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KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-16  

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Svedala kommun, Naverlönnsalen, måndag 16 december 2019 kl 13:30 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare 

Justeringens plats och datum Svedala kommun, 2019-12-18 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer §§ 250
Kristina Larsen 

Ordförande 

Linda Allansson Wester 

Justerare 

Ronny Johnsson 

Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-12-16 

Anslaget sätts upp 2019-12-16 Anslaget till och med 2020-01-08 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommun, kanslienheten 

Underskrift 

Kristina Larsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL 
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Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Närvarolista 

Beslutande 

Ledamöter 

Linda Allansson Wester (M), Ordförande 
Hans Järvestam (M) 
Sara Ripa (C), 1:e vice ordförande 
Ronny Johnsson (SD), 2:e vice ordförande 
Tobias Ström (SD) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Valentin Jovanovic (S)  

Tjänstgörande ersättare 

Erik Stoy (M) för Per Mattsson (M) 
Steen Salling (SD) för Peter Frost Jensen (SD) 
Caroline Gullstrand (SD) för Peter Henriksson (ÄS) 
Daniel Forsberg (MP) för Jesper Sennertoft (S) 

Ersättare och insynsplatser

Lars Nordberg (M) 
Birgitta Delring (BP) 
Christer Åkesson (L) 
Stefan Sarmes (KD), insynsplats 
Jörgen Persson (V), insynsplats  

Övriga närvarande (tjänstepersoner)

Johan Lundgren 
Kristina Larsen 
Teresa Fridell 
Fredric Palm 
Fredrik Löfqvist 
Andreas Johansson 
Robert Aradszky  

M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 

ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 
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Ärendelista 

§ 250

Nytt försäkringsavtal för kommunen om dess egendom, ansvar, 
motorfordon, olycksfall med mera ....................................................................... 4 
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KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL 
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§ 250

Nytt försäkringsavtal för kommunen om dess 
egendom, ansvar, motorfordon, olycksfall med 
mera 

Dnr 2019-000570 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Kommunassurans Syd till försäkringsgivare för kommunförsäkringen 
med en självrisk på 2 basbelopp för egendomsförsäkringen och 0,2 basbelopp 
för ansvarsförsäkringen. 

att inte anta offerten från CNA för LOU-försäkringen. 

att utse If till försäkringsgivare för förmögenhetsbrottsförsäkringen med en 
självrisk på 2 basbelopp och ett försäkringsbelopp på 10 mnkr.  

att utse If till försäkringsgivare för rättsskyddsförsäkringen. 

att utse If till försäkringsgivare för tjänstereseförsäkringen.  

att utse Protector till försäkringsgivare för motorfordonsförsäkringen. 

att utse QBE till försäkringsgivare för diskrimineringsförsäkringen.  

att utse Xl Catlin till försäkringsgivare för utställningsförsäkringen.  

att inte anta offerten från QBE för excessansvarsförsäkringen.  

att utse Protector till försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen.  

att utse Anticimex till försäkringsgivare för saneringsförsäkringen.  

att offerten från Trygg-Hansa för OCIP/projektförsäkringen återremitteras till 
förvaltningen för förnyad beredning.  

att offerten från QBE för Va-försäkringen återremitteras till förvaltningen för 
förnyad beredning.  

att offerten från Trygg-Hansa för byggsäkerhetsförsäkringen återremitteras till 
förvaltningen för förnyad beredning.    

att avtalstiden för de försäkringsgivare som utses är perioden 2020-2022 med 
option på förlängning för 2023 och 2024 var för sig. 

att förklara paragrafen omedelbart justerad, samt 

att i god tid innan beslut för förlängning aktualisera ärendet hos 
kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommunens upphandling av försäkringar löper ut 2019-12-31 och är 
inte möjligt att förlänga. En upphandling har därför gjorts och utfallet av den 
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presenteras i nedanstående handling. Den nya upphandlingen har dock gjort att 
försäkringspremierna har blivit 475 tkr lägre för 2020 än jämfört med 2019. 
Avtalsperioden för den nya upphandlingen 3 år, 2020-22, med option för 2023 
och 2024 var för sig. Offerterna för Va-försäkringen, OCIP/projektförsäkringen 
och byggsäkerhetsförsäkringen har inkommit sent och behöver förlängd 
handläggningstid för att kunna göra en bedömning ifall de ska antas eller inte. 
Då offerterna gäller till 1 maj 2020 finns det tid för förnyad handläggning.   

Föredragande är controller Andreas Johansson från ekonomienheten. 
Upphandlingsstrateg Robert Aradzsky närvarar också.  

Handlingar i ärendet 
Svedala kommun upphandling – försäkringar 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen enades om att lägga till beslutet att i god tid innan beslut för 
förlängning aktualisera ärendet hos kommunstyrelsen.  

Beslut skickas till 
Handläggaren 


