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•	 Till	nya	styrelseledamöter	valde	bolagsstämman	i	april	Per	Åkenes,	

Stockholm,	Mats	Hedberg,	Malmö	samt	Pia	Lindvall-Bengtsson,	Osby	

•	 Årets	resultat	blev	1,5	mkr

•	 Skadeersättningen	uppgår	till	1�,9	mkr	(återförsäkrare	belastas	ej)

•	 Bolaget	fick	sju	nya	delägare	i	Småland	och	har	nu	37	delägare

•	 Bolaget	försäkrar	nu	30	kommuner	samt	10	kommunala	bolag	och	

kommunalförbund.
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VD har ordet

Vad har hänt

Kommunassurans	 Syd	 Försäkrings	 AB	 (KSFAB)	 har	

nu	 haft	 sitt	 första	 hela	 försäkringsår	 sedan	 starten	

�005-05-01.	Utvecklingen	för	bolaget	har	varit	positiv,	

samtidigt	som	bolaget	uppfyller	de	tre	grundbultarna.

•	 Garantera	försäkringsoffert	till	delägande		

kommuner

•	 Ökad	konkurrens	på	försäkringsmarknaden	ger	

lägre	premier

•	 Stimulera	delägarna	i	det	skadeförebyggande	

arbetet.

Bolaget	blev	under	året	försäkringsgivare	för	ytterligare	

13	kommuner	och	har	sammanlagt	haft	��	kommuner	

försäkrade	 i	 KSFAB.	 Dessutom	 har	 sex	 kommunala	

bolag	anlitat	KSFAB	som	försäkringsgivare.	

Under	hösten	�006	utökades	antalet	delägare	med	

sju	 kommuner	 från	 Kronobergs	 län.	 Av	 dessa	 är	 fem	

försäkringstagare	 hos	 Kommunassurans	 Syd	 Försäk-

rings	AB	från	1	januari	�007.	Sammanlagt	har	bolaget	

för	�007	 tecknat	 försäkring	med	30	kommuner	och	

10	kommunala	bolag	eller	kommunförbund.

Under	 sensommaren	 och	 hösten	 har	 det	 regnat	

mycket	vilket	har	medfört	inströmmande	vatten	i	bygg-

nader	både	från	ledningsnät	och	direkt	utifrån.	Vatten-

skador	 har	 därför	 varit	 frekventa	 och	 dominerande	

under	året.	Totalt	sett	har	dock	skadekostnaden	blivit	

lägre	än	budgeterat.

Återförsäkring

En	viktig	del	i	bolagets	arbete	är	att	skapa	förtroende	

för	bolagets	verksamhet	hos	de	internationella	återför-

säkrarna.	Därför	har	bolaget,	riskerna	och	verksamheten	

presenterats	 på	 ett	 öppet	och	överskådligt	 sätt	 för	 en	

internationell	 återförsäkringspanel	 i	Europa.	Av	dessa	

anlitades	sex	återförsäkrare	som	nu	bildar	vår	interna-

tionella	återförsäkringspanel.

Säkerhetsarbete

Bolaget	 har	 genomfört	 en	 enkätundersökning	 för	 att	

kartlägga	det	 skadeförebyggande	arbetet	på	 lednings-

nivå.	Därefter	har	bolaget	ordnat	en	riskdag	i	Höör	den	

�0	 juni	 som	vände	 sig	 till	 kommunala	beslutsfattare	

såsom	politiker	och	kommunledningen	för	att	öka	med-

vetenheten	hos	kommunledningen	för	deras	ansvar	för	

säkerheten	och	skadeförebyggande	arbete	i	kommunen.	

Riskdagen	har	behandlat	 skadeförebyggande	 åtgärder	

främst	ur	ett	ledningsperspektiv	och	ett	av	huvudbud-

skapen	var	att	det	är	kommunledning	och	kommunens	

ledande	politiker	som	har	det	övergripande	ansvaret	för	

säkerheten	och	det	skadeförebyggande	arbetet	i	kom-

munen.	Det	är	först	med	denna	medvetenhet	och	stöd	

från	ledningen	som	det	blir	riktig	kraft	i	det	arbete	som	

tjänstemännen	i	organisationen	skall	utföra.

Bolaget	 har	 påbörjat	 en	 datoriserad	 riskanalys	 för	

utvalda	 riskobjekt	 (skolor,	 äldreboende	 etc)	 där	 mål-

Anders Forsström, VD
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sättningen	är	en	analys	för	varje	1	000	invånare	i	kom-

munen.	 Vi	 vill	 med	 denna	 analys	 undersöka	 om	 det	

finns	brister	i	kommunens	skydd	för	sin	egendom	och	

då	inte	endast	de	skador	som	är	försäkringsrelaterade,	

utan	 även	 i	 ett	 bredare	 spektrum.	 Inte	minst	när	det	

gäller	säkerhetskultur.	Denna	möjlighet	erbjuder	vi	alla	

de	kommuner	som	är	delägare	i	bolaget.	

Skadeanalys för 2006

Under	det	gångna	året	har	ca	130	skador	rapporterats	

till	 bolaget.	 Den	 totala	 skadekostnaden,	 utbetalad	

ersättning	 och	 reserverade	 medel,	 uppgår	 till	 drygt	

1�	000	 KSEK	 vilket	 är	 något	 mindre	 än	 prognos-

tiserats.	Brandskador	som	i	egendomsförsäkringsbolag	

av	tradition	brukar	vara	den	största	skadekostnaden	har	

totalt	uppgått	till	ca	3	300	KSEK	och	den	största	enskilda	

skadan	understiger	1	500	KSEK.	Sex	brandskador	har	

rapporterats	under	�006.	

De	skador	som	orsakat	den	största	skadekostnaden	

för	bolaget	är	olika	vattenskador	av	typen:

•	 inträngande	vatten	från	ledningsnät	och	över-

svämning	i	kommunens	fastigheter	genom	regn	

•	 utströmmande	vatten	från	kommunens	byggnaders	

interna	ledningsnät

•	 krav	från	tredje	man	orsakade	av	brister	i	kommunens	

ledningsnät.

Dessa	vatten	och	översvämningsskador	skador	motsvarar	

ca	60%	av	bolagets	skadekostnad.

Övriga	 skador	 är	 personskador	 i	 ansvarsförsäkringen	

som	 till	 antal	 är	 ca	�5%	 av	 totala	 skadeantalet	men	

endast	representerar	en	skadekostnad	under	500	KSEK.	

Under	året	har	också	anmälts	två	ansvarsskador	avseende	

upphandling	enligt	LOU	som	inträffat	�005.	

I	redovisningen	finns	upptaget	ett	belopp	om	1	800	

KSEK	 för	 IBNR.	 Detta	 står	 för	 ”Incurred	 But	 Not	

Reported	 losses”	och	 är	 en	 skadereserv	 för	 inträffade	

men	inte	rapporterade	skador	–	oftast	ansvarsskador.

Framtiden

Flera	kommuner	inom	bolagets	verksamhetsområde	har	

visat	intresse	för	att	bli	delägare.	Antalet	delägare	kom-

mer	med	stor	sannolikhet	att	öka	under	året.	För	de	nya	

delägarna	betyder	det	att	man	garanteras	en	försäkrings-

offert,	konkurrensen	ökar	och	det	skadeförebyggande	

arbetet	kommer	mer	i	fokus.	

