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Ägarsamrådet i november  

Den 21 november avhölls ett välbesökt ägarsamråd i Hässleholm. 
Av 46 delägarkommuner var 28 representerade och totalt var vi 37 
personer som möttes. 

Efter en sedvanlig presentation av bolaget, höll Marie Louise Arendt ett 
föredrag om erfarenheter från säkerhetsarbetet i Vellinge kommun.  
Mats Ekbäck informerade sedan i korthet om resultatet från projekt 
anlagd brand. Därefter tog Per-Olof Derborn vid med en information om 
bolagets ekonomiska situation, som är väldigt god.  

Den 6 maj 2014 är det dags för årsstämma. Boka gärna in det i era 
kalendrar redan nu! 
 

Vad gör man åt skadegörelse på kommunal 

egendom? 

Alla kommuner och kommunala bolag råkar mer eller mindre ofta 
ut för skadegörelse i form av klotter, glaskross och i allvarligare 
fall arrangerade översvämningar eller anlagda bränder. Men vad 
kan man göra åt det? 
 
Det finns inget generellt recept på hur man kommer åt skadegörelse, 
som regel måste man använda sig av flera metoder. Här följer 
emellertid några generella tips. 

Skaffa överblick 
 
1. Börja med att skaffa er kontroll över vilka objekt, vilka byggnader, 

vilka veckodagar och vilka tider på dygnet som skadegörelse in-
träffar. Sannolikt har ni någon form av incidentrapporteringssystem. 
Använd det för registrering av alla skador och ta ut rapporter med 
regelbundenhet så att ni tidigt kan identifiera mönster för skade-
görelsen. 

 
2. Prata med fritidsledare/fältgrupp, väktare eller annan som kanske 

redan vet eller som kan ta reda på vilka förövarna är. Försök 
därefter få kontakt med dem.  Kanske genom att kommunens 
säkerhetschef/-samordnare och polis besöker aktuella klasser och 
pratar om skadegörelse, konsekvenser etc. 

 
3. Vet ni inte vilka förövarna är: Öka ronderingen på de aktuella 

objekten de tider som brukar vara utsatta eller hyr tillfälligtvis in en 
värmekamera med dålig upplösning som bara visar på rörelser och 
koppla den till väktarna.  

 
4. När väktarna har möjlighet att komma till platsen medan förövarna 

är kvar: Be väktaren prata med dem som vistas där och förklara det 
dåliga i att begå skadegörelse. I andra hand, försök identifiera dem 
med hjälp av t ex skolkatalog. Gå därefter vidare till punkten 2 
ovan. 

Premieåterbäring! 

För 2014 beräknas premieåter-
bäringen för direktplacerade 
kunder bli ca 3,5 miljoner kro-
nor. En ökning med 2,4 miljoner 
kronor jämfört med 2013.  
 

 
Glöggmingel 

Tack alla ni som kom till vårt 
minglade med oss den 12 
december!  Det var det sista 
glöggminglet på Stortorget 13 b 
i Malmö. Från och med i höst 
har vi en annan adress! 

 

 
KSFAB i siffror 

I skrivande stund har KSFAB 47 
delägare och 44 försäkrings-
kunder (kommuner och kom-
munala bolag) varav 32 stycken 
direktplacerade kunder. 
 
Det är vi stolta och glada över! 

 

 
Halkskador i topp 

De skadeståndsanspråk som 
kommer in under vintern handlar 
inte helt oväntat främst om halk-
skador, där allmänheten har hal-
kat på en isfläck.  
 
Kommunicera noggrant ut er 
snöröjningsprioritering och har 
ni stora, allmänna ytor, t ex par-
keringsplatser, som inte snöröjs 
är det bra om ni sätter upp en 
skylt om det! 

 

 

Vårens årsstämma 

Den 6 maj är det dags för nästa 
årsstämma. Skriv redan nu in 
det i kalendern! 
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5. Fundera parallellt på vad det är som gör att just det aktuella objek-

tet/byggnaden utsätts för skadegörelse. Kan man förstärka belys-
ningen kompletterat med rörelsedetektorer? Ta ned växtlighet för 
ökad insyn?  

