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VD har ordet

Startår för Kommunassurans Syd  

Försäkring AB.

Kommunassurans Syd Försäkring som ägs av �0 

kommuner i Skåne fick koncession av finansinspek-

tionen våren �005 för att bedriva försäkringsrörelse. 

Bolaget tecknar endast försäkringsskydd för de 

delägande kommunerna samt för deras bolag. Den 

första försäkringen som tecknades var för den så 

kallade ��-gruppen (�� kommuner i sydvästra Skåne) 

som i en gemensam offentlig upphandling valde att 

placera sitt kommunförsäkringsprogram i Kommun-

assurans Syd Försäkrings AB. Av de resterande �9 

delägande kommunerna har �6 kommuner haft en 

offentlig upphandling för försäkringsskydd under 

hösten �005. �� kommuner av de �9 har också valt 

att lägga sitt försäkringsskydd i KSFAB. Samtidigt 

har de försäkrade kommunerna sparat stora pengar 

i jämförelse med att använda den traditionella för-

säkringsmarknaden. De förväntningar som ägarna 

har ställt på bolaget har infriats. 

Syftet med bolaget har varit att öka konkurrensen 

samt garantera att delägarna får en offert för sitt för-

säkringsskydd. Försäkringsmarknaden för kommun-

försäkring fungerade som ett oligopol med i princip 

endast två försäkringsbolag som marknadsaktörer. 

De delägande kommunerna uppfattade den upp-

komna situationen som negativ och beslöt sig för att 

starta captivet som en ny aktör på marknaden för att 

få en garanti om en offert vid upphandling med en 

acceptabel prisnivå.

Säkerhetsarbete

För att ett captiv skall få en god lönsamhet krävs att 

captivets kunder har mindre skadekostnad än genom-

snittliga kunder. Därför vill vi stötta och uppmuntra 

delägarna i deras skadeförebyggande arbete och där-

igenom indirekt hjälpa de delägande kommunerna 

att höja sin säkerhetsgrad så att de blir bättre är genom-

snittliga kommuner. Arbetet skall inte bedrivas med 

”pekpinnar” – sprinkla här, larma där – utan genom 

Andrs Forsström, VD



5

att bidra till att höja säkerhetstänkandet i hela kom-

munen från den politiska ledning till personalen 

längst ute i verksamheten. 

De projekt som vi arbetar med för skadeföre-

byggande arbete är bl a,

• Ledningsattitydundersökning till skadeföre-

byggande arbete hos våra delägare.

• Samarbete med Professor Kurt Petersen Brand-

forskning LTH i Lund.

• Samarbete med KommuneForsikring A/S i 

Köpenhamn som försäkrar merparten av kom-

munerna i Danmark.

• Datoriserat riskvärderingsprogram för att bedöma 

skyddsstatusen hos respektive kommunen.

Vår bestämda tro i bolaget är att för det traditio-

nella riskförebyggande arbetet typ ”sprinkla här, 

larma där” finns det en god kunskap i kommunerna. 

Vårt mål är att uppmuntra till ändrade attityder så 

att alla i kommunen från den politiska ledningen till 

personal i verksamheten ser positivt på säkerhets-

arbetet. 

En ofta bortglömd aspekt på risk och skadeföre-

byggande arbete är att återförsäkrarna är mer tydliga 

i sina frågor till bolaget om det risk och säkerhets-

arbete som våra kunder bedriver. Konkret betyder det 

att om vi kan visa för återförsäkrarna att det bedrivs 

ett bra risk och säkerhetsarbete hos våra kunder så 

påverkas kostnaden för återförsäkringen positivt.

Resultatet

Resultatet för �005 visar en förlust med �,8 mkr. 

Som i alla bolag som startar från början finns det 

stora startkostnader som i förhållande till den lilla 

premievolymen för �005 drog ner resultatet. Bola-

get hade också en relativt stor skada med en skade-

kostnad om �,� mkr på en skola i Veberöd.

