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Försäkringsprogram 2020  

Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Lundby fastställer föreliggande tjänsteutlåtande med bilaga som sitt 

försäkringsprogram 2020.  

 

Sammanfattning 
Årligen ska respektive nämnd fastställa sitt försäkringsprogram, vilket är en 

sammanfattning över förvaltningens försäkringar samt en beskrivning av vad dessa 

omfattar, vilka självrisker som finns samt uppgift på försäkringsvärden rapporterade till 

Försäkrings AB Göta Lejon. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ett relevant försäkringsskydd bidrar till stabilitet och säkerhet för stadsdelsförvaltning 

Lundby, så att verksamhet kan bedrivas och konsekvenser minimeras även om det sker 

större skador eller extraordinära händelser.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Samverkan 
Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2019-05-20. 

Expedieras 
Försäkrings AB Göta Lejon.  

Bilagor 
1. Göta Lejons försäkringsprogram 2020 

  

Lundby 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-04-27 

Diarienummer N139-0246/20 

 

Handläggare 

Nicklas Kristiansson 

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: nicklas.kristiansson@lundby.goteborg.se  
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden Lundby har att fatta beslut om fastställande av försäkringsprogram för 

2020. 

Beskrivning av ärendet 
Genom försäkringspolicy för Göteborgs Stad samordnas samtliga förvaltningars och 

bolags försäkringar av Försäkrings AB Göta Lejon för att stärka stadens övergripande 

riskhantering. Genom att årligen fastställa ett försäkringsprogram för hela staden 

säkerställs riskkontrollen och en kostnadseffektiv riskfinansiering med ett 

helhetsperspektiv.  

Förvaltningens försäkringsprogram innehåller en sammanfattning över förvaltningens 

försäkringar samt en beskrivning av vad dessa omfattar, vilka självrisker som finns samt 

uppgift på försäkringsvärden rapporterade till Göta Lejon. 

Lundbys försäkringar för 2020 består till största delen av egendomsförsäkring och 

ansvarsförsäkring. Egendomsförsäkring täcker bland annat inventarier. Försäkringen 

inkluderar också en extrakostnadsförsäkring på 100 mkr. Försäkringsvärdet är 84 mkr. 

Självrisken är 2 basbelopp. Premien för egendomsförsäkringen är 57 tkr per år.  

Ansvarsförsäkringen har ett försäkringsbelopp på 300 mkr per skada. Självrisken uppgår 

till 2 basbelopp. Premien för ansvarsförsäkringen är 67 tkr per år. Skaderegleringen ingår 

även under självrisk.  

Utöver egendoms- och ansvarsförsäkringen har stadsdelsförvaltning Lundby tecknat en 

försäkring för speciell verksamhet, motorfordon, förmögenhetsbrott och tjänsteresor. 

Speciell verksamhet är en olycksfallsförsäkring för personer som exempelvis deltar i 

daglig verksamhet eller beviljats boende med särskild service. Vid boende gäller denna 

försäkring dygnet runt.  

Nytt för i år är att Försäkrings AB Göta Lejon har för Göteborgs Stad tecknat 

försäkringsskydd vid händelse av miljöskada. Syftet med försäkringsskyddet är att 

hantera den ekonomiska konsekvensen för Göteborgs Stad i händelse av en större 

miljöskada. Med miljöskada avses i det här sammanhanget huvudsakligen utsläpp, 

spridning eller liknande av förorenande ämnen på land, vatten, atmosfär eller annat.  

Försäkringsskyddet tar sikte på Göteborgs Stads egna skador på mark och vattendrag med 

mera samt dess ansvar för miljöskada hos tredje man till följd av Göteborgs Stads 

verksamhet. 

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

Kristina Lindfors 

Stadsdelsdirektör 

 

 

Märta Lycken  

Stabschef 


