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Bolagsstämma 17 maj
Vi höll ordinarie bolagsstämma 17 maj på Malmö Börshus. Representanter från 39 kommuner
närvarade varav 9 st från våra nya delägare (fd FSF)
Vid stämman avtackades avgående styrelseledamot Pia Lindvall Bengtsson efter 12 år i styrelsen.
Därutöver avslutade Linda Kazmierczak sitt styrelseuppdrag. Bolaget fick därmed två nya
representanter i styrelsen genom Anders Nählstedt från Hässleholms kommun och Catarina Willman
från Vansbro kommun. Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på vår hemsida, under
rubriken arkiv.
Tobias Ekberg höll en presentation om årets tema ”storbrand” och Karl-Ove Andersson gav en
genomgång av bolagets återförsäkringsprogram.
Årsredovisningen för 2017 finns på vår hemsida. http://www.ksfab.se/index.php/ekonomi

Ombud vid en ansvarsskada
Om talan aviseras eller väcks mot kommunen, ska detta omedelbart anmälas till oss om
ansvarsförsäkringen är möjlig att använda.
Det är vi som utser juridiskt ombud och det är vi som lämnar anvisningar och instruktioner till
ombudet. Vi har inga möjligheter att överta ett ombud som kommunen själv har anlitat i ett
skadeståndsärende. Villkoren säger vilka skyldigheter vi har; att registrera skada över självrisk, att
utreda, förhandla och eventuellt betala. Det betyder också att vi tar över ett skadeärende till 100 %
om det anmäls till oss och kommunen önskar ta försäkringen i anspråk.

Säkerhetsskåp mm
Vid flera tillfällen efter vår artikelserie 2016 på temat ”inbrott i skolor” har vi fått en del
reflektioner beträffande vilken klassning vi rekommenderar på säkerhetsskåp och
säkerhetsdörrar som vi omnämner vid datorförvaring.
Vid datorförvaring i skolor rekommenderar vi att säkerhetsskåp enligt SS3492/SSF3492 bultas fast i
vägg som är av massivt material (t ex tegel, betong). Om man föredrar att använda rullvagnar är vår
rekommendation att förvara dessa vagnar i dedikerade rum med massiva väggar utan fönster och en
dörr i skyddsklass 2 med brytskydd. Låset på dörren bör ha lägst klass 3 enligt SS3522.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Från och med den 25 maj 2018 ersatte dataskyddsförordningen (GDPR) den gamla
personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen är gemensam för hela EU och innehåller
regler för hur personuppgifter får behandlas.
Förändringen innebär att våra försäkringsvillkor uppdateras skriftligt per 1/1 2019 men vår
tillämpning av den nya lagen träder i kraft 25 maj 2018. Avisering om förändringarna har skickats till
alla försäkringskunder.
För vårt nyhetsbrev så har vi sparat ditt namn och mailadress. Om du inte längre önskar motta våra
nyhetsbrev, kan du enkelt avregistrera dig genom att skicka ett mail till Ingrid på
ingrid.andersson@ksfab.se och meddela det.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Göran Olsgatan 1, 211 22 MALMÖ.
Telefon 0703-576365 – www.ksfab.se – brittmarie@ksfab.se

Storbrand del 2
Vad händer efter branden?
I Sverige inträffar varje år i genomsnitt ca 15 bränder i kommersiella fastigheter, där
en brand spridit sig förbi startutrymmet till att innefatta hela byggnaden. En sådan
brand, som oftast medför totalskada av byggnaden, kallas ibland ”storbrand” och
under 2018 publicerar vi en artikelserie i tre delar på detta tema.
Den första artikeln handlade om vilka faktorer som bidrar till att en storbrand inträffar och
vad som kan förhindra och förebygga ett sådant brandförlopp. I denna artikeln ger vi en
inblick i vad som händer efter branden - arbetet med restvärderäddning och skadereglering
samt vikten för kommunala verksamheter att ha tänkt igenom vad som behöver göras om
man skulle drabbas av en större brand
Det är tidig morgon den 4 maj. De ca 15 000
invånarna i en mellanstor kommun vaknar till
liv och morgonrutinerna tar fart. För
verksamheten i en av kommunens tre
grundskolor kommer dock dagen att ta en
oväntad vändning. Räddningstjänsten har
under natten kämpat för att rädda så mycket
som möjligt av byggnaden från den
våldsamma brand som härjat i lokalerna.
Branden är släckt och stora delar av skolan är
bråte, sot och aska. Samtidigt som
räddningstjänsten lämnar platsen börjar
personal och de första skolbarnen att anlända
till sina första lektioner – vad gör vi nu?
Denna start på dagen har tyvärr många elever
och skolpersonal fått erfara. De flesta skolor
övar flitigt utrymning med eleverna, men färre
är förberedda på scenariot ovan; vad händer
när branden är släckt, räddningstjänsten
lämnar platsen och lokalerna inte längre går
att använda?
Restvärderäddning (RVR)
En viktig del av processen som tar vid i
samband med en brand är restvärderäddning.
Som restvärdeledare samverkar man med
räddningstjänstens insatschef/räddningsledare
kring skadeläget och prognosen för insatsen.
Restvärdeledaren Måns Krook har delat med
sig av sina erfarenheter. Han sammanfattar sitt
arbete: ”Huvudfokus är att hjälpa till med att
begränsa skadan till så liten yta som möjligt
för att verksamheten ska kunna komma igång
så snabbt som möjligt och i så stor omfattning
som möjligt.” Det är viktigt att tidigt få
kontakt med verksamhetsutövaren och
fastighetsägaren. Måns understryker att ju
tidigare denna kontakt upprättas desto bättre
blir förutsättningarna för verksamheten att så
snabbt som möjligt komma igång igen. Det är
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verksamhetsutövaren som bäst vet vilka
lokaler som bör prioriteras framför andra,
vilket
är
värdefull
information
för
restvärdeledaren.
De första timmarna efter en brand under det
som kallas akut restvärdesräddning ligger
fokus på att skapa en torr och rökfri miljö,
men även andra åtgärder, s.k. fortsatt RVR,
kan bli aktuellt t.ex. avfuktning och
luktsanering, berättar Måns. För sådana
åtgärder kan entreprenörer anlitas för t.ex.
installation av rökätare, avfuktare eller
åtgärdande av byggskador. Restvärdeledaren
som
företräder
en
eller
flera
avtalsparter/försäkringsgivare har mandat att
agera under 48 timmar och stödjer den
skadedrabbade till dess försäkringsbolaget tar
över skadan.
Ha en handlingsplan!
Något som avsevärt ökar förutsättningarna för
en smidig process, är när verksamheten och
fastighetsägaren har en plan för vilka viktiga
åtgärder som behöver tas de första timmarna
och dagarna efter en olycka. Det behöver inte
vara en manual på flera sidor utan hellre kort
och koncist, enligt Måns. ”I skolans fall, tänk
bara på alla barn som kommer på morgonen,

