
Regiondirektören 
 

BESLUT  

Alf Jönsson 
Tfn: +46 44 309 31 21 
Mail: alf.jonsson@skane.se 

Datum 2018-10-01 
Dnr 1800025 
 1 (6) 

 

 

  
 

Postadress: 291 89 Kristianstad 
Besöksadress: Rådhus Skåne, V Storgatan 12 
Telefon (växel): 044-309 30 00   Fax: 044-309 32 98 
Internet: www.skane.se 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 

 

 
 

 

 

Fördelning försäkringspremier och andra försäkringskostnader 
 

Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogade tillämpningsanvisningar. 

 

 

 

 

 

Alf Jönsson 

Regiondirektör 

 

 



Koncernkontoret Tillämpningsanvisning 
Området för krisberedskap, säkerhet och miljöledning 

 

Monique Mellin 2018-09-25 

Försäkringsfunktionen Dnr: 

 

 

 

 

  

 

Fördelning försäkringspremier och andra försäkringskostnader 
Anvisningen gäller endast de försäkringar som hanteras via Försäkringsfunktionen.1 

 

Utgångspunkten är att endast de verksamheter i vars syfte försäkring tecknas bär kostnaden 

för försäkringen. 

 

Merparten av kostnaderna för försäkringspremier och andra försäkringskostnader fördelas 

inom koncernen efter olika principer beroende på kostnadsslag. Ett fåtal kostnader läggs på 

specifika verksamheter utan fördelning – gäller främst försäkringspremier för en enskild 

verksamhet som till exempel olycksfallsförsäkring. Premien för VD- och styrelseförsäkringen 

betalas fullt ut av bolagen och egendomsstiftelserna. 

 

Beräkning av försäkringskostnader 

Utifrån fördelning av totalpremien, där försäkringsgivaren redan har gjort en fördelning av 

delpremier för olika försäkringsavsnitt, skall motsvarande fördelning användas vid beräkning 

av fördelning av kostnader för Försäkringsfunktionen. 

 

Försäkringskostnaderna för den enskilda förvaltningen/dotterbolaget/egendomsstiftelsen kan 

variera mellan åren på grund av att vikttalen/parametrarna förändras.  

 

Förvaltningar försäkringskostnader  

Förvaltningarnas kostnader består av tre delar; extern försäkringspremie, hanteringskostnad 

och intern försäkringspremie: 

 

 
 

Förvaltningarna får två fakturor från Försäkringsfunktionen:  

• faktura avseende den externa premien med extern motpart  

• faktura avseende hanteringskostnader och skadekonto med intern motpart 

 

Som fördelningsnyckel används bokfört värde för maskiner och inventarier samt antal 

anställda. Landstingsförsäkringens fördelning baseras på bokfört värde maskiner och 

inventarier och övriga baseras på antal anställda. Hanteringskostnaden och den interna 

försäkringspremien baseras på förvaltningarnas andel av den externa premien. 

 

                                                 
1 Försäkringar som hanteras av Försäkringsfunktionen finns på https://www.skane.se/organisation-politik/Att-

gora-affarer/forsakringar/, 180914 
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Om den totala premien understiger det av Region Skåne beslutade beloppet för intern-

fakturering debiteras förvaltningen minimibeloppet. 

 

Inför varje nytt kalenderår beräknar Försäkringsfunktionen nästkommande års försäkrings-

kostnad. Fördelningen mellan förvaltningarna redovisas till berörda förvaltningar. 

 

Försäkringskostnader dotterbolag och egendomsstiftelser 

Dotterbolagens och egendomsstiftelsernas försäkringskostnader består av extern 

försäkringspremie och ett fast bastillägg. 

  

 
 

Premien baseras på antingen antal anställda eller omsättning samt i relation till koncernen 

Region Skåne. 

 

Dotterbolag och egendomsstiftelser betalar ett bastillägg för administrationskostnader på för 

närvarande 5 000 kr. 

 

Skadekonto 

Region Skåne har ett skadekonto varifrån förvaltningarna kan få ersättning för skador på och 

förluster av lös egendom som värderas från 50 000 kronor och uppåt. Ersättningen beror på 

hur många skador som anmälts under ett år. Skada regleras i samband med årsbokslutet det år 

skadan hände. Villkor skadekonto se bilaga. 

 

Kostnader för försäkringsförmedlare 

Arbete den upphandlade försäkringsförmedlaren utför inom ramen för sin 

försäkringsförmedling faktureras Region Skånes Försäkringsfunktion oavsett om det gäller 

Region Skåne, dotterbolag eller egendomsstiftelse. 

 

Kostnader för försäkringsförmedlare ingår i den premie som förvaltningarna blir fakturerade. 

Är beställaren ett dotterbolag eller egendomsstiftelse måste detta anges av den upphandlade 

försäkringsförmedlaren eftersom Försäkringsfunktionen vidarefakturerar kostnaderna till 

beställaren av arbetet. Denna ordning gäller även för instrumentförsäkringen som Malmö 

Opera och Musikteater har. 

 

Om tjänster inom kontraktuell riskhantering ingår i upphandling av försäkringsförmedling är 

administration, beställning och fakturering av sådana tjänster en fråga mellan Region Skånes 

upphandlande enheter och försäkringsförmedlaren. 
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Återbetalning till förvaltningarna 

Vid årets slut nollställs försäkringsansvaret och eventuellt överskott fördelas proportionellt ut 

till förvaltningarna på samma sätt de blivit fakturerade. 

 

Fakturaadress 

Fakturorna skickas till förvaltningens anmälda kontaktperson i försäkringsfrågor. 

Premiefakturor från försäkringsbolagen sänds till Försäkringsfunktionen om inte annat 

överenskommits. Aktuell lista med fakturaadresser finns under försäkringssidorna på 

www.skane.se2. 

 

Uppräkning 

Vid behov räknas kostnaden/potten upp med LPIK (prisindex med kvalitetsjusterade löner för 

landsting).   

                                                 
2 http://www.skane.se/organisation-politik/Att-gora-affarer/forsakringar/forsakringskostnader/, 180907 

 

http://www.skane.se/organisation-politik/Att-gora-affarer/forsakringar/forsakringskostnader/
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Bilaga 1  
 
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 värdet5.  

 

Om skadad egendom inte återanskaffas ersätts skadan med egendomens dagsvärde. 

 

Självrisk 

Vid varje skada avdrages en självrisk6 uppgående till 50 000 kronor. 

 

  

                                                 
1 I tveksamma fall får gränsdragningslista tillämpas. 
2 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. 
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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. 

 

Skadekontot 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 KSM, dock senast en månad efter skadans inträffande. 

                                                 
 Anmäls skadan senare har rätten till ersättning förlorats. 