Utveckling 2006

För att få ett starkare bolag med större konkurrens-

kraft och långsiktighet önskar vi utvidga ägarkretsen 

med fler kommuner. Det är då viktigt att de nya del-

ägarna lever upp till och aktivt arbetar för att mini-

mera riskerna i kommunen. Då vårt namn innehåller 

Syd faller det sig naturligt att begränsa nya delägare 

till kommuner i södra Sverige. Inte minst för att vi 

skall kunna lämna bra service och stöd åt de försäk-

rade kommunerna. 
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Försäkringsskydd  
som vi kan erbjuda

Kommunassurans Syd Försäkrings AB kan genom 

samarbete med återförsäkrare erbjuda våra delägande 

kommuner samt deras bolag ett välanpassat försäk-

ringsskydd för försäkringsområdena:

• Egendomsförsäkring

• Ansvarsförsäkring

• Fartyg

•  Förmögenhetsbrott

Egendomsförsäkringen kan innehålla följande moment

• Brandförsäkring

• Vattenskadeförsäkring

• Inbrottsförsäkring

• Rånförsäkring

• Glasförsäkring

• Maskinförsäkring

• Allriskförsäkring

• Hyresförlustförsäkring

• Extrakostnadsförsäkring

• Entreprenadförsäkring

• Konstutställningar

• Skogsförsäkringsskydd

Ansvarsförsäkringen kan innehålla följande moment

• Allmänt ansvar

• Produktansvar

• Ren Förmögenhetsskada såsom

   Myndighetsupplysning

   Lagen om Offentlig Upphandling

   Personuppgiftslagen

• Ansvar Miljöskada

• Miljöansvar för Byggherre och Entreprenör

• Rättsskydd för miljöbrott

Fartygsförsäkring innehåller följande moment

• Kasko (Fartygsförsäkring)

• P&I (Fartygsansvar)

Förmögenhetsbrott 

• Försäkringen gäller för brottslig handling hos 

den försäkrade
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”En av de bättre satsningar  
vi gjort”

Det var vid de återkommande konferenserna för 

regionens kommunledningar som missnöjet med de 

allt dyrare försäkringarna började diskuteras �00�.

– Vi hörde sådana signaler från medlemskommu-

nerna. Många fick bara in en eller två anbud från 

försäkringsbolagen och andra fick inget alls, säger 

Stefan Lundgren, kommunstyrelsens ordförande i 

Sjöbo och ordförande i den grupp som drog igång det 

som skulle bli Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Han är nöjd med att det nya bolaget redan har 

fått marknaden att fungera bättre vilket innebär stora 

besparingar för skattebetalarna. Tidigare rådde mer 

eller mindre monopol som kommunerna kände av i 

form av fördubblade premier, ökade självrisker och 

krav.

Ett tecken på att konkurrensen har fått de gamla 

försäkringsbolagen mer välvilliga till kommunsektorn 

anser han vara att Sjöbo bara genom att göra en 

säkerhetsanalys har fått en premiesänkning med 

�00 000 kronor. Kommunens upphandling av för-

säkringar för sina fastigheter ska göras först �00�.

�� av de �0 ägarkommunerna har hittills träffat 

avtal med Kommunassurans Syd varav hälften ingick 

i den så kallade elvagruppen med Lund i spetsen. 

Enligt ägardirektiven ska bolaget alltid lämna anbud 

när en ägarkommun gör en upphandling. 

Enbart denna närvaro pressar priserna. Åstorp 

behövde bara betala Trygg Hansa ��9 000 kronor i 

stället för de 5�� 000 kronor som aviserats tidigare. 

Samma bolag ville höja premien för Hässleholm från 

fyra till fem miljoner kronor och självrisken från två 

till fem basbelopp. I stället skrev kommunen avtal 

med Kommunassurans Syd och fick en premie på 

�,5 miljoner kronor utan försämringar.

Stefan Lundgren tycker att det gick smidigt att 

få igång det nya försäkringsbolaget. Grovarbetet 

gjordes av två tjänstemän och en konsult varefter 

politikerna fick bra information och enigt ställde 

sig bakom förslaget.

Stig Ålund, direktör på Kommunförbundet Skåne, 

håller med om Stefan Lundgrens historieskrivning.

Han beklagar att Höganäs, Ängelholm och fram-

för allt Helsingborg inte gick in i det nya bolaget. 

Å andra sidan är en rad sydsvenska kommuner intres-

serade att få komma med, och Stig Ålund tycker att 

det vore bra med fler kunder.

– Bolaget behöver ett större underlag, säger han.

Innan årets slut ska alla ägarkommunerna ha fått 

anbud från Kommunassurans. De som redan fått det 

är nöjda.

– Man hör ständigt beröm och att det här är en 

av de bättre satsningarna som gjorts. Vissa halverar 

sina kostnader, säger Stig Ålund.

Han menar att det är ett bra exempel på vad ett 

regionalt kommunförbund kan göra dvs vara start-

motor genom att fånga upp en angelägen fråga, 

utreda, föreslå en lösning och därefter lämna över 

förslaget till medlemmarna.

Att initiativet inte kom ännu tidigare menar han 

beror på att kommunerna inte omedelbart såg effek-

ten av strukturförändringarna.