matleveranser och så vidare. Har man inte en
plan för att hantera detta blir det problem”,
Tips!
Läs och spara Brandskyddsföreningens broschyr
”Efter olyckan”

restvärdeledaren och hjälper till att samla ihop
ansvariga personer för verksamheten och
fastigheten. I nästa steg leder Christer arbetet
med att planera för såväl kortsiktiga som
långsiktiga åtgärder. Här uppmanar Christer
den skadedrabbade att inte ha för bråttom utan
ta sig tid till att väga vilka alternativ som finns
och vad som är mest lämpligt.
”Fundera över vilka behov som är viktigast
och gör inget förhastat. Har en totalskada efter
brand uppkommit i ett område som varit extra
utsatt för anlagd brand kanske man ska
fundera över nyttjandet av befintliga lokaler
först, istället för att direkt få dit en ny
modulbyggnad”, säger han.

brandskyddsforeningen.se/
restvarderaddning/vart-uppdrag/

säger han. Han understryker även goodwillaspekten: ”Som förälder vill man få reda på
om skolan har brunnit på natten, så att man
inte släpper iväg sina barn. Ingen tjänar på att
det kommer barn på morgonen som möts av
att skolan har brunnit ner”. En större
skadehändelse som en brand kommer också
att belasta verksamhetens personal och
ledning, vilket kan påverka arbetsmiljön
negativt.
Skadereglering
En funktion som också aktiveras efter en
olycka är skaderegleringsprocessen. Christer
Dahlberg, skadereglerare på Crawford &
Company, berättar om sitt arbete. ”Som
skadereglerare blir man som en slags initial
projektledare för skadan”, berättar Christer.
Han beskriver att det övergripande uppdraget
handlar om att representera försäkringsgivaren
och samordna skadan så att planering,
åtgärder och kostnadsfördelning blir rätt. I den
akuta fasen samverkan han med polis och

Christer förstärker även Måns budskap och
menar att ”en handlingsplan är A och O”. Han
framhäver att det är viktigt att tänka ur ett
längre perspektiv än att bara klara av att
utrymma. Alla verksamheter behöver ha en
plan för vad som händer när räddningstjänsten
lämnar platsen och delar av, eller i värsta fall
hela byggnaden inte kan användas. Utifrån
hans erfarenheter märks en tydlig skillnad på
när en genomtänkt handlingsplan finns, kontra
avsaknaden av det.
Vad påverkar utvecklingen av en brand?
På frågan om vilka faktorer som är avgörande
för utvecklingen av en brand svarar Måns och
Christer enigt; i byggnader som saknar
brandlarm och där det finns brister i
brandcellsindelningen blir påverkan av en
brand som störst. En stor andel bränder,
framförallt i skolor och förskolor, är anlagda.
Båda märker tydligt när en verksamhet eller
fastighetsägare inte tänkt på att minska risken
för detta, där materialval och placering av
brännbart material är stor faktor. Det är därför
det är så viktigt med ett systematiskt
förebyggande arbete – som nästa artikel i
denna temaserie kommer att handla om.

Handlingsplan om olyckan är framme






Nödlägesorganisation och ansvarsfördelning: vem i er organisation ska hjälpa till och vem
ansvarar för vad? T ex: vem kontaktar föräldrar/anhöriga, vem sköter kontakt med
restvärdeledare, skadereglerare, myndigheter, försäkringsbolag, massmedia.
Lista på och prioritering av åtgärder eller beslut att ta de närmsta timmarna och dagarna efter en
stor brandskada.
Telefonlista med viktiga nummer internt och externt.
Rutin för hur ni ordnar ersättningslokaler.

