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Ägarsamrådet den 27 

november 

Den 27 november möttes Kommunassurans styrelse, ledning samt 
delägare på ett ägarsamråd i Hässleholms kulturhus. 
 
På agendan stod presentation av bolaget och styrelsen av styrelse-
ordförande Stig Ålund följt av ett föredrag om skadeutveckling, 
premieåterbäring och årets arbete av vd Mats Ekbäck.  
 
Per-Olof Derborn gav därefter en redogörelse för bolagets ekonomiska 
utfall och prognoser och mötet avslutades med ett mycket uppskattat 
och intressant föredrag om ”Försäkring och miljöfrågor” av Mats 
Nordenskjöld, If. Hans presentation finns på ksfab.se under menyvalet 
Arkiv och därefter länken ”2014-11-27, Ägarsamråd…” 
 

 
 

Skadebegränsande åtgärder vid skyfall 

Den senaste tidens skyfall har lett till stora skador. Dagvatten-
systemen är sällan dimensionerade för att hantera dessa stora 
regnmängder under kort tid vilket leder till att regnvatten av natur-
lig drivkraft letar sig till lågpunkter som t.ex. under viadukter och 
källare.  
 
Den som drabbas hamnar ofta i problem som det tar tid och pengar att 
lösa. Men det finns saker man kan göra i förebyggande syfte. Hög be-
lastning på dagvattensystemet kan även leda till att vatten tar sig in bak-
vägen genom golvbrunnar i t.ex. källare. Även om dessa skyfall (med 
regnmängder runt 100 mm under ett dygn) är ovanliga (sannolikhet att 
inträffa ligger på ca 1-2 % per år) är det trots allt något som kan inträffa 
och kommer att inträffa igen.   

 

KSFAB i siffror 
 
I skrivande stund har KSFAB 49 delägare 
och 47 försäkringskunder (kommuner och 
kommunala bolag) varav 36 stycken direkt-
placerade kunder.  
 

 
Personalnytt 
 
Vår VD-sekreterare Christina Larsson har 
bestämt sig för att gå i förtidspension och 
arbetar sin sista dag på Kommunassurans 
den 29 januari 2015. 
 
Hennes efterträdare heter Ingrid Andersson 
och kommer att börja sin anställning den 7 
januari 2015. 
 
Även vår risk- och säkerhetsrådgivare 
Marie Louise Arendt har bestämt sig för att 
gå vidare i sin karriär och kommer att 
lämna oss vid årsskiftet. Vi återkommer 
med namn på hennes ersättare. 
  
 

 
En av fem positiv till nätförsäk-

ring 
 
Under vecka 43 genomförde MSB, Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, en 
undersökning där de frågade 1343 sven-
skar om de kunde tänka sig att teckna en 
heltäckande nätförsäkring mot nätrelatera-
de brott. 
 
Med nätförsäkring avses här en heltäck-
ande privat försäkring mot lidande, skador 
och förluster på grund av näthat, nätkränk-
ningar, identitetsstölder på nätet, nätbedrä-
gerier, olaglig nätövervakning, nätattacker 
eller andra nätrelaterade brott. 
 
Av 1 343 svarade 21 % ja till nätförsäkring, 
44 % nej och 35 % var osäkra.  
 
Män var något mer positiva än kvinnor och 
yngre var mer positiva än äldre.  
 
Källa: www.msb.se  
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Tips på åtgärder vid skyfall 
Det finns flera åtgärder man kan ta för att minska risken för vatten-
skador vid skyfall. Fysiska åtgärder som att sätta backflödesspjäll i 
golvbrunnar eller gjuta trösklar kring källarfönster och dörrar är effektiva. 
Dessa åtgärder är förknippande med en kostnad som måste sättas i 
relation till den potentiella skadan om källarplanet utsätts för 
vattenskada.  
 
Det finns dock andra effektiva skadebegränsande åtgärder som kan 
vidtas som inte är förknippande med någon större kostnad: 
 
� Se till att material som förvaras i källarutrymme inte står direkt på 

golvet. Ju värdefullare utrustning desto högre upp bör det förvaras. 
 

