FOÄ RSAÄ KRINGSINFORMATION
SKURUPS KOMMUN

Övergripande information om kommunens försäkringsavtal.
Exakta bestämmelser, undantag, försäkringsbelopp och säkerhetsföreskrifter framgår av försäkringsbrevet och de fullständiga försäkringsvillkoren.
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Avtalsperiod
2015-05-01 med årsvis förlängning
2016-01-01 - 2017-12-31
med rätt till årsvis förlängning t o m 2019-12-31
2014-12-01 - 2017-11-30
med rätt till årsvis förlängning t o m 2019-11-30
2016-01-01 - 2017-12-31
med rätt till årsvis förlängning t o m 2019-12-31
2016-01-01 - 2017-12-31
med rätt till årsvis förlängning t o m 2019-12-31
2016-01-01 - 2017-12-31
med rätt till årsvis förlängning t o m 2019-12-31
2015-05-01 t o m 2018-04-30
2016-01-01 - 2017-12-31
med rätt till årsvis förlängning t o m 2019-12-31

KOMMUNFÖRSÄKRING
Försäkringsgivare:
Medförsäkrade:

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Skurups Elverk AB
Skurups Kommunala AB
Stiftelsen Rydsgårdshus

Egendomsförsäkring
Geografisk omfattning:
Försäkringsomfattning:
Skyddskrav:

Inom Norden

Allriskförsäkring

Alla byggnader anses uppfylla skyddsklass 1 vid avtalets ingående. Efter inträffad skada får krav på skyddsklass 1 alternativt annan teknisk lösning ställas. Kommunen har rätt att bestämma om man önskar uppfylla
skyddsklass 1 eller använda sig av annan, av försäkringsgivaren godkänd, teknisk lösning.

Försäkringen omfattar all egendom som kommunen äger eller ansvarar för.

Lösöre som ägs av annan, men som leasats, hyrs eller på annat sätt disponeras av kommunen
omfattas av fullvärdesförsäkring under förutsättning att det är överenskommet att kommunen
skall hålla egendomen försäkrad.
Försäkringen gäller för skada på fundament. Dock inte återuppförande på annan plats.

Byggnader är fullvärdesförsäkrade där kvadratmeteryta angetts. I annat fall gäller helvärde.

Eventuella felaktigheter avseende byggnadsklasser angivna i fastighetslistan föranleder endast
tilläggspremie efter inträffad skada.
Lös egendom är fullvärdesförsäkrad utan krav på redovisning.

Små byggnader som inte är medtagna i fastighetslistan, dock endast med maximalt försäkringsbelopp 10 basbelopp.

Ändring av i byggnad angiven verksamhet skall omgående meddelas försäkringsgivaren.
Automatiskt investeringsskydd ingår med 10 Mkr.

Merkostnader på grund av forceringsåtgärder ingår med 10% av skadekostnaden, dock max
5 Mkr.

Merkostnader vid myndighetskrav ingår med 5 Mkr per byggnad och avser återuppförande
av skadad byggnad.
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Återuppförande för annat ändamål skall ske inom två år, om inte anmälan om förlängning av
återställandetiden sker till försäkringsgivaren, dock max 5 år.
Fast egendom ej hänförlig till byggnad ingår med 25 basbelopp första risk.

Ritningar, arkivalier och datamedia ingår med 200 basbelopp.

Lösöre, som ägs, leasas eller på annat sätt disponeras av kommunen och som är belägen i förhyrd lokal eller bostadsrätter samt fast inredning som kommunen bekostat omfattas av fullvärdesförsäkring.
Stormskada omfattar att gälla på växthus och tält på stålstomme.
Utbrottsförsäkring ingår.

Ersättning för låsändring ingår med 5 basbelopp.

Röjningskostnader ingår med 10% av kostnaden för egendomsskadan och 50 basbelopp.
Kulvert inom eller mellan fastigheter inom försäkringsstället omfattas.

