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Försäkringspolicy för Falu kommun 
 
 
1. Inledning 
 
Kommun bedriver en omfattande verksamhet och äger egendom till stora värden. 
Detta innebär att skador kan få stora ekonomiska konsekvenser. Genom ett aktivt 
säkerhetsarbete skall riskerna minimeras men om en skada ändå inträffar skall 
kommunen ha ett försäkringsskydd. 
 
2. Avgränsning 
 
Denna försäkringspolicy gäller enbart kommunens förvaltningsverksamhet och 
kommunens försäkringar för anställd personal innefattas inte. 
 
3. Syfte 
 
Syftet med försäkringspolicyn är att 
 
- fastställa ansvarsfördelningen  
- klargöra att det skadeförebyggande arbetet är grunden för försäkringsskyddet 
- övergripande beskriva vilket försäkringsskydd som kommunen skall eftersträva 

samt vilka överväganden som bör göras i anslutning till detta 
- fastställa hur handläggningen av försäkringsfrågorna skall vara utformad  
 
4. Mål 
 
Målet med försäkringsverksamheten är att minimera kommunens kostnader för 
skador och olyckor. 
 
5. Ansvarsfördelningen 
 
Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för försäkringshanteringen. 
 
Kommunfullmäktige Beslutar om policy och övergripande riktlinjer. 
 
Kommunstyrelsen Ansvarar inom ramen för fullmäktiges delegation för 

upphandling av försäkringar. 
 
Ekonomichefen Ansvarar under kommunstyrelsen för genomförandet av 

målsättningen i denna policy vari bland annat ingår att  
 
 -  upphandla och vidmakthålla försäkringsskyddet 
 -  upphandla försäkringsrådgivare 
 -  informera om kommunens försäkringsskydd 
 -  internt fördela kostnaderna för försäkringen 
 - besluta om interna villkor och instruktioner 
 
I övrigt gäller vad som anges i fastställda reglementen och delegationsbeslut. 
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6. Skadeförebyggande arbete 
 
Grunden för att hålla nere skadekostnaderna och att teckna en extern försäkring är att 
kommunen bedriver ett väl fungerande skadeförebyggande arbete. Risk- och 
säkerhetskontoret ansvarar för samordningen av det skadeförebyggande arbetet. 
 
7. Hur bör kommunens försäkringsskydd utformas 
 
7.1 Externt försäkringssystem 
 
De skadekostnader som kan belasta kommunen och som inte utjämnas i budget skall 
vara försäkrade genom avtal med extern försäkringsgivare eller på annat likartat sätt. 
Försäkringen skall i möjligaste mån täcka de risker som bedöms vara aktuella men 
med avvägning mellan risken och kostnaden för att täcka risken. Nedan riskområden 
skall beaktas. 
 
7.2 Egendomsförsäkring 
 
Kommunens egendom skall skyddas för skador med så heltäckande villkor som 
möjligt med hänsyn till risk och kostnaden för risktäckningen. 
 
7.3 Ansvarsförsäkring 
 
Kommunens risker för skadeståndsexponeringar i verksamheten skall vara försäkrade 
så långt som möjligt med hänsyn till risken och kostnaden för risktäckningen. 
 
7.4 Fordonsförsäkringen 
 
Kommunen skall vara försäkrad i enlighet med gällande lagstiftning för fordons-
försäkring. För fordon skall i övrigt gälla helförsäkring med hänsyn tagen till risk och 
kostnaden för risktäckningen. 
 
7.5 Olycksfallsförsäkringen 
 
Kommunen skall teckna extern olycksfallsförsäkring för barn- och ungdom m fl i 
enlighet med den omfattning som berörd förvaltning beslutar. 
 
7.6 Övriga försäkringar 
 
Specialförsäkringar kan tecknas då detta bedöms vara motiverat. 
 
8. Allmänt om handläggningen av försäkringsfrågorna 
 
8.1 Försäkringsrådgivare 
 
Kommunen skall anlita sakkunskap inom försäkringsområdet för att säkerställa ett 
kvalificerat stöd inom försäkring och skadehantering. 
 
8.2 Upphandling  
 
Upphandling av försäkring skall göras i enlighet med gällande lagstiftning. 
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8.3 Skadeanmälan och skadestatistik 
 
Rutiner för skadeanmälan och skadestatistik skall finnas upprättade. 
 
8.4 Skadereglering 
 
Skadereglering hanteras av ekonomikontoret. I fall där extern försäkringsgivare är 
inblandad sker samråd med kommunens försäkringsrådgivare. 