� Ju tidigare utpumpning, sanering och avfuktning kan inledas ju 
mindre blir skadorna på ytskikt och material. Att i förväg veta var 
man kan få tag på länspumpar, vattendammsugare och avfuktare 
är därför viktigt. Inte minst med tanke på att det vid ett skyfall kom-
mer att finnas en stor efterfråga på sådan utrustning 

 
� Även om SMHI i just de senaste fallen har varit sämre i sina prog-

noser och varningar kan man hoppas att detta fungerar bättre fram-
över. Skyfallsvarningar ger alltså en möjlighet att vidta vissa ytterli-
gare åtgärder för att minska risken för översvämning.  

 
Tips på åtgärder före skyfall 
Åtgärder som kan vidtas vid vädervarningar är t ex: 
 
� att göra elektriskt utrustning som kan exponeras för vatten strömlös 

för att minska skadan och även minska risk för brand 
 

� att flytta värdefull utrustning från utrymme som kan översvämmas 
  

� om det är så att man efter de senaste skyfallen vet var vatten har 
kommit in i en byggnad kan det vara värt att överväga att ha utrust-
ning på plats för att förhindra detta i framtiden. Exempelvis kan 
fyllda sandsäckar läggas framför en källarnedgång 

 
 

Snö kan påverka brandsäkerheten 
Många höjer nog på ögonbrynen inför påståendet att snö kan 
påverka brandsäkerheten. Snön orsakar kanske inte direkt bran-
den, men kan förhindra insats och dessutom orsaka personskador. 
 
Det gäller att man inte glömmer att snöröja även utanför utrymnings-
vägar som inte används för daglig in- och utpassage. Börjar det brinna 
och personal eller besökare inte kan ta sig ut den vanliga vägen får inte 
utrymningsvägen vara full av snö.  
 
Titta över era utrymningsvägar och glöm inte bakdörrar, dörrar och 
trappor till källarplan, öppningsbara fönster i markplan samt i de fall då 
utrymning via fönster är tänkt att ske via gångbroar.  
 
Var också noga med frekvent snöröjning utanför av tillfartsvägar för 
Räddningstjänstens fordon (räddningsvägar).  

Serviceintervall på handbrand-

släckare 
 

I standarden SS 3656 – SIS finns anvis-
ningar om service och underhåll på hand-
brandsläckare.  

Ägaren bör kontrollera släckaren varje 
månad, dock minst var tredje månad och 
minst en gång per år ska släckaren vara 
föremål för underhåll av utbildad service-
man.  

 

 
SSF: Klicka hem julklapparna 

på ett säkert sätt! 
 
Det är fantastiskt att kunna handla jul-
klapparna på nätet och slippa stress och att 
stå i långa köer för att betala, men SSF 
Stöldskyddsföreningen vill varna för nätbe-
dragaren och har därför listat sex säker-
hetstips att tänka på innan du genomför 
betalningen i e-butiken och vad du gör om 
ditt konto blivit kapat. 

Du hittar dessa tips på: 
www.stoldskyddsforeningen.se  

 

 
Öppna jämförelser – Trygghet 

och säkerhet 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
och MSB ger årligen ut rapporten "Öppna 
jämförelser – Trygghet och säkerhet". Den 
ger uppgifter om vilka kommuner som före-
faller vara trygga och säkra, hur utveckl-
ingen sett ut över tid, vilken betydelse loka-
la förhållanden har för resultatet samt ger 
lärdomar mellan kommuner.  

Kommunerna rangordnas i rapporten enligt 
ett sammanvägt värde, grundat på hur van-
ligt det är med olyckor och brott i kommu-
nen. Bland de 20 kommuner med lägst 
sammantaget värde (bäst resultat) återfinns 
KSFABs delägarkommuner Lomma (3), 
Vellinge (7), Staffanstorp (9), Svedala (12), 
Olofström (16) och Kävlinge (17). 

Källa: www.msb.se  