Grundsjälvrisk

Försäkringen gäller med 5 basbelopp grundsjälvrisk.

Emballage, avfall, soptunnor, containrar eller annat brännbart material får inte förvaras på
lastkaj eller plats utomhus inom sex meter från byggnad.

Entreprenadförsäkring (inklusive arbeten i egen regi)
Försäkringsomfattning:

Försäkringsbelopp:

Allrisk

Arbeten – 5 Mkr F

Hjälpmedel – 500 kkr F

Självrisk:

Befintlig egendom (ROT) – 5 Mkr F

1 basbelopp

Subsidiär entreprenadförsäkring (i förhållande till anlitade entreprenörer)
Försäkringsomfattning:
Försäkringsbelopp:

Självrisk:
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Allrisk

Arbeten – 2 Mkr F

Befintlig egendom (ROT) – 5 Mkr F

1 basbelopp

Rättsskyddsförsäkring vid Miljöbrott
Försäkringsomfattning:

Försäkringen gäller då försäkrad i miljöfarlig verksamhet i Sverige, till följd av sin tjänst, delgivits
misstanke om brott eller åtal väckts avseende gärning, som utgör brott mot den yttre miljön enligt miljöskyddslagen eller brottsbalk.

Försäkringsbelopp:

10 basbelopp per skada, dock max 20 basbelopp per år

Självrisk:

Konstutställningsförsäkring
Försäkringsomfattning:
Försäkringsbelopp:

0,2 basbelopp + överskjutande 30%

Försäkringen gäller även för transporter inom Norden
till och från utställningar

Självrisk:

500 Kkr

Transportförsäkring

2 basbelopp för konst utomhus

Försäkringsbelopp:
Självrisk:

Lyftförsäkring
Försäkringsbelopp:
Självrisk:

Oljeskade- och cisternförsäkring
Försäkringsbelopp:
Självrisk:

Maskinförsäkring
Försäkringsomfattning:

Självrisk:
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0,5 basbelopp inomhus

500 Tkr

5 basbelopp

1 Mkr

5 basbelopp
2 Mkr

5 basbelopp
Maskinförsäkring för samtliga byggnader
och VA-anläggningar

5 basbelopp

Skogsförsäkring
Försäkringsomfattning:

Självrisk:

Subsidiär skogsbrandförsäkring
Försäkringsomfattning:
Självrisk:

Helförsäkring

151 ha produktiv skog, 60 km vandringsled

0,2 basbelopp

Brandförsäkring
1 basbelopp

Krisförsäkring
Försäkringen gäller för samtliga anställda och förtroendevalda och omfattar kristerapi om
den försäkrade råkat ut för akut psykisk kris p.g.a.
– rån, överfall, trafikolycka, brand eller inbrott

Försäkringsomfattning:
Självrisk:

Upp till 10 behandlingar inklusive nödvändiga och
skäliga resekostnader.
Ingen

Följdskadeförsäkring
Försäkringsomfattning:

All verksamhet

Skada vid ej övertagen entreprenad

Extrakostnader och hyresförlust till följd av ersättningsbar egendomsskada

Ansvarstid 24 månader.

Högsta ersättning max 300 basbelopp för extrakostnader.
Försäkringen gäller med en gemensam självrisk för
egendoms- och följdskadeförsäkring.
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Ansvarsförsäkring
Försäkringen omfattar all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar eller medverkar i,
dock med sedvanliga undantag för t.ex. flygplats, hamn eller järnväg (men inklusive kommunens
ansvar för industrispår eller liknande).

Försäkringen gäller i hela världen exklusive USA och Kanada. Vid tjänsteresor eller motsvarande gäller försäkringen i hela världen. Försäkringen gäller även för elever i USA och Kanada.

Försäkringen omfattar samtliga personer för vilka kommunen har ett principalansvar.

Försäkringen inkluderar subsidiärt skydd för föreningar/klubbar som enligt avtal med kommunen svarar för drift/skötsel av kommunala anläggningar/verksamheter.

