AKS
Området för ambulans, krisberedskap
och säkerhet
Villkor för Region Skånes
SKADEKONTO
Ersättningsbara skadehändelser
Ersättning lämnas för plötslig fysisk skada på eller förlust av Region
Skånes lösegendom1.
Undantag
Skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion eller liknande.
Skada av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet
eller som kan avhjälpas genom normal service.
Skada som leverantör, eller annan enligt avtal är skyldig att ersätta. Är
denne inte i stånd att fullgöra sin skyldighet ersätts dock skadan.
Skada på trafikförsäkringspliktiga motorfordon2 eller släpfordon till dessa.
Skada på spårfordon3, t.ex. lok och vagnar.
Skada genom skadedjur eller skadeinsekter.
Skada genom förskingring eller liknande förmögenhetsbrott.
Undantagen egendom
Förbrukningsmaterial.
Värdering
Skadade inventarier värderas till kostnaden att återställa4 föremålet på
ett rationellt sätt vad beträffar metoder och material. Med återställande
menas reparation eller anskaffning av föremål för samma ändamål. Om
föremålet omedelbart före skadan minskat i värde med 50 % eller mer
värderas skadan högst till det nedskrivna värdet 5.
Om skadad egendom inte återanskaffas ersätts skadan med
egendomens dagsvärde.
Självrisk
Vid varje skada avdrages en självrisk6 uppgående till 50.000 kronor.

Skadeersättning
Skada regleras i samband med årsbokslut. För skada som inträffar under
december månad och där anmälan sker månaden därefter, sker
reglering året efter skadeåret.
Egenförsäkringen finansieras genom ett skaderegleringsanslag. För den
händelse skaderegleringsanslaget inte räcker till, sker en reglering
proportionellt i förhållande till skadeutfallet.
Anmälan om skada
Skada skall snarast anmälas till AKS, dock senast en månad
efter skadans inträffande7.
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I tveksamma fall får gränsdragningslista tillämpas.
Inklusive tillbehör till motorfordon.
3
Inklusive tillbehör till spårfordon.
4
I återställandekostnaden ingår även nödvändiga kostnader utöver reparation eller återanskaffning, exempelvis
sanering, montage, injustering och dylikt.
5
Värderingen sker utifrån egendomens tekniska livslängd.
6
En självrisk avgår även om flera förvaltningar drabbas av samma skadehändelse.
7
Anmäls skadan senare har rätten till ersättning förlorats.
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