
 
 

 

 

1 september 2014 

Till SRFs ägarkommuners: Säkerhetschefer 
  Fastighetschefer 
 

 

Nytt system för fastighetslistor / -information 

SRF har under åren samlat in information om våra ägarkommuners fastighetsbestånd genom att begära in 
excel-listor från samtliga. Den här processen har varit svårhanterlig både för kommunerna och för SRF och vi 
har därför beslutat att gå över till ett databassystem, från och med nu. Informationsinsamlingen är mycket 
viktig för att kunna säkerställa att vi har rätt försäkringsskydd för samtliga objekt där kommunerna står risk, 
att våra risk management åtgärder fokuseras på rätt objekt och att skadehanteringen blir så enkel som 
möjlig genom att rätt information finns tillgänglig. SRF använder dessutom den samlade informationen för 
att kunna arrangera ett korrekt externt återförsäkringsskydd och det kan vara avgörande för vår möjlighet 
att få ersättning vid storskador att vi har presenterat fullständig information till våra partners. 
 
Vi har nu köpt in ett fastighetssystem som heter REQS System och som förmodligen är bekant för en del av 
er. SRF ställer en grundversion till samtliga kommuners förfogande utan kostnad, där vi har lagt in den 
information som vi har samlat in via fastighetslistorna, till så stor del som det har varit möjligt. Vi har 
dessutom från Lantmäteriet köpt in och lagt till information över samtliga fastigheter där någon av 
kommunerna eller medförsäkrade dotterbolag står som ägare. Informationen i systemet är baserat på data 
från februari 2014 som våra kundansvariga har försökt rensa så gott det går, men det finns fortfarande 
relativt stora diskrepanser mellan det som har registrerats på fastighetslistorna och den data som kommer 
från Lantmäteriet som behöver sorteras ut manuellt. I och med tillägget av data från Lantmäteriet finns det 
dock nu en unik möjlighet att få en komplett och lättillgänglig sammanställning över era fastighetsbestånd, 
som med små ansträngningar kan hållas uppdaterad. 
 
Varje kommun kommer att få tillgång till sin egen databas, där även SRF har access. Det är kommunernas 
ansvar att data i systemet är komplett och uppdaterad, även om SRF självfallet kommer att hjälpa till initialt 
för att få utgångspunkten så bra som möjligt. Resp. databas utgör sedan grunden för de försäkrade 
åtagandena och kommer att användas av oss för skadereglering och återförsäkringsupphandling. Det finns 
sedan mervärde att tillgå i systemet vad gäller t.ex. SBA, OVK-besiktningar och mycket annat på 
egenkontroll-sidan. Sådana utökningar är en fråga för resp. kommun och skall diskuteras/avtalas direkt med 
REQS.  
 
Det finns givetvis de av er som har väl fungerande och kompletta fastighetssystem redan och som kanske 
kommer att föredra att detta länkas till REQS i stället för att hålla två system uppdaterade parallellt. Metod 
och kostnad för en sådan koppling skall diskuteras direkt med REQS. 
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Vi bjuder nu in samtliga intressenter till introduktionsmöten där hela systemet kommer att presenteras av 
REQS och där det kommer att finnas tillfälle till diskussion och frågor. Dessa möten kommer att hållas 
 

• Onsdag 24 september 2014 kl. 14.00 – 17.00 
• Fredag 3 oktober 2014 kl. 14.00 – 17.00 

 
på City Conference Center, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm. 
 
Efter deltagande I något av dessa möten kommer inloggningsuppgifter att distribueras till de som skall ha 
ansvar för innehållet I er version av systemet. Vi behöver nu information om 

• Vem på kommunen/bolaget som är övergripande ansvarig för databasen. 
• Vilka övriga som skall ha access till systemet och med vilka rättigheter. Detta kan givetvis ändras 

över tid. 
• Vilka som kommer till vilket introduktionsmöte.  

  
Vi ber er därför vänligen att fylla i bif. formulär (REQS introduktion.xlsx) och returnera senast 17/9-14. 
 
Vi hoppas att vi med det här systemet skall ge er ett mycket bra verktyg för att förenkla kontrollen över era 
fastighetsbestånd samt en möjlighet att där intresse finns utveckla detta vidare för olika sorters 
egenkontroll-aktiviteter. SRF kommer att föreslå möten med alla som så önskar för att gå igenom det som vi 
har gjort och assistera med processen att korrigera den initiala datan, och vi ser fram emot att diskutera det 
vidare vid introduktionsmötena. 
 
 
Tore Kalmeborg 
VD 
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