Det	skadeförebyggande	arbetet	kommer	under	året	

att	 stimuleras	 genom	 seminarier,	 kunskapsöverföring	

och	nätverksbyggande.	Premieinkomsten	beräknas	upp-

gå	till	�5	mkr	under	�007.		
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SStyrelsen

Styrelse och ledning. Bakre raden: Anders Forsström, Evert Lindholm. Främre raden: Lars Niklasson, Åsa Ratcovich,  
Per Persson, Per Åkenes,  Pia Lindvall-Bengtsson, Ulf Strömstedt, Per Widlundh, Ingalill Hellberg

Styrelseledamöter:

Evert Lindholm,	ordförande,	tidigare	vd	Svenska	kommunförbundet

Per Persson,	vice	ordförande,	stadsdirektör	i	Kristianstads	kommun

Ingalill Hellberg,	ledamot,	kommundirektör	i	Staffanstorps	kommun

Ulf Strömstedt,	ledamot,	kommunchef	i	Åstorps	kommun

Per Widlundh,	ledamot,	räddningschef,	Räddningstjänsten	Syd

Per Åkenes,	ledamot,	civilingenjör,	Aakenes	Advisory	Services

Mats Hedberg,	suppleant,	finansdirektör,	Cardo	AB

Pia Lindvall-Bengtsson,	suppleant,	ekonomichef	i	Osby	kommun

Åsa Ratcovich,	suppleant,	kommunchef	i	Svalövs	kommun
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Konkurrens  
gav snabb  
prissänkning

–Vi	har	sänkt	premierna	betydligt.	Vi	är	jättenöjda.

Det	konstaterar	Kommunassurans	Syds	ordförande	sedan	

starten,	Evert	Lindholm.

Men	det	gemensamma,	långsiktiga	arbetet	för	bolaget	

och	 medlemskommunerna	 har	 bara	 börjat.	 Det	 handlar	

om	mer	förebyggande	åtgärder	som	ju	både	ger	färre	skador	

och	 lägre	 kostnader	 för	 återförsäkringarna	 hos	 de	 inter-

nationella	försäkringsbolagen.

I	december	�006	hade	37	kommuner	gått	med	i	det	nya	

bolaget	varav	30	ligger	i	Skåne.	Fler	i	Småland,	Halland,	

Blekinge	 och	 södra	 delen	 av	 Västra	 Götaland	 får	 gärna	

komma	med,	men	Evert	Lindholm	tror	att	�0-50	medlem-

mar	är	ett	max.	Man	har	redan	sagt	nej	till	kommuner	från	

andra	delar	av	landet,	och	en	grundprincip	är	att	hålla	sig	

till	Sydsverige.

–Idén	är	att	ha	ett	omfattande	samarbete	och	då	ska	man	

inte	ha	längre	än	en	dagsresa	till	varandra,	säger	ordföranden.

En	annan	 förutsättning	 för	 framgången	är	att	ägarna	

bestämde	sig	för	att	bolaget	skall	verka	i	konkurrens	med	

andra	försäkringsbolag.	Tanken	var	först	att	alla	kommuner	

i	regionen	automatiskt	skulle	vara	försäkrade	i	bolaget.	Men	

genom	konkurrensutsättningen	fick	man	ett	eget	mer	livs-

kraftigt	 bolag	 och	 påverkade	 samtidigt	 marknaden	 mer.	

Den	 som	 har	 bäst	 villkor,	 varav	 premienivån	 spelar	 stor	

roll,	vinner	upphandlingen.

Kommunerna	hade	 ju	under	ett	antal	 år	 fått	 ständigt	

försämrade	villkor	av	försäkringsbolagen	som	till	och	med	

vägrade	att	erbjuda	försäkringar	åt	några	kommuner.	Nu	

är	alla	garanterade	åtminstone	ett	anbud	 från	Kommun-

assurans	Syd	och	vet	samtidigt	att	bolaget	med	det	lägsta	

anbudet	 vinner.	 Så	 har	 t	ex	 Malmö	 efter	 upphandling	

antagit	annat	försäkringsbolag.	Det	är	något	man	får	räkna	

med	då	man	arbetar	i	konkurrens.

Han	är	nöjd	med	att	man	 i	medlemskommunerna	nu	

börjat	ett	förebyggande	arbete	genom	att	kartlägga	hur	det	

ser	ut	idag	med	skador,	skydd,	ansvar	osv.	Den	statistiken	

blir	en	grundbult	i	verksamheten	och	en	konkurrensfördel	

gentemot	de	andra	försäkringsbolagen.	

–Men	 många	 kommuner	 är	 fortfarande	 omedvetna	 om	

hur	det	ser	ut	hos	dem,	och	alla	har	inte	ens	gjort	klart	vem	

som	har	ansvaret	för	frågan,	säger	Evert	Lindholm.	

Han	har	sett	många	exempel	på	kommunala	byggnader	

med	känsliga	verksamheter	 som	är	dåligt	 skyddade	mot	

t	ex	 översvämningar.	 Men	 han	 påpekar	 också	 att	 andra	

kommuner	är	duktiga	med	ansvariga	som	har	mycket	bra	

koll	på	riskerna.

Den	här	skillnaden	avspeglar	sig	också	i	premierna	som	

i	vissa	kommuner	är	10-15	procent	lägre	än	i	andra.	Premie-

intäkterna	för	bolaget	är	idag	c	a	�5	mkr.

Bolaget	 har	 också	 startat	 regionala	 temadagar	 för	 de	

ansvariga.	De	kommer	att	följas	upp	med	fler	temadagar,	

mer	 specialiseringar	 och	 fortbildningar,	 en	 ökad	 dialog	

mellan	 dem	 som	 jobbar	 med	 skadorna	 och	 de	 som	 har	

hand	om	det	förebyggande.

Bolaget	ska	ge	stöd	och	hjälpa	kommunerna	att	se	sina	

svaga	punkter.	

–Det	här	är	ett	mångårigt	arbete,	säger	Evert	Lindholm.

Han	tror	att	det	är	viktigt	att	de	ansvariga	nu	får	mer	

uppmärksamhet	 och	 att	 rollfördelningen	 blir	 klarare.	 På	

bolagsstämman	kommer	han	att	poängtera	ytterligare	för	

politikerna	att	de	här	personerna	behöver	utrymme	för	att	

fungera	bra.

En	 positiv	 utveckling	 är	 också	 att	 kommunerna	 har	

börjat	 samarbeta.	Bra	exempel	finns	 i	Skåne	nordost	med	

Kristianstad	som	motor.

–Samarbetet	har	tagit	fart,	vi	kan	inte	klaga,	säger	Evert	

Lindholm.

Han	var	tidigare	förbundsdirektör	på	Svenska	Kommun-

förbundet.	Där	diskuterades	för	några	år	sedan	att	starta	

ett	så	kallat	captive	för	landets	alla	kommuner.

–Men	det	hade	lett	till	ett	monopol	och	inte	inneburit	

någon	skillnad,	säger	Evert	Lindholm.	

Han	menar	att	konkurrens	är	nödvändig	för	att	ge	de	

signaler	som	är	avgörande	på	lång	sikt.	Ett	problem	man	

såg	med	 ett	 landsomfattande	 kommunbolag	 var	hur	 man	

skulle	klara	samarbetet	över	så	långa	avstånd.	Ett	annat	var	

hur	man	 skulle	behandla	de	mycket	 stora	 skillnader	 som	

finns	mellan	�90	kommuner.