Försäkringen gäller, i enlighet med ”praoklausulen”, för samtliga personer vid alla typer av
praktik/arbetsträning/arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m. där kommunen helt eller delvis
anordnar, anvisar eller svarar för placeringen.

Försäkringen omfattar skador som praktikanten orsakar så som förare av motordrivet fordon
(i de fall skadan inte kan ersättas genom trafikförsäkringen).

Försäkringen omfattar ungdomar som dömts till ungdomstjänst enligt lagen om unga lagöverträdare.

Försäkringen omfattar kommunens särskilda åtaganden för personer i kommunens försorg enligt LSS, SoL, LVU och LVM (inklusive personer i familjevård).
Försäkringen omfattar utökat skydd för omhändertagen egendom inklusive nyckelförlust.
Försäkringen inkluderar utökat skydd för skada på förhyrd lokal.
Patientansvar enligt patientskadelagen ingår.

Försäkringen gäller för byggherreansvar. Eventuella villkorsundantag avseende förutsebar
skada tillämpas endast i de fall där kommunen eller kommunens driftsledning har insett eller
borde ha insett att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa. Med insikt om skada likställs inte insikt om störningar/omständigheter som är en naturlig följd av arbetena.
Försäkringen omfattar utökat skydd för entreprenör (miljöskada) endast i kommunal regi samt
subsidiärt för externa entreprenörer.
Försäkringen omfattar skydd för konsultansvar för uppdrag enligt ABK.
Försäkringen omfattar skydd för lyftansvar.

Försäkringen omfattar skydd vad avser person-, sak- och ren förmögenhetsskada för lekmannarevisorer och god man under förutsättning att kommunen är skadeståndsskyldiga för eventuell
skada som nämnda personer orsakar.

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada (exklusive LOU).
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Moment
Allmänt ansvar
Produktansvar
Byggherreansvar
Utökat skydd för entreprenör
Omhändertagen egendom
inklusive nyckelförlust
Hyrd lokal
Konsultansvar
Ren förmögenhetsskada (generellt) – exklusive LOU
LOU
”Prao”-klausulen
LSS m.fl.

Försäkringsbelopp
10 Mkr per skada och 20 Mkr per år
10 Mkr per skada och 20 Mkr per år
5 Mkr per skada och år (varav 1 Mkr
för ren förmögenhetsskada)
10 Mkr per skada och år
2 Mkr per skada och år respektive 15
basbelopp per skada och år
10 Mkr per skada och år
120 basbelopp per skada och 360
basbelopp per år

Självrisk
1 basbelopp
1 basbelopp

2 Mkr per skada
10 Mkr (personskada)
2 Mkr (sakskada)
500 Kkr (ren förmögenhetsskada)
2 Mkr (personskada)
5 Mkr (sakskada)
500 Kkr (ren förmögenhetsskada)

10 basbelopp

2 Mkr per skada och år

1 basbelopp
1 basbelopp

1 basbelopp
1 basbelopp
1 basbelopp

1 basbelopp
1 basbelopp
1 basbelopp

Skadereglering för ansvarsskador understigande självrisk ingår kostnadsfritt 3 ggr per försäkringsår, därefter debiteras 5 000 kr per gång.
Preskriptions-/preklusionstid för skadeanmälan är 12 månader från erhållet skriftligt skadeståndskrav.

Förmögenhetsbrottsförsäkring
Försäkringsomfattning:

Försäkringen gäller för försäkrades förmögenhetsförlust till följd av brottslig handling som bevisligen
förövats av anställd i tjänsten hos den försäkrade i
syfte att uppnå olaglig ekonomisk vinning för sig
själv eller någon annan, dock inte för någon av de
försäkrade. Försäkringen gäller även för databrott.