– Vi var ju vana vid att det fanns en försäkrings-

marknad, säger han.

Ett sätt att minska kostnaderna är ett effektivt 

skadeförebyggande arbete t ex genom utbildning. 

Det är en viktig uppgift för det nya bolaget och det 

står både i bolagsordning och aktieägaravtal, påpe-

kar Stig Ålund. 

Stefan Lundgren, kommunstyrelse ordförande, Sjöbo 
och Stig Ålund, direktör, Kommunförbundet Skåne.
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Riskförebyggande – Kommunerna 
kan lära av näringslivet.

Det står i lagen att alla myndigheter ska redogöra 

för sina hotbilder och sin förmåga att hantera dem. 

Men det är inte bara de nya kraven från Krisbered-

skapsmyndigheten som fått kommuner och andra att 

börja fundera över sina risker. De senaste årens terror-

attacker, stormar och översvämningar har visat sig 

kunna drabba även oss här hemma och lamslå stora 

delar av infrastrukturen. Kommunerna kan lära av 

näringslivet där risk management började användas i 

stor skala på �980-talet och idag ofta utgör en del av 

styrningen av företagen. Först ut var kemiindustrin 

som drabbades av stora olyckor som orsakade stora 

förluster men också fick samhället att ställa ökade 

krav på säkerheten.

Det här beskriver Kurt Petersen, professor  

i Risk- och säkerhetsanalys vid Lunds tekniska hög-

skola, LTH.

– Kommuner kan använda samma metodik för att 

identifiera hot och koppla t ex prognoser om hård 

blåst till risken för elavbrott. Det gäller också att inse 

att man påverkas av många olika system och att man 

måste kommunicera, säger han.

Även om en kommun bara verkar inom sitt om-

råde och inte löper samma ekonomiska risker som 

företag så handlar det om att vänja sig vid att på 

samma sätt tänka analytiskt och metodiskt identi-

fiera hoten, menar han. Det krävs utbildning i form 

av kurser och övningar där deltagarna kommer från 

olika verksamheter.

– Det krävs resurser och det är en mental process 

som tar tid. Men det har hänt mycket på två år, nu 

finns en insikt om att det här behövs. Vi har verktyg 

som kan underlätta processen, t ex stöd i form av 

dataprogram och paket, säger Kurt Petersen.

På LTH forskar han om hur olika system är 

beroende av varandra och om hur man ska kunna 

översätta det generella till det lokala. Han gör sce-

narier med avancerade matematiska beräkningar av 

informationsflöden mellan olika aktörer. Men han 

har ingenting emot att LTH jobbar mer handfast 

med kommunernas problem eller att samarbeta med 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

– Vi kan t ex hålla föredrag för en grupp eller till-

sammans ordna kurser, säger han.

Kurt Petersen, professor, LTH.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören i Kommun-

assurans Syd Försäkrings AB får härmed avlämna 

årsredovisning för räkenskapsåret �005-06-�� – 

�005-��-��, bolagets första verksamhetsår. 

Bolagets bildande

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägs av �0 kom-

muner i Skåne som tillsammans satt in �6 6�0 kkr 

i aktiekapital. Syftet med bolaget är 

•  att garantera att delägarna och deras bolag alltid 

erhåller ett försäkringsskydd, 

•  att utgöra en konkurrent till den befintliga för-

säkringsmarknaden samt 

•  att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande 

arbete. 

Bolaget erhöll den �� februari �005 koncession av 

finansinspektionen att bedriva försäkringsverk-

samhet. Bolaget bildades den �6 april och styrelsen 

anställde Anders Forsström som verkställande 

direktör från den � juni och Lars Niklasson som vice 

verkställande direktör den � september.

Verksamhetens omfattning

Bolaget har koncession att till sina ägare och deras 

kommunala bolag meddela direkt försäkring i följande 

grupper och klasser av skadeförsäkringar:

•  Försäkring mot brand och annan skada på egen-

dom (grupp e).

• Fartyg (klass 6).

• Allmän ansvarighet (klass ��).

• Annan förmögenhetsskada (klass �6).

Bolagets första försäkringar tecknades den � maj �005 

och avsåg egendom och ansvar för elva kommuner. 

Under hösten har �6 delägare upphandlat försäk-

ringsskydd enligt lagen om offentlig upphandling. 

Bolaget har anlitats i �� av upphandlingarna och 

dessutom tecknat försäkring för fyra kommunala 

bolag. Det betyder att från �006 är �� kommuner 

försäkrade i bolaget. Ytterligare tre delägare skall 

göra upphandlingar under �006.