Evert Lindholm
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Kristianstad  
rustar sig mot  
vädret

När	vi	först	söker	Kristianstads	säkerhetschef	Peter	Zerpe	har	

han	just	avslutat	arbetet	med	uppröjningen	efter	stormen	

Per.	Men	det	har	kommit	varningar	om	nya	oväder	till	den	

kommande	helgen	så	vi	får	återkomma	när	det	lugnat	ner	

sig.	Två	dagar	senare	har	regnet	och	stormen	dragit	förbi	

utan	 större	 förödelse.	 Den	 kommunala	 värmestugan	 för	

invånare	som	blivit	utan	el,	församlingshemmet,	behövde	

aldrig	öppnas	den	här	gången.	Men	�00	hushåll	 saknar	

fortfarande	ström,	berättar	han.

Det	 allt	 mer	 extrema	 vädret	 drabbade	 både	 1980	 och	

1995	kommunen	med	ovanligt	högvatten	i	Helge	å.	Det	var	

flöden	som	enligt	prognoserna	bara	skulle	inträffa	en	gång	

på	 hundra	 år,	 men	 �00�	 var	 det	 dags	 igen.	 Då	 var	 det	

riktigt	otäckt,	 för	skyddsvallen	 längs	Hammarsjön	 läckte	

och	riskerade	att	brista	och	sätta	halva	stan	under	vatten.	

Genom	ett	intensivt	arbete	klarade	man	vallen,	men	krisen	

blev	början	till	en	kraftsamling	på	säkerhet.

–Hotet	 �00�	 blev	 ett	 bra	 avstamp	 för	 ett	 långsiktigt	

arbete,	säger	Peter	Zerpe.

Det	 byggs	 nu	 närmare	 en	 mil	 nya	 vallar,	 och	 pump-

stationer	 vallas	 in	 och	 får	 större	 kapacitet.	 Allt	 kommer	

inte	att	vara	färdigt	förrän	�01�	och	kostnaden	beräknas	till	

�50	miljoner	 kr,	huvudsakligen	finansierat	med	 statliga	

bidrag.	 Delar	 av	 Kristianstad	 ligger	 ett	 par	 meter	 under	

havsytan,	 på	mark	där	det	 tidigare	 fanns	 en	 sjö	och	med	

Skånes	största	å	rinnande	rakt	genom	centrum.

Innan	allt	är	klart	måste	också	provisoriska	skyddsvallar	

byggas.	Man	har	nu	dessutom	skaffat	nya	prognosverktyg	i	

form	 av	 egna	 mätstationer	 i	 ån	 och	 säkrare	 väderförut-

sägelser	om	de	närmaste	fem	dygnen.	Man	planerar	att	få	

skydd	mot	flöden	på	560	kubikmeter	per	sekund	och	vatten-

nivåer	på	tre	och	en	halv	meter	över	havet,	extrema	situatio-

ner	med	en	statistisk	återkomst	på	en	gång	på	tio	tusen	år.

–Satsningen	är	ändå	inte	för	stor	med	tanke	på	allt	som	

måste	 skydda,	 säger	 Peter	 Zerpe	 som	 påminner	 om	 hur	

klimatförändringen	ställt	allt	på	huvudet.

Det	 mer	 vardagliga	 säkerhetsarbetet	 handlar	 om	 tre	

nivåer.	Dels	det	interna	skyddet	i	verksamheterna	med	risk-

analyser	och	åtgärdsförslag,	dels	räddningstjänstens	brand-

förebyggande	 insatser	 och	 operativa	 förmåga,	 dels	 om	

krishantering.

Det	här	bedriver	numera	 inte	Kristianstad	ensamt	utan	

ihop	med	Östra	Göinge,	Osby,	Hässleholm,	Perstorp	och	

Bromölla.	Man	har	ett	samarbete	om	modeller	för	riskana-

lyser,	 studier	 och	 systematiskt	 säkerhetsarbete.	 Från	nyår	

har	man	vidare	tre	nya	beredskaps-	och	säkerhetssamordnare	

där	var	och	en	ansvarar	för	två	kommuner	och	är	specialist	

på	något,	t	ex	kemi.	Här	är	även	Hörby	med.	

Det	här	ska	vara	ett	nätverk	där	man	ger	stöd	åt	varandra	

och	 med	 sina	 olika	 kompetenser	 kompletterar	 varandra.	

Organisationen	kommer	att	byggas	upp	under	de	två	när-

maste	åren.	Då	något	händer	 ska	den	här	 styrkan	utgöra	

basen	i	stabens	arbete.	Det	har	även	inrättats	en	heltidstjänst	

för	 analys	 av	 rapporter	 om	 incidenter	 och	 skador	 och	 för	

förebyggande	arbete.	Här	ingår	även	Höör.

–På	 det	 här	 sättet	 används	 resurserna	 effektivt.Ingen	

kan	ju	vara	specialist	på	allt,	säger	Peter	Zerpe.

Han	är	mycket	nöjd	med	de	nya	satsningarna	på	att	

minska	sårbarheten	och	öka	krishanteringsförmågan.	Han	

tycker	också	att	politikerna	visat	stort	intresse	och	engage-

mang.

–De	 har	 antagit	 målbilden,	 förstår	 att	 något	 måste	

göras	och	vill	ta	ansvar,	säger	han.

Insynen	 i	 och	 förståelsen	 av	de	här	 frågorna	har	 för	

övrigt	 ökat	 genom	 att	 kommunerna	 nu	 är	 delägare	 i	

Kommunassurans	Syd,	tycker	han.

Det	 gäller	 också	 att	 få	 de	ungefär	 15	000	 anställda	 i	

Skånes	nordostkommuner	att	tänka	säkerhet.

–Det	är	viktigt	att	alla	 får	en	återkoppling	när	det	hänt	

något.	Sen	gäller	det	för	oss	att	visa	och	instruera	och	att	

vara	ute	och	prata	och	åter	prata,	säger	Peter	Zerpe.

Intervju med Inga-Lill Fritsch,  

ekonomichef i Älmhults kommun.

En	av	de	sju	kommuner	utanför	Skåne	som	hittills	anslutit	

sig	till	Kommunassurans	Syd	är	Älmhult	i	Småland.

–Vi	ville	gardera	oss	och	ha	en	part	till	att	få	anbud	från.	

Det	kunde	vara	kärvt	annars,	säger	kommunens	ekonomi-

chef	Inga-Lill	Fritsch.

Man	gick	med	i	bolaget	�006	som	delägare	för	att	 få	en	

offert	i	samband	med	en	upphandling.	Det	billigaste	anbu-

det	kom	från	Kommunassurans	Syd	som	därför	fick	ersätta	

kommunens	huvudsakliga	försäkringsbolag	tidigare,	Läns-

försäkringar.	Prisskillnaden	var	en	bra	bit	över	100	000	kr	

och	årspremien	ligger	nu	på	omkring	en	miljon.

–Vi	bor	 ju	nära	Skåne	också,	säger	Inga-Lill	Fritsch	som	

hörde	av	grannen	Osby	och	andra	medlemskommuner	att	

de	var	nöjda	med	sina	delägarskap.

Hon	tycker	att	kommunen	blir	bra	mottagen	som	delägare	

i	bolaget	och	att	man	känner	 sig	välkommen	som	kund.	

Hon	är	också	nöjd	med	att	man	har	fått	erbjudanden	om	

utbildningar	och	hjälp	med	det	skadeförebyggande	arbetet.

–Vi	jobbar	mer	och	mer	med	att	förebygga,	och	det	är	ett	

ständigt	arbete	med	fastigheterna.	Vi	ser	nu	också	över	var	

vi	ska	lägga	säkerhetsfrågorna,	säger	ekonomichefen.