Geografisk omfattning:

Norden och EU

Försäkringsbelopp:
Självrisk:
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5 Mkr per skada och år

2 basbelopp

VD Styrelseförsäkring
Försäkringsomfattning:

Försäkringen omfattar försäkrads ansvar för ersättningsanspråk avseende förmögenhetsförlust som
grundas på den försäkrades handling eller underlåtenhet i sin funktion som styrelseledamot, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller koncernchef i bolag som omfattas av försäkringen.

Geografisk omfattning:

Norden

Försäkringsbelopp:
Självrisk:

10 Mkr per skada och år

1 basbelopp

DISKRIMINERINGSFÖRSÄKRING
Försäkringsgivare:
Medförsäkrade:

Geografisk omfattning:

Försäkringsomfattning:

QBE

Skurups Kommunhus AB
Skurups Kommunala AB
Skurups Elverk AB

Sverige (även resor utanför Sverige som kommunen
anordnar)
Diskrimineringsersättning/skadestånd enligt
diskrimineringslagen (2008:567)

Skadestånd/kränkningsersättning enligt skadeståndslagen (1972:207)

Skadestånd/kränkningsersättning enligt skollagen
(2010:800)

All verksamhet som kommunen bedriver, anordnar eller medverkar i
Gäller för krav som framställs skriftligen mot kommunen under försäkringstiden

Preskriptions-/preklusionstid för skadeanmälan är 12
månader från erhållet skriftligt krav
Gäller även vid förlikning
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Försäkringsbelopp:

500 kkr per skada och år

Sublimit 200 kkr för utrednings-, ombuds- och rättegångskostnader

Sublimit 100 kkr för anställningsrelaterade krav (krav
enligt lag (1982:80) om anställningsskydd omfattas ej)

MILJÖFÖRSÄKRING
Försäkringsgivare:
Geografisk omfattning:
Retroaktivitet:

Försäkringsomfattning:

AIG

Europa

Retroaktivitet fr.o.m. 2014-12-01, för biodiversitetsskada dock fr.o.m. 2007-08-01
Efteranmälningstid 12 månader

All verksamhet

Samtliga personer för vilka bolaget har ett principalansvar

Inbördes ansvar avseende medförsäkrade juridiska
personer

Skydd i enlighet med svensk och/eller europeisk skadeståndsrätt och/eller miljölagstiftning, inklusive EUdirektiv inom området som t ex 2004/35/EG

Skydd för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada orsakad av förorening från försäkrad fastighet, oavsett om den inträffar på eller utanför fastigheten

Kostnader för att återställa, återuppbygga och kompensera efter en miljöskada inklusive vid biodiversitetsskada
Omfattar plötsliga och gradvisa skador

Saneringskostnad på och utanför egen fastighet

Omfattar utredningskostnader inklusive tekniska
kostnader samt försvarskostnader
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Omfattar räddningskostnader

Försäkringsbelopp:
Självrisk:

LOU-FÖRSÄKRING
Försäkringsgivare:

Omfattar transportkostnader

50 Mkr per skada och år

100 000 kronor

CNA

Medförsäkrade:

Skurups Kommunhus AB
Skurups Kommunala AB
Skurups Elverk AB

Försäkringsomfattning:

Skadeståndsskyldighet samt ansvar för upphandlingsskadeavgift
All verksamhet omfattas

Omfattar skadestånd som kan drabba kommunen till
följd av upphandling som kommunen har genomfört åt
annan upphandlande myndighet

Omfattar den skadeståndsskyldighet som kommunen
kan ådra sig till följd av att man uppträder som eller
deltar i en inköpscentral

Försäkringsbelopp:
Självrisk (skadestånd):
Självrisk (upphandlingsskadeavgift):

Claims made med fullt retroaktivt skydd och 12 månaders efteranmälningstid

10 Mkr per skada och år

90 000 kr

150 000 kr

Om kommunen till följd av samma upphandling drabbas av såväl skadestånd som upphandlingsskadeavgift dras endast en självrisk, den avseende upphandlingsskadeavgiften
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TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING
Försäkringsgivare:

If

Medförsäkrad:

Skurups Kommunhus AB
Skurups Kommunala AB
Skurups Elverk AB

Geografisk omfattning:

Hela världen (resa till krigsområde eller annat högriskområde som UD avråder från resa till ska anmälas i
förväg).