Bolagets inträde på marknaden har inneburit 

lägre försäkringspremier för ägarna. Vid den första 

upphandlingen var premieskillnaden mot närmaste 

konkurrent �0 %. Därefter har skillnaden minskat. 

För de upphandlingar som gäller från �006 har pre-

mierna minskat med drygt �0 % jämfört med befint-

liga premier. Två lönsamhetskriterier bör beaktas då 

bolagets resultat bedöms – premieminskningen hos 

ägarna samt bolagets resultat. 

Årets resultat och skadeutfall

Årets resultat visar ett minus på � 8�9 kkr. En starkt 

bidragande orsak till underskottet är att det är bola-

gets första verksamhetsår och premieintäkterna där-

för varit begränsade. Även kostnaderna för återför-

säkring blev relativt sett högre än för �006. 

Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 

� 650 kkr. De skador som inträffat ligger helt inom 

bolagets självbehåll och återförsäkrarna har därför 

inte behövt betala någon skadeersättning. Skade-

kostnaderna uppgick till � �58 kkr och skadehändel-

serna var �6 varav merparten, ��, är ansvarsskador. 

Driftkostnaderna uppgick till � ��8 kkr. Kapital-

avkastningen blev totalt �0� kkr.

Lars Niklasson, Vice VD
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Förvaltningsberättelse forts.

Risker i verksamheten

Kommunassurans Syd Försäkrings AB köper åter-

försäkring för att begränsa bolagets risker. För egen-

domsskada var bolagets självbehåll � 000 kkr per 

skadehändelse och totalt 8 500 kkr per år. För ansvars-

skada var självbehållet � 000 kkr per skadehändelse 

och � 000 kkr totalt. Sammanlagt begränsades risken 

således till totalt �� 500 kkr. Återförsäkring skedde 

hos ett bolag. För �006 sker återförsäkring hos fyra 

återförsäkrare. 

Kapitalet har varit placerat i bank och kommun-

certifikat. 

Verksamheten 2006

Premieintäkterna ökar �006 och beräknas uppgå till 

�8 500 kkr. �� kommuner och fyra kommunala 

bolag har tecknat egendoms- och ansvarsförsäkring. 

Styrelsen har beslutat att bolaget skall ha en högre 

självrisk per skadetillfälle och högre maximal risk än 

under �005. 

Flera kommuner i södra Sverige har visat intresse 

för att bli delägare i Kommunassurans Syd Försäk-

rings AB. Styrelsen har ställt sig positiv till en viss 

utökning. Som delägare blir man garanterad att få 

offert på försäkringsskydd från bolaget. Offerter 

lämnas endast till kommuner som är delägare.

Bolaget skall bidra till att kommunerna satsar på 

skadeförebyggande arbete. Detta kommer att ske 

genom seminarier, uppmuntran av nätverksbyggande 

och goda exempel. Dessutom genom samverkan 

med Lunds Tekniska Högskola som har Sveriges 

enda civilingenjörsutbildning i riskhantering.

Definitioner och begrepp

För egen räkning ( f e r)

Avser den del av premien som tillfaller bolaget efter 

avdrag för återförsäkring. Gäller också den del av 

utbetalda försäkringsersättningar som bolaget själv 

skall svara för före återförsäkrares del i skadeutbe-

talningen.

Premieinkomst

Är den totala premien som inbetalts under �005. 

Den kan också till delar avse �006.

I Premieinkomst för egen räkning (f e r) har avdrag 

skett med kostnad återförsäkring. 

Premieintäkt

Premieintäkt är den premieinkomst som endast avser 

kalenderåret �005.

Premie för avgiven återförsäkring

Den premie bolaget har betalat till en återförsäkrare 

för att denna skall svara för skadekostnaden utöver av-

talad självrisk och maximerad total risk (aggregat).

Oreglerade skador

För de skador som anmälts men inte slutligt reglerats 

under året avsätt ett belopp för oreglerade skador. 

Dessutom avsätts ett belopp för inträffade men ej 

rapporterade skador, IBNR, som beräknas av bola-

gets aktuarie.

Solvensmarginal

Försäkringsrörelselagen föreskriver att kapitalbasen 

minst skall uppgå till en nivå som beräknas med 

utgångspunkt i verksamhetens art och omfattning 

(solvensmarginal � kap �5 §).

Konsolideringsgrad f e r

Konsolideringskapital i procent av premieinkomst 

f e r.

Skadeprocent

Skadeersättningar i procent av premieintäkten.