Kommunen	 har	 varit	 förskonad	 från	 stora	 olyckor.	 Man	

hade	 en	 översvämning	 i	 en	 fastighet	 för	 några	 år	 sedan,	

men	de	senaste	stora	bränderna	skedde	för	årtionden	sedan	

då	Haganässkolan	och	Silverdalens	danslokal	brann.

Älmhult	har	 sedan	 tidigare	mycket	kontakter	med	andra	

kommuner	i	länet	men	får	nu	också	mer	att	göra	med	kom-

munerna	i	norra	Skåne.

–Det	ska	vi	dra	nytta	av,	säger	Inga-Lill	Fritsch.
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Förvaltningsberättelse

Lars Niklasson, Vice VD

Styrelsen	och	verkställande	direktören	i	Kommunassurans	

Syd	Försäkrings	AB	får	härmed	avlämna	årsredovisning	för	

räkenskapsåret	�006-01-01	–	�006-1�-31,	vilket	är	bola-

gets	första	fulla	verksamhetsår.	

Styrelsen	 har	 haft	 åtta	 protokollförda	 sammanträden	

under	året	varav	ett	tvådagars	strategimöte.

Bolagets bildande

Bolaget	 fick	den	��	 februari	 �005	koncession	 av	 finans-

inspektionen	att	bedriva	 försäkringsverksamhet	och	star-

tade	sin	verksamhet	i	maj	samma	år.

Kommunassurans	Syd	Försäkrings	AB	ägs	av	37	kom-

muner	i	Skåne	och	Kronobergs	län	som	tillsammans	satt	in	

51	�90	kkr	i	aktiekapital.	Syftet	med	bolaget	är	

•	 att	garantera	att	delägarna	och	deras	bolag	alltid		

erhåller	en	försäkringsoffert,	

•	 att	utgöra	en	konkurrent	till	den	befintliga		

försäkringsmarknaden	samt	

•	 att	stimulera	delägarna	i	deras	skadeförebyggande	

arbete.	

Verksamhetens omfattning

Bolaget	har	koncession	att	till	sina	ägare	och	deras	kom-

munala	 bolag	 meddela	 direkt	 försäkring	 i	 följande	

grupper	och	klasser	av	skadeförsäkringar:

•	 Försäkring	mot	brand	och	annan	skada	på	egendom	

(grupp	e).

•	 Fartyg	(klass	6).

•	 Allmän	ansvarighet	(klass	13).

•	 Annan	förmögenhetsskada	(klass	16).

Bolagets	inträde	på	marknaden	har	inneburit	lägre	försäk-

ringspremier	för	ägarna.	Vid	den	första	upphandlingen	var	

premieskillnaden	mot	närmaste	konkurrent	30%.	Därefter	

har	skillnaden	minskat.	För	de	upphandlingar	som	gäller	

från	 �006	 har	 premierna	 minskat	 med	 10-�0%	 jämfört	

med	tidigare	premienivå.	Två	lönsamhetskriterier	bör	beak-

tas	då	bolagets	resultat	bedöms	–	premieminskningen	hos	

ägarna	samt	bolagets	finansiella	resultat.	

Bolaget	har	under	året	tecknat	försäkringsskydd	för	��	

kommuner	samt	8	bolag	och	kommunalförbund.		Försäk-

ringar	tecknas	endast	för	delägande	kommuner	eller	deras	

hel-	eller	delägda	bolag.	

Bolaget	skall	inte	bara	teckna	försäkring	utan	också	sti-

mulera	delägarna	 i	deras	skadeförebyggande	arbete.	Där-

för	har	en	enkätundersökning	gjorts	för	att	analysera	hur	

det	skadeförebyggande	arbetet	bedrivs	på	ledningsnivå.	En	

risk-	och	säkerhetsdag	för	ledning	och	säkerhetschefer	har	

anordnats.	Riskinventering	för	enskilda	objekt	har	påbörjats	

genom	egen	utbildning	och	konsulthjälp	i	analysarbetet.	

Ägarna	 har	 efter	 beslut	 av	 bolagsstämman	 i	 april	 ge-

nomfört	 en	översyn	 av	 ägaravtal	 samt	 lämnat	 förslag	 till	

ägardirektiv.	I	arbetet	har	ägargruppen	biträtts	av	bolagets	

ledning.

Flera	kommuner	har	visat	intresse	för	delägarskap.	Under	

hösten	har	sju	kommuner	Alvesta,	Lessebo,	Ljungby,	Marka-

ryd,	Tingsryd,	Uppvidinge	och	Älmhults	kommuner,	samt-

liga	 i	 Kronobergs	 län,	 blivit	 delägare.	 Dessa	 har	 samtliga	

handlat	upp	kommunförsäkring	med	förnyelse	1	 jan	�007.	

Fem	av	kommunerna	har	tecknat	försäkring	med	Kommun-

assurans	Syd.	Samtliga	har	fått	bättre	premievillkor.	
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Förvaltningsberättelse forts.

Årets resultat och skadeutfall

Årets	resultat	visar	ett	plus	på	1	��9	kkr.	Premieintäkterna	

för	egen	räkning	uppgick	till	17	95�	kkr.	De	skador	som	

inträffat	ligger	helt	inom	bolagets	självbehåll	och	återför-

säkrarna	 har	 därför	 inte	 behövt	 betala	 någon	 skade-

ersättning.	Skadekostnaderna	uppgick	till	1�	9�0	kkr.	

Driftkostnaderna	 uppgick	 till	 5	03�	 kkr.	 Kapital-

avkastningen	blev	totalt	1	�33	kkr.

Risker i verksamheten

Kommunassurans	Syd	Försäkrings	AB	köper	återförsäk-

ring	för	att	begränsa	bolagets	risker.	För	egendomsskada	

var	 bolagets	 självrisk	 5	000	 kkr	 per	 skadehändelse	 och	

maximerat	till	totalt	�0	000	kkr	per	år.	För	ansvarsskada	

var	självrisken	�	000	kkr	per	skadehändelse	och	maximerat	

till	5	000	kkr.	Sammanlagt	begränsades	risken	således	till	

maximalt	�5	000	kkr.	Återförsäkring	tecknades	hos	svens-

ka	och	internationella	återförsäkringsbolag.	

Finansrörelsen	styrs	av	bolagets	f inanspolicy.	Kapi-

talet	har	varit	placerat	 i	bank	och	kommuncertifikat	eller	

företagscertifikat	K1	 i	 enlighet	med	bolagets	 placerings-

policy.

Verksamheten 2007

Fler	kommuner	inom	bolagets	verksamhetsområde	har	vi-

sat	 intresse	 för	 att	 bli	 delägare.	 Långt	 framskridna	 över-

läggningar	finns	för	ett	antal	kommuner	varför	det	är	san-

nolikt	att	antalet	delägare	kommer	att	öka	under	året.

Arbetet	 med	 att	 stimulera	 delägarna	 i	 deras	 skade-

förebyggande	 arbete	 kommer	 att	 fortsätta	 genom	 risk-

analyser,	seminarier	och	nätverksbyggande.

Definitioner och begrepp

För egen räkning (f e r)

Avser	den	del	av	premien	som	tillfaller	bolaget	efter	av-

drag	för	återförsäkring.	Gäller	också	den	del	av	utbetalda	

försäkringsersättningar	som	bolaget	själv	skall	svara	för	före	

återförsäkrares	del	i	skadeutbetalningen.

