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Försäkringspolicy

FÖRSÄKRINGSPOLICY
Ärende: Regler för försäkringar.
Vilket försäkringsskydd kommunen skall ha, samt ett ställningstagande till vilka risker kommunen
själv skall bära i form av självrisk m m, är en bedömning som bör ligga på minst
kommunstyrelsens nivå.
Som det ser ut idag verkar det som till vissa delar tjänstemännen av tradition gör bedömningen
avseende försäkringsomfattning och självrisknivåer, med risk för att det kan bli olika
bedömningar.
Med hänsyn tagen till det stora kapital som Orust kommun i sin helhet sitter på i form av
fastigheter, fordon, båtar, m m torde det vara mycket viktigt att man tar ett gemensamt grepp på
denna sakfråga för kommunen som helhet.
En annan faktor som också bör beaktas i detta sammanhang är det faktum att antalet
försäkringsgivare, som kan försäkra kommuner är få till antalet och då är det än mer viktigt att
det finns en helhetssyn, samt att ett aktivt riskhanteringsarbete bedrivs utifrån försäkringsvärldens
villkor.
En helhetssyn avseende försäkringar bör därför finnas för hela Orust kommun, samt att det finns
en utsedd enhet som har totalansvaret för försäkringsskyddets omfattning och varaktighet utifrån
nedan nämnda policy.
Här nedan följer ett förslag till miniminivå avseende det försäkringsskydd som Orust kommun
skall ha. Förslaget omfattar inte alla mindre försäkringsformer som kan och är aktuella utan
endast de större mer övergripande delarna.

Försäkringspolicy för Orust kommun, där omfattningen av
försäkringsskyddet är fastslaget som en miniminivå.
Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-11 § 241 KS/2013:1421
EGENDOMSFÖRSÄKRINGAR:
Fastigheter - normalt sett alltid fullvärdesförsäkring
Fastigheter av kulturhistoriskt värde – fullvärdesförsäkring med komplettering för det
kulturhistoriska värdet.
Fastigheter, där sannolikheten inte är stor att dessa kommer att byggas upp igen efter
totalskada– första risk försäkring med ett värde som täcker sanering och återfyllning. Vilka dessa
fastigheter är avgörs av den utsedde befattingshavaren.
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Extrakostnadsförsäkring och hyresförlustförsäkring som täcker bortfall av fastigheter så att
verksamheten kan bedrivas under återuppbyggnadstiden.
Utställningsförsäkring för kommunens konstföremål.
Fordon:
Personbilar och bussar skall vara helförsäkrade upp till 6 års ålder
Pick up och lätta lastbilar skall vara helförsäkrade upp till 6 års ålder
Tunga lastbilar skall var helförsäkrade upp till 9 års ålder.
Övriga fordon inkl räddningstjänstens fordon och släpkärror skall vara helförsäkrade hela tiden
kommunen äger och nyttjar dem.
Oregisterade fordon skall ha försäkringsskydd anpassat till den verksamhet som bedrivs.
Fartyg / båtar.
Alla typer av fartyg/båtar skall vara helförsäkrade upp till en ålder av 10 år eller längre om värdet
uppgår till mer än 2 basbelopp. Större fartyg som används för befraktning skall ha det
försäkringsskydd som styrelse/nämnd beslutar och som lagstiftningen kräver.
Olycksfallsförsäkring.
Alla mantalsskrivna barn i Orust kommun, som deltager i någon form av kommunal verksamhet,
bedriven av Orust kommun skall omfattas 24 timmar om dygnet. Barn från andra kommuner
som ingår i av Orust kommun bedriven verksamhet, skall ha ett försäkringsskydd som motsvarar
heltid.( 24 timmar / dygn årets alla dagar).
För socialtjänsten gäller även att familjehemsplacerade barn och ungdomar, oavsett ålder, samt
HVB placeringar, korttidsboende samt gruppboende och frivilligarbetare/volontärer skall också
omfattas av försäkringen på heltid.
Vuxna som deltar i verksamhet som bedrivs eller förmedlas av kommunen, företrädesvis inom
Socialtjänsten och Arbetsmarknadsenheten skall vara olycksfallsförsäkrade under verksamhetstid
( d v s den tid då verksamhet bedrivs).

Tjänstreseförsäkring.
Alla anställda och förtroendevalda, samt elever som omfattas av olycksfallsförsäkringen, skall
omfattas av denna försäkring.
Allriskförsäkring.
Denna försäkring skall omfatta datorer, datamedia, mindre båtar som inte omfattas av annan
försäkring.
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Ansvarsförsäkring.
Försäkringen skall gälla alla anställda och de som uppbär arvoderade tjänster samt personer som
står under kommunal arbetsledning då de utför arbete för kommunens räkning, samt för elever i
APU, flyktingar och bidragstagare hos annan arbetsgivare där kommunen åtagit sig ansvar, samt
frivilligarbetare/volentärer och personer inom familjhemsvård, psykiatisk vård, omsorgsvård och
barn och ungdomsvård. (denna försäkring gäller för alla länder exkl USA och Kanada ).
VD och styrelseansvarsförsäkring:
I de fall aktiebolag bildas skall dylikt försäkringsskydd tecknas som även inkluderar bolagets
eventuella döttrar och stiftelser.
Övriga försäkringstyper:
Underlag skall tas fram vid varje aktuell typ försäkringsform som kan behövas för aktuell
verksamhet/tjänst/produkt/djur eller övrig verksamhet, och omfattning samt självrisknivå skall
avgöras av Kommunstyrelsen innan dylik försäkring får tecknas såvida inte delegation medgivits
till bestämd befattningshavare.
Självrisknivåer rekommenderas från 0 basbelopp --- 10 basbelopp beroende på typ av
försäkring.
Denna del skall prövas i samband med varje ny upphandling, beroende på hur skadeutfallet ser ut
för kommunen och hur försäkringsmarknaden ser ut vid tillfället för upphandlingen.
Det betyder att alla försäkringsupphandlingar alltid skall avgöras av Kommunstyrelsen eftersom
det är fråga om ett ekonomiskt risktagande, där premierna skall ställas i relation till tidigare
skadeutfall och självrisknivåer, samt premier för kommande period.
Organisation:
För att dessutom få en total samlad bild av vad som behövs i försäkringsform och hur skyddet
skall se ut, finns en centralfunktion som har ansvaret för att kommunen har det försäkringsskydd
som man skall ha. Den centrala funktionen inom försäkringsområdet är upphandlingsenheten
inom Orust kommun, som också administrerar alla skadetillbud och biträder försäkringsgivaren i
regleringen av alla typer av skador.
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