Driftkostnadsprocent

Driftkostnaden i procent av premieintäkten.

Totalkostnadsprocenten

Summan av skadeersättningar och totala driftkost-

naden i procent av premieintäkten. 
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Översikt och nyckeltal 2005

(verksamheten startade �005)

Premieinkomst f e r  5 ��5 500
Premieintäkt f e r  � 650 ���
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  55 000
Försäkringsersättningar (skadeers.) f e r  -� �5� 98�
Driftskostnader f e r  -� ��8 �00
Övriga intäkter/kostnader  0
Tekniskt resultat försäk.rörelsen  -� ��� 0�9

Finansrörelsens resultat  �5� ���
Övriga intäkter/kostnader  0
Dispositioner och skatter  0
Årets resultat  -� 8�8 9�6

Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar (verkligt värde eller lägsta värdets princip)  �6 �9� �68
Försäkringstekniska avsättningar f e r  -8 9�� �6�
Konsolideringskapital  �� 5�5 5�6
Kapitalbas  �� 5�5 5�6
Erforderlig solvensmarginal  �8 650 000
Konsolideringsgrad  �95 %

Nyckeltal
Skadeprocent  ���,0 %
Driftskostnadsprocent  66,0 %
Totalkostnadsprocent  �88,0 %

Kapitalförvaltningens direktavkastning  �,� %
Kapitalförvaltningens totalavkastning  �,� %
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Resultaträkning

  05-06-��
Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen Not 05-��-��

Premieintäkt för egen räkning (f e r) �
Premieinkomst  �� �9� 500
Premier för avgiven återförsäkring  -5 8�0 666
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker  -� ��0 500

  � 650 ���

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  55 000

  55 000
Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar 
Före avgiven återförsäkring � -��6 ��6
Återförsäkrares andel  0
 
Förändring i Avsättning för oreglerade skador 
Före avgiven återförsäkring  -� �8� �6�
Återförsäkrares andel  0

  -� �5� 98�

Driftskostnader f e r � -� ��8 �00

  -� ��8 �00

Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  -3 171 049

Icke-teknisk redovisning

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  -� ��� 0�9
Kapitalavkastning, intäkter � �5� ���
Orealiserade vinster på placeringstillgångar  0
Kapitalavkastning, kostnader  0
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen  0
Övriga intäkter och kostnader  0

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  -� 8�8 9�6

Bokslutsdispositioner
Förändring av säkerhetsreserv  0

Resultat före skatt  -2 818 926

Skatt på årets resultat  0

Årets resultat  -2 818 926
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  Företag och
 Not fastighet �)

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat   
Premieintäkt för egen räkning (f e r) RA � � 650 ���
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  55 000
Försäkringsersättningar f e r RA � -� �5� 98�
Driftskostnader f e r  -� ��8 �00

  -3 171 049

Avvecklingsresultat f e r
Avvecklingsresultat brutto  0
Återförsäkrares andel  0

  0

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker  -� ��0 500
Avsättning för oreglerade skador  -� �8� �6�

  -8 912 267

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador  0

  0
�) Avser försäkringsgren enligt finansinspektionen definitioner.   

Noter till resultatanalysen

Not RA 1  Premieintäkt f e r
Premieinkomst före avgiven återförsäkring  �� �9� 500
Premier för avgiven återförsäkring  -5 8�0 666
Förändring i Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker  -� ��0 500
Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring  3 650 334

Not RA 2  Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring  -��6 ��6
Återförsäkrares andel  0

  -��6 ��6
Förändring i Avsättning för oreglerade skador f e r
Före avgiven återförsäkring  -� �8� �6�
Återförsäkrares andel  0

  -� �8� �6�
   
Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring  -4 457 983

Resultatanalys
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Balansräkning

Tillgångar Not 05-��-��

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar 5 �95 ���

  �95 ���

Placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 6 �6 �9� �68

  �6 �9� �68

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador  0

  0

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring  0
Fordringar avseende återförsäkring � � 905 ���
Övriga fordringar  9� 099

  � 999 ���

Andra tillgångar
Materiella tillgångar 8 8� 66�
Kassa och bank  � 889 ��5
Övriga tillgångar  0

  � 9�� ���

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter  �6 9��
Förutbetalda anskaffningskostnader  0
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  0

  �6 9��

Summa tillgångar  55 594 557 
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Eget kapital, Avsättningar och Skulder Not 05-��-��

Eget kapital
Aktiekapital, �6 6�0 aktier á � 000 kr 9 �6 6�0 000
Reservfond  688
Årets resultat  -� 8�8 9�6