 
 

Förnyat återförsäkringsskydd för 2014 

Försäkring innebär som ju en spridning av risken mellan ett tillräckligt 
stort antal individer/organisationer som syftar till att man gemensamt 
kan täcka kostnader som en enskild individ/organisation inte kan klara 
av. 

Varje ny risk som ska bäras av kollektivet måste vägas mot kostnaden 
för att täcka den. Försäkringsgivarna är i sin tur återförsäkrade hos 
större, internationella återförsäkringsbolag. På så sätt är försäkrings-
tagarna skyddade även om ett enskilt försäkringsbolag råkar ut för 
ovanligt många skadeutbetalningar under en viss tid, till exempel i 
händelse av naturkatastrofer.  

Inför 2014 har vi höjt vårt återförsäkringsbelopp, men trots detta blev 
återförsäkringskostnaden lägre än tidigare, något vi bland annat kan 
tacka våra försäkringskunder för.  

Det lönar sig med ett aktivt skadeförebyggande arbete! Och det lönar 
sig med större bestånd och mera riskspridning för alla parter! 

 

Behöver ni en riskbesiktning? 

Inom KSFABs försäkringsprogram för egendom är det av stor vikt att ha 
tillförlitliga underlag om risknivån på de objekt vi försäkrar. Speciellt för 
de objekt där försäkringsvärdet överstiger vår egen kapacitet och vi an-
vänder oss av återförsäkringsmarknaden.  
 
Objektsspecifika och tydliga underlag för underwriting ökar dessutom 
möjligheten till bättre och mer anpassade försäkringsvillkor vilket är till 
fördel för kommunen/kommunala bolaget. 

Sådana underlag kan tas fram vid en så kallad riskbesiktning av objek-
tet. Besiktningen, som genomförs tillsammans med representanter för 
verksamheten, bidrar samtidigt till ökad medvetenhet om risker och enk-
la åtgärder för riskreduktion. Ofta kan en riskbesiktning leda till riskre-
duktion direkt på plats. 

KSFAB kan erbjuda subventionerade riskbesiktningar via en oberoende 
riskkonsult, P&B (www.pob.se) till er som inte redan har tjänsten via era 
försäkringsförmedlare. 

Inför dessa besiktningar är det av stort värde att underlag för syste-
matiskt brandskyddsarbete (SBA) är uppdaterat och tillgängligt. Efter 
besiktningen erhåller kommunens säkerhetshandläggare ett underlag 
med åtgärdsförslag. Två till tre månader efter genomförd besiktning har 
KSFAB som rutin att följa upp med verksamheten hur man avser att 
arbeta vidare med identifierade möjligheter till riskreduktion.   

KSFAB lär er mer – 

Unikt kunderbjudande! 

Under våren kommer KSFAB att 
erbjuda våra försäkringskunder 
målgruppsanpassade kortutbild-
ningar om SBA, vanliga risker, 
nyttan med ett aktivt säkerhets-
arbete etc.  

� På plats ute hos er!  

� Kostnadsfritt!   

Mer information kommer sepa-
rat! 

 

 
Incidentrapport 

För ni in skador på er egendom i 
ett system så att ni har möjlighet 
att med regelbundenhet titta 
över vilka objekt som ofta är 
drabbade, veckodagar, tider och 
eventuellt även vilken byggnad?  
 
Ju mer ni vet om skadegörelsen 
desto lättare är det att komma åt 
den.  

 

 
Kundundersökning 

Under våren kommer du som är 
delägare och/eller försäkrings-
kund att få möjlighet att tycka till 
om KSFABs tjänster och 
bemötande i en kundenkät. Vi 
vet att webbenkäter haglar över 
er alla, men hoppas ändå att ni 
tar er tid att svara på våra 
frågor. Tack på förhand! 

 

 
Riskbesiktning 

Kontakta Mats Ekbäck, 
mats.ekback@ksfab.se för mer 
information eller för att boka in 
en riskbesiktning av något av 
era objekt. (Se artikel till 
vänster.) 

 
 