Premieinkomst

Är	den	totala	premien	som	inbetalts	under	�006.	Den	kan	

också	till	delar	avse	�007.

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

med	kostnad	för	återförsäkring.	

Premieintäkt

Premieintäkt	 är	den	premieinkomst	 som	endast	 avser	ka-

lenderåret	�006.

Premie för avgiven återförsäkring

Den	premie	bolaget	har	betalat	till	en	återförsäkrare	för	att	

denna	skall	svara	för	skadekostnaden	utöver	avtalad	själv-

risk	och	maximerad	total	risk	(aggregat).

Oreglerade skador

För	de	skador	som	anmälts	men	inte	slutligt	reglerats	un-

der	året	avsätts	ett	belopp	för	oreglerade	skador.	Dessutom	

avsätts	ett	belopp	för	inträffade	men	ej	rapporterade	ska-

dor,	IBNR,	som	beräknas	av	bolagets	aktuarie.

Skadeprocent

Skadeersättningar	i	procent	av	premieintäkten.

Driftkostnadsprocent

Driftkostnaden	i	procent	av	premieintäkten.

Totalkostnadsprocenten

Summan	av	skadeersättningar	och	totala	driftkostnaden	i	

procent	av	premieintäkten.

Konsolideringsgrad f e r

Konsolideringskapital	i	procent	av	premieinkomst	f	e	r.

Solvensmarginal

Försäkringsrörelselagen	 föreskriver	 att	 kapitalbasen	 minst	

skall	uppgå	till	en	nivå	som	beräknas	med	utgångspunkt	i	

verksamhetens	 art	 och	 omfattning	 (solvensmarginal	 7	

kap	�5	§).
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Översikt och nyckeltal 

Översikt och nyckeltal (kronor)  �006	 �	005

Premieinkomst	fer	 	 18	518	609	 5	�75	500

Premieintäkt	f	e	r	 	 17	953	811	 3	650	33�

Kapitalavkastning	överförd	från	finansrörelsen	 	 168	959	 55	000

Försäkringsersättningar	(skadeers.)	f	e	r	 	 -1�	9�0	590	 -�	�57	983

Driftskostnader	f	e	r	 	 -5	03�	701	 -�	�18	�00

Övriga	intäkter/kostnader	 	 18	500	 0

Tekniskt	resultat	försäkringsrörelsen	 	 185	979	 -3	171	0�9

Finansrörelsens	resultat	 	 1	�6�	301	 35�	1�3

Övriga	intäkter/kostnader	 	 -1	0�5	 0

Dispositioner	och	skatter	 	 0	 0

Årets	resultat	 	 1	��9	�55	 -�	818	9�6

Ekonomisk ställning

Placeringstillgångar	(verkligt	värde

eller	lägsta	värdets	princip)	 	 6�	573	8��	 �6	791	368

Försäkringstekniska	avsättningar	f	e	r	 	 �5	306	190	 8	91�	�67

Konsolideringskapital	 	 50	1�1	017	 �3	5�5	5�6

Kapitalbas	 	 50	1�1	017	 �3	5�5	5�6

Erforderlig	solvensmarginal		 	 �8	650	000	 �8	650	000

Konsolideringsgrad	 	 �71%	 795%

Nyckeltal

Skadeprocent	 	 7�,0%	 1��%

Driftskostnadsprocent	 	 �8,0%	 66%

Totalkostnadsprocent	 	 100,0%	 188%

Kapitalförvaltningens	direktavkastning	 	 �,�5%	 1,�%

Kapitalförvaltningens	totalavkastning	 	 �,�5%	 1,�%
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Resultaträkning

Teknisk redovisning av 

skadeförsäkringsrörelsen (kronor) Not	 �006	 �005

Premieintäkt för egen räkning (f e r)	 1
Premieinkomst	 	 38	��9	685	 1�	191	500
Premier	för	avgiven	återförsäkring	 	 -19	931	076	 -5	810	666
Förändring	i:	Avsättning	för	ej	intjänad	premie	och	kvardröjande	risker	 	 -56�	798	 -�	730	500

	 	 17	953	811	 3	650	33�

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen	 �	 168	959	 55	000

	 	 168	959	 55	000

Övriga tekniska intäkter
Diverse	intäkter	 	 18	500	 0

	 	 18	500	 0

Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda	försäkringsersättningar	före	avgiven	återförsäkring	 	 -1	313	181	 -�76	�16
Driftkostnader	för	skadereglering	 	 -789	756	 -�55	�77
Återförsäkrares	andel	 	 0	 0

Förändring i Avsättning för oreglerade skador 
Före	avgiven	återförsäkring	 	 -10	817	653	 -3	9�6	�90
Återförsäkrares	andel	 	 0	 0

	 	 -1�	9�0	590	 -�	�57	983

Driftskostnader 	 3	 -5	03�	701	 -�	�18	�00

	 	 -5	03�	701	 -�	�18	�00

Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat	 	 185	979	 -3	171	0�9

Icke-teknisk redovisning 

Skadeförsäkringsrörelsens	tekniska	resultat	 	 185	979	 -3	171	0�9
Kapitalavkastning,	intäkter	 �	 1	�33	�60	 �07	1�3
Orealiserade	vinster	på	placeringstillgångar	 	 0	 0
Kapitalavkastning,	kostnader	 	 -1	0�5	 0
Kapitalavkastning	överförd	till	skadeförsäkringsrörelsen	 	 -168	959	 -55	000
Övriga	intäkter	och	kostnader	 	 0	 0

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	 	 1	��9	�55	 -�	818	9�6

Bokslutsdispositioner
Förändring	av	säkerhetsreserv	 	 0	 0

Resultat före skatt  1 449 255 -2 818 926

Skatt	på	årets	resultat	 	 0	 0

Årets resultat  1 449 255 -2 818 926
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Resultatanalys

	 	 	 Företag	och
	 Not	 	 fastighet	1)
	 	 	
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkt	för	egen	räkning	(f	e	r)	 RA	1	 	 17	953	811
Kapitalavkastning	överförd	från	finansrörelsen	 	 	 168	959
Försäkringsersättningar	f	e	r	 RA	�	 	 -1�	9�0	590
Övriga	intäkter/kostnader	 	 	 18	500
Driftskostnader		 	 	 -5	03�	701

   185 979

Avvecklingsresultat f e r
Avvecklingsresultat	brutto	 RA	3	 	 -70�	985
Återförsäkrares	andel	 	 	 0

   -704 985

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Avsättning	för	ej	intjänade	premier	och	kvardröjande	risker	 	 	 -56�	798
Avsättning	för	oreglerade	skador	 	 	 -10	817	653

   -11 382 451

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning	för	oreglerade	skador	 	 	 0

   0
1)	Avser	försäkringsgren	enligt	finansinspektionen	definitioner.