Självrisk:

Ingen självrisk (med undantag för rättsskyddsförsäkringen).

Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda samt personer särskilt utsedda av kommunen som företar tjänsteresor i kommunens regi.

Försäkringen gäller även för elever och praktikanter, vid kommunens grund- och gymnasieskolor då dessa företar studieresor och under praktik.

Försäkringen gäller för samtliga resor (även s.k. dagsresor) i tjänsten i hela världen. Även resor där arbetsgivaren betalar lön eller motsvarande, men där arbetstagaren eller annan bekostar
resan ingår.
Försäkringsbelopp vid invaliditet respektive dödsfall är 1 Mkr.

Merkostnader vid evakuering ur krigs- eller högriskområde ingår.

Merkostnader vid förlängd vistelse på grund av karantän eller naturkatastrof ingår.

Försäkringen omfattar kostnader som blir onyttiga till följd av inställd resa på grund av allvarlig
sjukdom eller allvarligt olycksfall som drabbar nära anhörig till den försäkrade.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Försäkringsgivare:

Geografisk omfattning:
Försäkrade kategorier och
omfattning:

Protector

Hela världen
Se försäkringsbesked

Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada. Med olycksfallsskada avses kroppsskada
som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall). Med olycksfall
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jämställs kroppskada som orsakats av solsting, värmeslag, fästingbett eller förfrysning samt
vridvåld mot knä eller hälseneruptur utan yttre händelse.

Försäkringen omfattar smitta av HIV-virus och hepatit som drabbar försäkrad under utbildning,
praktik, arbetsmarknadspolitiska åtgärder m m till följd av olycksfallsskada med 5 basbelopp.
Skadade kläder och tillhörigheter
Ersättning lämnas för personliga tillhörigheter såsom kläder och glasögon i samband med
olycksfallsskada som kräver läkarbehandling, dock högst med 0,25 basbelopp. Mobiltelefon ersätts ej.

Läke-, tandskade- och resekostnader
Ersättning lämnas för nödvändiga utgifter för läkarvård, sjukhusvård och läkemedel, samt för
behandling och för de hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning. Ersättning kan
lämnas för resor till och från läkare och sjukhus och merkostnader för resor till och från skolan/arbetsmarknadsutbildning.

Ersättning kan lämnas för sveda och värk samt för framträdande ärr och annan kosmetisk
defekt.
Ersättning lämnas även för bestående värk, förlust av inre organ och sinnesfunktion inom
ramen för medicinsk invaliditet.
Invaliditetsersättning (medicinsk invaliditet)
Vid invaliditetsgrad under 50%
beräknas på 15 basbelopp
Vid invaliditetsgrad om minst 50%
beräknas på 30 basbelopp

Ekonomisk invaliditet ersätts när arbetsoförmågan är nedsatt med minst 50 %.

Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.

Vid dödsfall på grund av olycksfall betalas en engångsersättning om 1 basbelopp. Ersättning
lämnas vid dödsfall oavsett orsak fr.o.m. 1 månad till 25 år.
Försäkringen gäller utan undantag för farliga sporter och/eller riskfylld verksamhet.

Försäkringen gäller utan undantag för skada i samband med alkohol- eller narkotikapåverkan
avseende grund- och gymnasieskoleelever.
Försäkringen är giltig t o m 1/9 det år försäkrad går ut grund- respektive gymnasieskolan.
Självrisk:
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Ingen

MOTORFORDONSFÖRSÄKRING
Försäkringsgivare:
Medförsäkrade bolag:

Försäkringsomfattning:
Självrisker:

Protector

Skurups Jordbruks AB
Skurups Elverk AB

Trafik-, delkasko-, och vagnskadeförsäkring (i tillämpliga fall)
Trafik 0 kr

Vagnskada person- och lätt lastbil 0,1 basbelopp

Övriga, se respektive försäkringsbrev
Hyrbilsförsäkring ingår för person- och lätt lastbil.

