetat på uppdrag av VD gruppen med vissa ämnen som 
bestäms varje år och sedan redovisas en gång per år.

� Då VD- träffarna alltmer handlat om att jämföra tjänster och vad respektive bolag betalar 

Samarbete med övriga kommunala captivebolag
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� Då VD- träffarna alltmer handlat om att jämföra tjänster och vad respektive bolag betalar 
för dem, så har tankar förts i riktning mot utökat samarbete inom vissa sektorer, t ex:

� - skadereglering

� - Solvens 2 tjänster/verktyg

� - revision

� - generellt admin

� - återförsäkring

� - gemensamt riskbolag m m

� Det som behövs är ett mandat från styrelsen hur långt vi kan gå i olika samarbeten. 
Givetvis kan varje prospekt presenteras var för sig varefter de dyker upp, men en ram 
kanske vore bra.
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� Vi har framför allt en mycket aggressiv mäklare i S&P som säljer diverse olika 
tilläggstjänster till våra ägare; excess försäkringar, diskrimineringsförsäkring, miljöansvar 
e t c förutom de vanliga försäkringarna. Det kan medföra att kunder får betala 2ggr för ett 
skydd de redan har.

� En utvidgad ägarsupport skulle kunna slå hål på den mur av tjänster som S&P håller på 
att bygga upp, man vill så klart binda sina kunder så nära som möjligt. Tanke:

Utvidgad ägarsupport
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� 1. vi erbjuder oss att för ägares räkning köpa t ex Motor, Tjänsteresa, Olycksfall till i första 
hand redan etablerade försäkringskunder samt tillhandahålla support kring dessa 
försäkringar (skadeadmin, försäkringsadmin m m).

� 2. vår kund abbonnerar på tjänsten ”utvidgad ägarsupport” 3 år i taget.

� 3. ett erbjudande enligt ovan har redan gått till Malmö stad.

� 4. förslaget är att om MS accepterar erbjudandet så testkör vi MS fram tills nästa strategi 
dagar, utvärderar och eventuellt presenterar erbjudandet på 2016 ägarsamråd, med 
tjänstens början 2017.

� Bolaget i Gävle funderar i samma riktning och kommer att inrätta en support som även 
ska hantera alla försäkringar som inte placeras obligatoriskt i captivet.