Noter till Resultatanalysen

Not RA 1  Premieintäkt f e r
Premieinkomst	före	avgiven	återförsäkring	 	 	 38	��9	685
Premier	för	avgiven	återförsäkring	 	 	 -19	931	076
Förändring	i	Avsättning	för	ej	intjänad	premie	och	kvardröjande	risker	 	 	 -56�	798
Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring   17 953 811

Not RA 2  Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda	försäkringsersättningar	före	avgiven	återförsäkring	 	 	 -�	10�	937
Återförsäkrares	andel	 	 	 0

	 	 	 -�	10�	937
Förändring i Avsättning för oreglerade skador f e r
Före	avgiven	återförsäkring	 	 	 -10	817	653
Återförsäkrares	andel	 	 	 0

	 	 	 -10	817	653

Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring   -12 920 590

Not RA 3 Avecklingsresultat
Avvecklingskostnad	pga	för	lågt	upptaget	INBR	�005	 	 	 -7�0	1�0
Avvecklingsvinst	 	 	 19	135

	 	 	 701	005
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Balansräkning

Tillgångar Not	 06-1�-31	 05-1�-31

Immateriella tillgångar
Immateriella	tillgångar	 5	 885	�33	 795	�33

	 	 885	�33	 795	�33

Placeringstillgångar
Obligationer	och	andra	räntebärande	värdepapper	 6	 6�	573	8��	 �6	791	368

	 	 6�	573	8��	 �6	791	368

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar
Avsättning	för	oreglerade	skador	 	 0	 0
	 	 0	 0

Fordringar
Fordringar	avseende	direkt	försäkring	 7	 �5	560	086	 0
Fordringar	avseende	återförsäkring	 	 0	 �	906	1�5
Övriga	fordringar	 	 �0	0�9	 93	�88

	 	 �5	600	115	 �	999	�33

Andra tillgångar
Materiella	tillgångar	 8	 �9	001	 81	667
Kassa	och	bank	 	 �	8�9	057	 �	889	7�5
Övriga	tillgångar	 	 0	

	 	 �	878	058	 �	971	�1�

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna	ränteintäkter	 	 �97	5�5	 36	911
Förutbetalda	anskaffningskostnader	 	 0	 0
Övriga	förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 	 0	 0

	 	 �97	5�5	 36	911

Summa tillgångar  96 234 775 55 594 557



15

Eget kapital, Avsättningar och Skulder Not	 06-1�-31	 05-1�-31

Eget kapital
Aktiekapital,	51	�90	aktier	á	1	000	kr	 9	 51	�90	000	 �6	6�0	000
Reservfond	 	 688	 688
Balanserad	vinst/förlust	 	 -�	818	9�6	 0
Årets	resultat	 	 1	��9	�55	 -�	818	9�6

	 	 50	1�1	017	 �3	8�1	76�
Obeskattade reserver
Säkerhetsreserv	 	 0	 0

	 	 0	 0

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Ej	intjänade	premier	och	kvardröjande	risker	 10	 3�	�69	�0�	 �	730	500
Oreglerade	skador	 11	 10	836	788	 �	181	767

	 	 �5	306	190	 8	91�	�67

Avsättning för andra risker och kostnader
Avsättning	för	skatter	 	 0	 0

	 	 0	 0
Skulder
Skulder	avseende	direkt	försäkring	 	 0	 0
Skulder	avseende	återförsäkring	 	 0	 0
Övriga	skulder	 	 �73	�70	 1	7�6	���

	 	 �73	�70	 1	7�6	���

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 	 ��8	898	 1	003	10�
Pensionskuld	 	 0	 131	000
Semesterlöneskuld	 	 105	�00	 0

	 	 53�	�98	 1	13�	10�

Summa Eget kapital, Avsättningar och Skulder  96 234 775 55 594 557

Poster inom linjen

Ställda säkerheter	 	 	 	Inga

Ansvarsförbindelser	 	 	 Inga	
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Upplysningar till enskilda poster (belopp i kkr) �	006	 �	005

Not 1 Premieinkomst
	 Premieinkomsten	avser	premier	för	januari	�006	till	april	�007.	Premier	

för	avgiven	återförsäkring	avser	januari	-	december	�006.	Avsättning	för	ej	
intjänande	premie	avser	förändring	i	periodisering	av	premieinkomsten	för	
jan	-	april	�007.

	 Summa	premieinkomst	 38	�50	 1�	19�

Not 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
	 Kapitalavkastningen	i	försäkringsrörelsen	har	beräknats	på	den	genom-

snittliga	summan	av	kapital	i	försäkringsrörelsen	att	placera	till	en	
kalkylränta	på	�,�5	%.

	 Ingående	avsättning	för	oreglerade	skador	(efter	avgiven	återförskring)	 �	18�	 0
	 Utgående	avsättning	för	oreglerade	skador	(efter	avgiven	återförskring)	 10	837	 �	18�

	 	 15	019	 �	18�
	
	 Genomsnittlig	summa	 7	510	 �	091
	 Avkastning	 169	 55
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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.	I	ersättnings-
reserven	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	egendomsskada	var	
bolagets	självbehåll	5	mkr	per	skadehändelse	och	totalt	(aggregat)	�0	mkr	per	år.	För	ansvarsskada	var	självbehållet		
�	mkr	per	skadehändelse	och	5	mkr	totalt	(aggregat).

Ränterisker
Placeringar	finns	i	kommuncertifikat	med	kort	löptid	varför	ränterisken	är	obetydlig.



Upplysningar till enskilda poster (belopp i kkr) �	006	 �	005

Not 3 Driftskostnader
	 Personalkostnader	 3	168	 1	��7
	 Lokalkostnader	 193	 87
	 Styrelsekostnader	 ��3	 77
	 Revisionsarvoden	 111	 0
	 Övriga	kostnader	 813	 8�8
	 Avskrivningar	 307	 199
	 	 5 035 2 418

 Personal och löner
	 Bolaget	har	haft	två	anställda	(�	män)	under	året	samt	tillfälligt	anställd	

personal.	Till	verkställande	direktören	har	utgått	lön	om	totalt	8�7	kkr	
samt	därutöver	förmån	för	fri	bil.	Till	vice	vd	har	lön	utgått	med	�8�	kkr.	
Sociala	avgifter	och	pensionskostnader	uppgår	till	1	5�6	kkr.	Därutöver	
finns	inga	pensionsförpliktelser	för	bolaget.	Styrelsen	har	erhållit	�83	kkr	i	
ersättning.	Styrelsen	består	av	sex	ordinarie	ledmöter	(fem	män	och	en	
kvinna)	och	tre	ersättare	(en	man	och	två	kvinnor).	

 Ersättning för revision
	 Ersättning	till	auktoriserad	revisor		utgår	med	60	kkr	vartill	kommer	

ersättning	för	tillkommande	uppdrag.

Not 4 Kapitalavkastning, intäkter
	 Ränta	på	bankmedel	samt	kommun-	och	företagscertifikat	 1	�33	 35�

Not 5 Immateriella tillgångar
	 Utgifter	för	koncessionsavgifter,	risksurvey,	skadesystem	samt	riskinvente-

ring	hos	delägarna.

	 Ingående	anskaffningsvärde	 795	 0
	 Årets	anskaffningar	 36�	 979
	 Ingående	avskrivningar	 0	 0
	 Årets	avskrivningar	 �75	 183

Not 6 Placeringstillgångar
	 Kommuncertifikat	 39	755	 �6	791
	 Företagscertifikat	 ��	818	 0
	 	 64 573 46 791

Not 7 Fordringar avseende direkt försäkring
	 Fakturerade	ej	betalda	premier	för	�007	 �5	560	 0

Not 8 Materiella tillgångar
	 Ingående	anskaffningsvärde	 8�	 0
	 Årets	anskaffningar	 0	 98
	 Ingående	avskrivningar	 0	 0
	 Årets	avskrivningar	 33	 16
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Upplysningar till enskilda poster (belopp i kkr) �	006	 �	005
 
Not 9 Eget kapital
	 Varje	aktie	har	en	röst.	Nyemission	med	�	850	kkr	har	riktats	till	sju	nya	

delägare	i	Kronobergs	län.