Vagnskadegaranterade fordon omfattas med automatik med helförsäkring när garantin går ut.

Oregistrerade fordon försäkras så snart kommunen tar dem i bruk. Anmäls vid årsförnyelsen.

Leasade fordon försäkras så snart kommunen tar dem i bruk.

Trafikförsäkringen omfattar fordon som är avställda/avregistrerade och används i utbildningssyfte (t ex fordonsteknisk linje).
Försäkringen omfattar samtliga under året inlånade fordon från staten.

SANERINGSAVTAL - FULLSERVICE
Leverantör:
Medförsäkrade bolag:

Anticimex

Skurups Kommunhus AB

Skurups Kommunala AB
Omfattning:
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Skurups Elverk AB

S k fullserviceavtal

KONTAKTINFORMATION – SÖDERBERG & PARTNERS
Roll i kundteam
Ansvarig försäkringsförmedlare
Chef Offentlig verksamhet
Säkerhetsfrågor, lås/larm m.m
Juridiska frågor, skador m.m.

Namn

Telefon

Ann-Louise Möller
Oscar Sohl
Ingvar Wernvik
Veronica Nybacka

E-post: fornamn.efternamn@soderbergpartners.se

0705-23 45 45
0705-48 60 20
0701-01 61 18
0701-01 61 09

KONTAKTINFORMATION – FÖRSÄKRINGSBOLAG
Moment och försäkringsgivare

Kommunförsäkring
Kommunassurans

Diskrimineringsförsäkring
QBE

Miljöförsäkring
AIG
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Skadekontakt
Skadeanmälan kan ske via telefon, e-post eller
post.
Telefon kontorstid:
040-611 24 50,
040-611 24 51, 040-611 24 53
Akuta skador under icke kontorstid:
Räddningsledaren på plats kontaktar KSFAB
Hemsida:
www.ksfab.se
E-post:
mats.ekback@ksfab.se
Adress:
Kommunassurans Syd
Göran Olsgatan 1, 4 vån
211 22 MALMÖ

Skadeanmälan skickas till:
Hanna Öberg Millbourn
Adress: Sveavägen 9, SE-111 57 Stockholm
Direkt: +46 8 587 514 07
Mobil: +46 701 441877
E-post: hanna.millbourn@se.qbe.com
AIG
Drottninggatan 82
103 69 Stockholm
Skadekontakt miljöskador:
Charlotte Gydmer
08-506 920 54
charlotte.gydmer@chartisinsurance.com

LOU-försäkring
CNA

Tjänstereseförsäkring
If

Olycksfallsförsäkring
Protector

Motorfordonsförsäkring
Protector

Saneringsavtal
Anticimex

Info PM Skurups kommun 2015

Skadeanmälan skickas till:
CNA Insurance Ltd.
Att: Carsten Sandvik
Hammerensgade 6, 1
DK-1267 Köpenhamn, Danmark
Kopia av skadeanmälan skickas till:
S&P Underwriting Agency AB
Box 3145
169 03 Solna
Telefon: 0771 – 81 58 18
Fax: 08 – 56 88 70 61
Epost: skadeservice@if.se
Skadeanmälan skickas till:
If
F200
106 80 Stockholm

Vid utlandsresa som kräver assistans:
Telefon: +46 8 788 73 33 (If Assistance)
Fax: +46 8 792 80 70
E-post: if-assistance@if.se
Protector Försäkring
Västra Trädgårdsgatan 15
SE-111 53 STOCKHOLM
Tel: +46 8 410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se
Protector Försäkring
Västra Trädgårdsgatan 15
SE-111 53 STOCKHOLM

Tel: +46 8 410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se
Via telefon, hemsidan eller mail
Tel:077-140 11 00,
e-post: kundservice.malmo@anticimex.se