  �� 8�� �6�

Obeskattade reserver
Säkerhetsreserv  0

  0

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Ej intjänad premie och kvardröjande risker �0 � ��0 500
Oreglerade skador �� � �8� �6�

  8 9�� �6�

Avsättning för andra risker och kostnader
Avsättning för skatter  0

  0

Skulder
Skulder avseende direkt försäkring  0
Skulder avseende återförsäkring  0
Övriga skulder �� � 865 5�8

  � 865 5�8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  995 000

  995 000

Summa Eget kapital, Avsättningar och Skulder  55 594 557

Poster inom linjen

Ställda säkerheter  Inga

Ansvarsförbindelser  Inga
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Upplysningar till enskilda poster  2 005

Not 1 Premieinkomst
 Premieinkomsten avser premier för maj �005 till april �006. Premier för avgiven återförsäkring 

avser maj - dec �005. Avsättning för ej intjänande premie avser periodisering av premieinkomsten 
avseende jan - april �006.

Not 2 Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring
 Utbetalda skadeersättningar  ��
 Kostnader för skadereglering  �55

Noter

Tilläggsupplysningar

Allmänna upplysningar

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) 
samt med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Försäkringstekniska avsättningar
I avsättning för oreglerade skador ingår det kvarstående åtagande som bolaget har för inträffade skador med 
� �8� kkr. I ersättningsreserven ingår också beräkning av skador som har inträffat men ännu ej rapporterats 
(IBNR, incured but not reported). Beräkningen har gjorts av bolagets aktuarie.

Försäkringsrisker
Kommunassurans Syd Försäkrings AB köper återförsäkring för att begränsa bolagets risker. För egendoms-
skada var bolagets självbehåll � mkr per skadehändelse och totalt (aggregat) 8,5 mkr per år. För ansvarsskada 
var självbehållet � mkr per skadehändelse och � mkr totalt (aggregat).

Ränterisker
Placeringar finns i kommuncertifikat med kort löptid varför ränterisken är obetydlig.
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Not 3 Driftskostnader
 Personalkostnader  � ���
 Lokalkostnader  8�
 Konsultkostnader, övriga externa tjänster  5��
 Övriga kostnader  5��
   2 418

Not 4 Kapitalavkastning, intäkter
 Ränta på bankmedel samt kommuncertifikat  �5�

Not 5 Immateriella tillgångar
 Avser utgifter för koncessionsansökan mm samt balanserade utgifter för survey-rapporter.
 Ingående anskaffningsvärde  0
 Årets anskaffningar  9�9
 Ingående avskrivningar  0
 Årets avskrivningar  �8�

Not 6 Placeringstillgångar
 Kommuncertifikat  �6 �9�

Not 7 Fordringar avseende återförsäkring
 Premie för betald återförsäkring som avser jan-april �006.  � 905

Not 8 Materiella tillgångar
 Ingående anskaffningsvärde  0
 Årets anskaffningar  98
 Ingående avskrivningar  0
 Årets avskrivningar  �6

Not 9 Eget kapital
 Registrerat aktiekapital �6 6�0 aktier à nom � 000 kr vardera med en röst.

Not 10 Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker
 Premieinkomster avseende jan-april �006  � ���

Not 11 Avsättning för oreglerade skador
 Inträffade och rapporterade skador  � 56�
 Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR)  6�5
 Utgående balans för oreglerade skador  � �8�

Not 12 Övriga skulder
 Uppstartskostnader Kommunförbundet Skåne  � �6�
 Övrigt  �99
   � 866
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Noter forts.

Vinstdisposition

Not 13 Personal och löner
 Bolaget har haft två anställda (två män) under året. Till verkställande direktören har utgått lön om 

totalt �60 kkr samt därutöver förmån för fri bil. Till vice vd har lön utgått med �60 kkr. Sociala 
avgifter och pensionskostnader uppgår till 5�0 kkr. Därutöver finns inga pensionsförpliktelser för 
bolaget. Styrelsen har erhållit �� kkr i ersättning. Styrelsen består av sex ordinarie ledmöter (fem 
män och en kvinna) och tre ersättare. 

Not 14 Ersättning för revision
 Ersättning till auktoriserad revisor utgår med 60 kkr.

Förslag till disposition av bolagets resultat

Till bolagsstämmans disposition står årets förlust  -� 8�8 9�6
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres  -� 8�8 9�6

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med 
tillhörande tilläggsuppgifter och noter.

Malmö den 9 mars �006.

 Evert Lindholm Per Persson Anders Forsström
 Ordförande Vice ordförande VD

 Ken Henningson Ulf Strömstedt Inga-Lill Hellberg
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 9 mars �006.