Not 10 Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker
	 Fakturerade	och	förtidsbetalda	premier	för	�007.	 3�	�69	 �	731

Not 11 Avsättning för oreglerade skador
	 Inträffade	och	rapporterade	skador	 9	037	 3	567
	 Inträffade	men	ej	rapporterade	skador	(IBNR)	 1	800	 615
	 Utgående	balans	för	oreglerade	skador	 10	837	 �	18�

Förslag till disposition av bolagets resultat �	006	 �	005

Till	bolagsstämman	disposition	står	följande	belopp	(kkr)
Från	tidigare	år	balanserat	 -�	819	 0
Årets	resultat	 1	��9	 -�	819
	 -1	370	 -�	819

Styrelsen	och	verkställande	direktören	föreslår	att	vinsten	disponeras	på	följande	sätt:
I	ny	räkning	balanseras	 -1	370	

Malmö	den	13	mars	�007.

	 Evert	Lindholm	 Per	Persson	 Inga-Lill	Hellberg
	 Ordförande	 Vice	ordförande

	 Per	Widlund	 Ulf	Strömstedt	 Per	Åkenes

	 	 Anders	Forsström	
	 	 Verkställande	direktör

	 	 Min	revisionsberättelse	har	lämnats	den	13	mars	�007.

	 	 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	�006-01-01	–	�006-1�-31.	Det	är	styrelsen	och	verkställande	direktören	

som	har	ansvaret	för	räkenskapshandlingarna	och	förvaltningen	och	för	att	lagen	om	årsredovisning	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	

styrelseledamot	eller	verkställande	direktören	på	annat	sätt	har	handlat	i	strid	med	aktiebolagslagen,	årsredovisningslagen	

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	rättvisande	bild	av	

bolagets	resultat	och	ställning	i	enlighet	med	god	redovisningssed	i	Sverige.	Förvaltningsberättelsen	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	ansvarsfrihet	för	räkenskapsåret.

Malmö	den	13	mars	�007

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	�006.	Granskningen	har	

utförts	enligt	god	revisionssed.	

Lekmannarevisorerna	har	biträtts	av	bolagets	auktoriserade	revisor	Bert	Sandström.	Vi	har	även	samrått	med	lekmanna-

revisorernas	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	13	mars	�007.

	 Örjan	Bergils	 Bo	Lönnerblad

Av	årsstämman	utsedda	lekmannarevisorer.

F
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FFörsäkringsskydd  
som vi kan erbjuda

Kommunassurans	Syd	Försäkrings	AB	kan	genom	samar-

bete	med	återförsäkrare	erbjuda	våra	delägande	kommuner	

samt	deras	bolag	ett	 välanpassat	 försäkringsskydd	 för	 för-

säkringsområdena:

•	 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

•	 Förmögenhetsskada	såsom

			Myndighetsupplysning

			Lagen	om	Offentlig	Upphandling

			Personuppgiftslagen

•	 Konsultansvar

•	 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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The Managing Director’s view

Events of the year

Kommunassurans	 Syd	 Försäkrings	 AB	 (KSFAB),	 which	 was	
licensed	on	1	February	�005,	has	now	been	operating	 as	 an	
insurance	provider	for	a	full	year.	The	company	has	experienced	
a	positive	trend,	and	has	remained	faithful	to	its	three	funda-
mental	principles:	
•	 Guaranteed	insurance	quotes	to	shareholding		

municipalities
•	 Lower	premiums	as	a	result	of	increasing	competition		

on	the	insurance	market
•	 Encouraging	shareholders	in	their	loss-prevention	activities.

During	the	year,	the	company	provided	insurance	for	a	further	
13	municipalities,	bringing	the	total	number	of	municipalities	
insured	through	KSFAB	up	to	��.	In	addition,	six	municipal	
companies	have	made	KSFAB	their	insurance	provider.	

In	autumn	�006,	the	number	of	shareholders	increased	by	
seven	municipalities	from	the	County	of	Kronoberg.	Of	these,	
five	have	taken	out	insurance	cover	with	Kommunassurans	Syd	
Försäkrings	AB	 since	1	 January	�007.	Overall,	 the	 company	
has	provided	insurance	cover	for	�007	to	30	municipalities	and	
10	municipal	companies	or	municipal	associations.

In	the	late	summer	and	autumn,	Sweden	experienced	signi-
ficant	 rainfall,	 which	 resulted	 in	 water	 ingress	 in	 buildings,	
through	sewer	pipes,	and	directly	from	outside	sources.	Water	
damage	 has,	 therefore,	 been	 a	 frequently	 recurring	 problem	
which	dominated	the	year.	In	total,	the	cost	of	claims	has,	how-
ever,	been	less	than	had	been	budgeted.

Reinsurance

An	important	part	of	the	company’s	work	is	to	create	confidence	
in	the	company’s	operation	among	international	reinsurers.	For	
this	reason,	a	transparent	and	open	presentation	of	the	Company,	
the	risks	and	the	operation	has	been	given	to	an	international	
panel	 of	 reinsurers	 in	Europe.	Of	 these,	 six	 reinsurers	were	
appointed	to	form	our	international	reinsurance	panel.

Safety work

The	company	issued	a	questionnaire	to	survey	the	loss-prevention	
activates	carried	out	at	management	level.	Following	this	survey,	
the	company	organised	a	risk	awareness	day	in	Höör	on	�0	June.	
The	event	was	aimed	at	decision-makers	in	the	municipalities,	
including	politicians	and	municipal	executive	officers,	and	was	
intended	to	increase	awareness	at	municipal	executive	level	of	
their	responsibility	for	safety	and	loss-prevention	activities	within	
the	municipality.	The	risk	awareness	event	focused	primarily	on	
loss-prevention	activates	from	a	management	perspective,	and	
one	of	the	main	messages	was	that	it	is	the	municipal	executives	
and	the	leading	municipal	politicians	who	have	overall	respon-
sibility	for	safety	and	loss-prevention	activities	within	their	own	
municipalities.	It	is	only	through	awareness	among	and	support	
by	the	management	that	the	work	carried	out	by	officials	within	
the	organisation	gains	real	impetus.

The	Company	has	 initiated	 a	 computerised	 risk	 analysis	 for	
selected	risk	areas	(schools,	care	homes	for	the	elderly	etc.),	where	
the	target	is	an	analysis	per	1,000	residents	in	the	municipality.	
With	this	analysis,	we	wish	to	investigate	whether	there	are	any	
deficiencies	in	the	municipality’s	insurance	cover	for	its	property.	
This	is	not	being	limited	just	to	insurance-related	claims,	but	
also	examines	a	broader	spectrum,	not	least	in	relation	to	the	
safety	culture.	We	offer	this	opportunity	to	all	the	Company’s	
municipal	shareholders.	

Claims analysis for 2006

Over	the	past	year,	about	130	claims	were	reported	to	the	Com-
pany.	Total	claims	expenses,	compensation	paid	and	reserve	assets	
amount	to	just	over	SEK	1�,000,000,	which	is	rather	less	than	
had	been	 forecast.	Fire	 claims,	 traditionally	 the	 largest	 claim	
expense	 in	property	 insurance,	 totalled	SEK	3,300,000,	 and	
the	largest	single	claim	was	less	than	SEK	1,500,000.	Six	fire	
claims	were	reported	in	�006.	

