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Nyhetsbrev ges ut ca sex gånger om året av:  

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Göran Olsgatan 1, 211 22  MALMÖ.  
Telefon 040-611 24 50 – www.ksfab.se – mats.ekback@ksfab.se 

Nya delägare  

Under hösten har Uddevalla, Vänersborg, Mönsterås och Varberg valt 
att bli en del av Kommunassurans Syd Försäkrings AB.  

Från och med 1 januari 2016 ökar därmed även antalet direktplacerade 
kommunförsäkringar. Vi växer vilket vi tycker är kul.  

Flyktingsituationen i våra kommuner. 

Trycket på landets kommuner att ta emot flyktingar ökar i takt med 
strömmen asylsökande i landet. Kravet på bl a snabb tillgång till 
boende är stort och inte alltid så lätt att lösa.  

Det finns ett skriande behov av både ankomstboenden och asylboenden. 
Kommuners gymnastikhallar, skolor, äldreboenden mm får ta form att 
användas till annat än vad som var tänkt från början. Med den förändringen 
ökar även risken för brand. Den senaste veckan har vi i media läst om 
troliga anlagda bränder på just den här typen av boenden och drabbade 
kommuner finns även i vår ägargrupp. För att förhindra att trenden fortsätter 
vill vi uppmana alla att organisera någon form av bevakning på de platser 
där ni har beslutat att verksamheten ska ändras till ankomstboende eller 
asylboende, framför allt om belägenheten är utanför eller i utkanten av 
tätorten.  

 

Kvalitetsmässan 3-5 november i Göteborg 

Mässans övergripande tema är i år ”Svenska utmaningar” . Vi finns på  
plats som en del i vår marknadsföring för att möta nya delägare.   

Är du på plats? Kom gärna förbi. Vi finns i monter B00:05. 
 

Ägarsamråd 18 november  

För Kommunassurans Syd Försäkrings AB är det en del i verksamheten 
att hålla sina delägare väl informerad om sin verksamhet. Det gör vi vid 
bolagsstämman men också vid ett särskilt ägarsamråd. 

Under september månad skickades kallelsen ut till samtliga delägares 
kommunstyrelser. Kom ihåg att utse ombud i din kommun och skicka anmälan 
till Ingrid Andersson på, ingrid.andersson@ksfab.se.   

 

Seminariet – Att förebygga vattenskada    
 
Under vecka 42 genomförde vi våra seminarier – Att förebygga 
vattenskada.  På programmet stod kort och gått att belysa risker 
och vilka åtgärder man kan ta till för att förebygga att skada 
inträffar.  
 
Vi gick igenom vad som påverkar sannolikheten för att skada ska 
inträffa och vad påverkar konsekvensen av ett läckage/utflöde. 
Därefter arbetades det i smågrupper för att upprätta en ”bästa praxis”-
lista. Den sammanställda listan från de olika orterna är utskickad till 
samtliga deltagare via mail. Vår förhoppning är att dokumentet blir en 
del av ert arbetsmaterial vid riskinventering. Stort TACK till alla 
deltagare för att ni bidrog med era erfarenheter.  

KSFAB i siffror 
I skrivande stund har KSFAB 50 delägare 
och 50 försäkringskunder (kommuner och 
kommunala bolag) varav 39 är direkt- 
placerade kunder.  
  

Har ni solcellsanläggningar? 
När det brann i en el-central på en 
idrottsanläggning hos en av våra kunder, så 
bröt man den inkommande strömmen från 
nätet och släckte med kolsyra, vilket är 
brukligt vid den typen av bränder.  Det man 
inte visste var att det kom ström från två 
olika håll, dels från det vanliga elnätet men 
även från en solcellsanläggning på taket.    
 
Just denna solcellsanläggning kan vid soligt 
väder komma upp till en spänning på 1000 
volt och 43 000 watt. Kontakt med så höga 
spänningar kan orsaka hjärtstillestånd. 
 
Sprid kunskapen om den här skadan i er 
egen kommun för att förhindra att 
motsvarande händer igen.   
 

Återbäring till Blekinge  
Våra direktplacerade blekingekommuner 
som har huvudförfallodag 1/7 har 
tillsammans fått närmare 600 000 kr i 
återbäring för 2014, vilket motsvarar 18% av 
inbetald premie. 
   

 

Dödsbrandsstatistik 2015 

Månad 
Antal 

bränder 
Antal 

omkomna 

Januari 10 11 

Februari 10 12 

Mars 13 14 

April 6 6 

Maj 11 17 

Juni 8 10 

Halvår 57 69 

Juli 3 3 

Augusti 3 3 

September 4 8 

Oktober 5 5 

November   

December   

Totalt  72 88 
Källa: Uppgifterna är preliminära. Senaste uppdatering: 16 oktober 
2015 
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 