  Bert Sandström
  Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Org.nr. 516406-0294

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 

i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för år �005-06-�� – �005-��-��. Det är styrelsen och verkställande 

direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om årsredovis-

ning i försäkringsföretag tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om 

årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört 

revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller 

väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 

information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 

styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar 

som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den 

samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat 

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelse-

ledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-

ningslagen i försäkringsföretag eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för 

mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lag om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en rätt-

visande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltnings-

berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt 

förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-

frihet för räkenskapsåret.

Lund den 9 mars �006.

Bert Sandström

Auktoriserad revisor FAR
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Granskningsrapport 

Till: Bolagsstämman i Kommunassurans Syd AB (Org.nr. 516406-0294)

Utgående från bedömning av väsentlighet och risk har vi granskat bolagets verksamhet för år �005. I detta 

arbete har vi tagit hänsyn till att bolaget bildades detta år och att resurser ägnats åt att få på plats nödvändiga 

administrativa strukturer. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. 

Samråd har under året skett med bolagets auktoriserade revisor Bert Sandström och med lekmannarevisorernas 

ersättare Sven-Bertil Persson och Pia Landgren.

Bolaget har enligt vår mening bedrivit sin verksamhet ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning och 

med tillräcklig intern kontroll.

Vi finner ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Malmö den 9 mars �006.

 Örjan Bergils Bo Lönnerblad

Av bolagsstämman utsedda lekmannarevisorer.
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Styrelsen

Bakre raden från vänster: Åsa Ratcovich, Ulf Strömstedt och Ingalill Hellberg. Främre raden från vänster: 
Ken Henningson, Evert Lindholm och Per Persson. 

Styrelseledamöter: Evert Lindholm, ordförande, fd VD Svenska Kommunförbundet. Per Persson, vice ord-
förande, Kommundirektör, Kristianstad. Ken Henningson, styrelseledamot, Stabschef/Räddningschef, Rädd-
ningstjänsten Syd. Ulf Strömstedt, styrelseledamot, Kommunchef, Åstorp. Ingalill Hellberg, styrelseledamot, 
Kommundirektör, Staffanstorp. Åsa Ratcovich suppleant, Kommunchef, Svalöv.
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The Managing Director’s view

Initial year for Kommunassurans Syd 

Försäkring AB.

Kommunassurans Syd Försäkring, which is owned by 
�0 municipalities in Skåne, was licensed by the Swedish 
Financial Supervisory Authority in spring �005 to carry 
on insurance business. The Company provides insurance 
cover solely to shareholding municipalities and their 
companies. The first insurance cover provided was for 
the ”Group of ��” (�� municipalities in south-western 
Skåne), which, after a joint public procurement, chose 
to place their municipal insurance programme with 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Of the remaining 
�9 shareholding municipalities, �6 municipalities held a 
public procurement for insurance cover in autumn 
�005. �� of the �9 municipalities also decided to place 
their insurance cover with KSFAB. The insured mu-
nicipalities have saved a great deal of money in com-
parison with using the traditional insurance market. In 
addition, the expectations the shareholders had for the 
Company have been met.

The aim of the Company has been to increase com-
petition and to guarantee shareholders a quotation for 
their insurance cover. The municipal insurance market 
had been operating as an oligopoly, with only two in-
surance companies active in the market. The sharehold-
ing municipalities found this situation unattractive, and 
decided to start their own captive company as a new 
player in the market. The aim was to guarantee that 
they could obtain a quotation at an acceptable price.

Safety work

For a captive company to be profitable, it is essential 
that the captive’s customers have lower claim costs than 
average customers. For that reason, we would like to 
support and encourage the shareholders in their loss-
prevention work, and thereby indirectly help the share-
holding municipalities raise their safety level to well 
above that of the average for municipalities. This will 
not be carried out in a ”piecemeal” manner – a sprinkler 
here, an alarm there – but by raising safety awareness 
throughout the municipality, including the political 
leadership and everyone employed in the municipality’s 
operations.

The loss-prevention projects we are currently in-
volved in include

• Surveying management attitudes to loss-prevention 
work among our shareholders.

• Collaborating with Professor Kurt Petersen, Fire 
Research, the Faculty of Engineering at Lund 
University

• Collaboration with KommuneForsikring A/S in 
Copenhagen, which insures the majority of 
municipalities in Denmark 

• Computerised risk assessment programme to assess 
the cover status of each municipality 

We in the Company are firmly convinced that the 
traditional risk-reduction approach of a ”sprinkler here, 
alarm there” type is well-entrenched in the municipali-
ties. Our aim is to encourage a change in attitudes so 
that everyone in the municipality, from the political 
leadership to the operational staff, is very positive about 
safety work. 