The	claims	which	 led	to	the	 largest	claim	expense	for	the	
Company	are	water-related	claims	such	as:	
•	 water	ingress	from	the	mains	network	and	flooding	in	

municipal	properties	as	a	result	of	rain	
•	 leakage	of	water	from	the	internal	mains	in	municipal	

buildings
•	 claims	from	third	parties	arising	from	defects	in	the	

municipal	water	mains	network	

These	water	and	flood	damage	claims	represent	about	60%	of	
the	Company’s	claim	expense.

Other	claims	are	personal	claims	under	public	liability	in-
surance,	which	by	number	are	around	�5%	of	the	total	number	
of	claims,	but	represent	less	than	SEK	500,000	of	claim	expense.	
During	 the	 year,	 two	 public	 liability	 claims	 were	 notified	 in	
respect	of	the	Public	Procurement	Act	which	arose	in	�005.	

The	accounts	include	a	claims	reserve	of	SEK	1,800,000	for	
IBNR	(claims	Incurred	But	Not	Reported).	These	are	usually	
pubic	liability	claims.	

The future

Several	municipalities	within	the	Company’s	area	of	operation	
have	shown	interest	in	becoming	shareholders.	It	is,	therefore,	
highly	likely	that	the	number	of	shareholders	will	increase	during	
the	year.	For	the	new	shareholders,	it	will	mean	guaranteed	in-
surance	quotations,	increased	competition	and	loss-prevention	
activities	being	prioritised.	

Loss-prevention	activities	during	the	year	will	be	encouraged	
through	seminars,	the	transfer	of	knowledge	and	building	net-
works.	Premiums	written	are	estimated	at	SEK	�5	million	in	�007.	
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Administration report

The	Board	of	Directors	and	the	Managing	Director	of	Kom-
munassurans	Syd	Försäkrings	AB	herewith	submit	the	annual	
report	for	financial	year	1	January	�006	–	31	December	�006,	
the	Company’s	first	full	year	of	trading.	

The	Board	held	eight	minuted	meetings	during	the	year,	of	
which	one	was	a	two-day	strategy	meeting.	

The formation of the Company

On	��	February	�005,	the	Company	was	granted	a	licence	by	
the	Swedish	Financial	Supervisory	Authority	 to	carry	on	 in-
surance	operations,	and	the	Company	began	trading	in	May	
of	the	same	year.

Kommunassurans	 Syd	 Försäkrings	 AB	 is	 owned	 by	 37	
municipalities	 in	Skåne	and	 the	County	of	Kronoberg,	who	
have	jointly	subscribed	SEK	51,�90,000	in	share	capital.	The	
aims	of	the	Company	are	
•	 to	guarantee	that	the	shareholders	and	their	corporate	

enterprises	have	insurance	cover	at	all	times,	
•	 to	offer	competition	to	the	existing	insurance	market,	and	
•	 to	encourage	the	shareholders	in	their	loss-prevention	

activities.	

The scope of the operation

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

(group	e).
•	 Ships	(class	6).
•	 Public	liability	(class	13).
•	 Other	damage	to	property	(class	16).

The	Company’s	entry	into	the	market	has	led	to	a	reduction	in	
insurance	premiums	for	its	shareholders.	For	the	first	procure-
ment,	the	premium	difference	against	the	nearest	competitor	
was	 30%.	 Since	 then,	 the	 difference	 has	 narrowed.	 For	 the	
procurements	for	�006	and	later,	premiums	have	fallen	by	10-
�0%	compared	with	previous	premiums.	Two	profitability	cri-
teria	 should	be	kept	 in	mind	when	assessing	the	Company’s	
performance	–	the	reduction	in	premiums	for	the	shareholders	
and	the	Company’s	results.	

During	the	year,	the	Company	provided	insurance	cover	for	
��	municipalities	and	8	municipal	companies	and	associations	
of	municipal	companies.	Insurance	cover	is	provided	only	of	
participating	 municipalities	 or	 their	 wholly	 or	 partly-owned	
companies.	

The	Company	does	not	 restrict	 itself	 to	 the	provision	of	
insurance,	 but	 also	 encourages	 shareholders	 in	 their	 loss-
prevention	activities.	A	survey	has	been	carried	out	to	analyse	
how	loss-prevention	is	approached	at	management	level.	A	risk	
and	safety	awareness	day	for	management	and	safety	managers	
has	been	arranged.	Risk	evaluation	for	individual	objects	has	
begun	through	in-house	training	and	consultancy	assistance	
in	risk	analysis.	

Pursuant	to	a	resolution	of	the	annual	general	meeting	in	
April,	the	shareholders	have	carried	out	a	review	of	the	share-
holders’	agreement	and	submitted	proposals	for	an	ownership	
charter.	The	shareholders	group	has	been	assisted	 in	 this	by	
the	Company’s	management.	

A	number	of	municipalities	have	shown	interest	in	becoming	
shareholders.	During	the	autumn,	seven	municipalities,	Alvesta,	
Lessebo,	Ljungby,	Markaryd,	Tingsryd,	Uppvidinge	and	Älmhult,	
all	 in	 the	County	of	Kronoberg,	have	become	 shareholders.	
All	of	these	have	municipal	insurance	cover	due	for	renewal	on	
1	January	�007.	Five	of	the	municipalities	have	taken	out	in-
surance	with	Kommunassurans	Syd.	All	of	them	have	obtained	
better	premium	terms.	

Net profit for the year and  

claims outcome

The	net	profit	for	the	year	was	SEK	1,��9,000.	Earned	pre-
mium	net	of	reinsurance	amounted	to	SEK	17,95�,000.	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.	Claim	expenses	were	SEK	1�,9�0,000.	

Operating	expenses	amounted	to	SEK	5,03�,000.	The	in-
vestment	return	totalled	SEK	1,�33,000.

Risks in the operation

Kommunassurans	Syd	Försäkrings	AB	purchases	reinsurance	
to	 limit	 the	 Company’s	 risks.	 For	 damage	 to	 property,	 the	
Company’s	 excess	 was	 SEK	 5,000,000	 per	 individual	 claim	
and	the	maximum	in	total	was	SEK	�0,000,000	per	year.	For	
public	liability	insurance,	the	excess	was	SEK	�,000,000	per	
individual	claim	to	a	maximum	of	SEK	5,000,000.	In	total,	
consequently,	 the	 risk	 was	 maximised	 at	 SEK	 �5,000,000.	
Reinsurance	was	 taken	out	with	 Swedish	 and	 international	
insurance	companies.	

Financial	 operations	 are	 governed	 by	 the	 Company’s	
Financial	Policy.	The	Company’s	capital	has	been	invested	in	
banks	and	municipal	certificates	of	deposit	or	company	cer-
tificates	 of	 deposit	 K1	 in	 accordance	 with	 the	 Company’s	
Investment	Policy.	

The operation in 2007

A	number	of	municipalities	in	the	Company’s	area	of	operations	
have	shown	interest	in	becoming	shareholders.	Discussions	are	
at	an	advanced	stage	with	several	municipalities,	and	it	is,	there-
fore,	likely	that	the	number	of	shareholders	will	increase	during	
the	year.	

The	work	of	encouraging	shareholders	in	their	loss-preven-
tion	 activities	 will	 continue	 through	 risk	 analysis,	 seminars	
and	building	networks.	
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Adress:	 	Kommunassurans	Syd	AB		
Adelgatan	21,	211	22	Malmö

Telefon:	 040-699	25	28,	040-699	25	26

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

Hemsida:	 www.ksfab.se	