An often forgotten aspect of risk-reduction and loss-
prevention work is that the reinsurers are very clear in 
their questions to the Company on the risk-reduction 
and loss-prevention work our customers carry out. In 
practical terms, this means that if we can show our rein-
surers that our customers have an excellent programme 
for risk-reduction and loss-prevention, this has a posi-
tive effect on the cost of reinsurance.

Results

In �005, the Company made a loss of SEK �.8 million. 
As in all newly-started companies, our substantial start-up 
costs in relation to the small premium volume for �005 
had a depressing effect on results. The Company also 
faced a relatively large claim of SEK �.� million for 
damage to a school in Veberöd.

Expansion in 2006

To make the Company stronger, with increased com-
petitiveness and the ability to take a longer view, we 
would like to expand the shareholder base by adding 
more municipalities. It is essential, however, that the 
new shareholders work actively to reduce their risks. 
Since our name includes the word ”Syd” (South), it 
seems natural to limit new shareholders to municipali-
ties in southern Sweden, not least because this enables 
us to provide excellent service and support to the mu-
nicipalities we insure. 
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The formation of the Company 

On �� February �005, the Company was granted a 
licence by the Swedish Financial Supervisory Authority 
to carry on insurance operations. The Company was 
established on �6 April, and the Board of Directors 
appointed Anders Forsström as Managing Director 
with effect from � June, and Lars Niklasson as Deputy 
Managing Director on � September. 

The scope of the operation

The Company is licensed to provide its owners and their 
municipal companies with direct insurance in the fol-
lowing groups and classes of general insurance: 
• Insurance against fire and other damage to 

property (group e).
• Ships (class 6).
• Public liability (class ��).
• Other damage to property (class �6).

The Company’s entry into the market has led to a 
reduction in insurance premiums for its shareholders. 
For the first procurement, the premium difference 
against the nearest competitor was �0 %. Since then, 
the difference has narrowed. For the procurements for 
�006 and later, premiums have fallen by just over �0 % 
compared with existing premiums. Two profitability 
criteria should be kept in mind when assessing the 
Company’s performance – the reduction in premiums 
for the shareholders and the Company’s results. 

Net loss for the year and claims outcome

The net loss for the year was SEK �,8�9,000. A major 
contributary cause of the deficit was that this was the 
Company’s first year of trading, and its premium in-
come was, therefore, limited. The expense of reinsur-
ance was also relatively higher than for �006. 

The claims which were made fell completely within 
the Company’s self-retention, and the reinsurers did 
not, therefore, have to pay out on any claims. Compen-
sation costs amounted to SEK �,�58,000. The number 
of claims was �6 of which the majority, ��, were liability 
claims. 

Operating expenses totalled SEK �,��8,000. The 
return on capital was SEK �0�,000.

Risks in the operation

In �005, Kommunassurans Syd Försäkrings AB pur-
chased reinsurance to limit the Company’s risks. For 
damage to property, the Company’s excess was SEK 
�,000,000 per individual claim and the maximum was 
SEK 8,500,000 per year. For liability insurance, the ex-
cess was SEK �,000,000 per individual claim to a maxi-
mum of SEK �,000,000.  In total, consequently, the 
risk was maximised at SEK ��,500,000. Reinsurance 
was taken out with one reinsurance company. 

The operation in 2006

Premium income will increase in �006, and will amount 
to SEK �8,500,000. The Board has decided that the 
Company will adopt a higher excess per individual claim 
and a higher maximum risk than it did in �005. 

A number of municipalities in southern Sweden have 
shown interest in becoming shareholders in Kommu-
nassurans Syd Försäkrings AB. The Board is in favour 
of some expansion. Shareholding municipalities are 
guaranteed quotes for insurance protection from the 
Company. Quotes are provided solely to municipalities 
which are shareholders. 

The Company will assist the municipalities in loss-
prevention measures. This will be done through semi-
nars, encouraging networking and good example. The 
Company will also work closely on this with the Faculty 
of Engineering at Lund University, which has Sweden’s 
only degree courses in risk management.

Administration report – summary
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Adress:  Kommunassurans Syd AB  
Adelgatan 21, 211 22 Malmö

Telefon: 040-699 25 27, 040-699 25 28

e-post:  anders.forsstrom@ksfab.se  
lars.niklasson@ksfab.se 


