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Året i korthet

Stig Ålund, Kommunförbundet Skåne, valdes till ny ordförande  

av bolagsstämman i april sedan bolagets förste ordförande  

Evert Lindholm avsagt sig omval av personliga skäl.

Till ny styrelseledamot valdes Hans Hyllstedt, Tingsryds kommun.

Årets resultat blev 2,3 miljoner kronor före avsättning till  

säkerhetsreserven. Till denna avsattes 1,1 miljoner kronor.

Premier för egen räkning uppgår till 28,8 miljoner kronor,  

vilket är 11 miljoner mer än föregående år. 

Skadeersättningar uppgår till 24,4 miljoner kronor, vilket  

är 11,4 miljoner mer än föregående år.

Bolaget fick tre nya delägare – Laholm, Tranemo och Vetlanda  

kommuner och har sammanlagt 40 delägare.

Bolaget försäkrar nu 30 kommuner och 10 kommunala bolag  

och kommunalförbund.

FörsäkringsskyddFörsäkringsskydd

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



InnehållInnehåll

Bilder: Lotta Delén, sid 1, 4, 6, 7, 9, 20 , 21 
Anders Nordlund, sid 8

VD har ordetVD har ordet __________________ 4–54–5

StyrelsenStyrelsen_________________________66

Stig vill säkra helaStig vill säkra hela 

SydsverigeSydsverige________________________77

Staffanstorp –Staffanstorp – 

Kommunledningen aktivKommunledningen aktiv

i riskarbeteti riskarbetet______________________88

FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelse _____9–109–10

Översikt och nyckeltalÖversikt och nyckeltal_________1111

ResultaträkningResultaträkning________________ 1212

ResultatanalysResultatanalys _________________ 1313

BalansräkningBalansräkning ______________14–1514–15

KassaflödesanalysKassaflödesanalys ____________ 1616

TilläggsupplysningarTilläggsupplysningar __________ 1616

NoterNoter_________________________17–1817–18

VinstdispositionVinstdisposition ________________ 1919

RevisionsberättelseRevisionsberättelse ___________ 2020

GranskningsrapportGranskningsrapport___________ 2121

Comments by the CEOComments by the CEO__________ 2222

Administration reportAdministration report _________ 2323



4

VD har ordetVD har ordet

Resultat

Bolagets tredje verksamhetsår gav en vinst på 2,3 miljoner 

kronor före avsättning till säkerhetsreserven med 1,1 mil-

joner kronor. Premieintäkterna har ökat med 20% och 

kostnaden för återförsäkring har sjunkit. Dessutom har det 

goda resultatet uppnåtts genom kommunernas ökade 

arbete med riskförebyggande arbete. 

Omvärlden 

Antalet kommunala försäkringsbolag har vuxit under senare 

år och hela 4,5 miljoner invånare bor idag i kommuner som 

är ägare eller delägare till ett kommunalt försäkringsbolag. 

Under året skapades två kommunalt ägda försäkrings-

bolag genom bildande av Förenade Små Kommuners 

Försäkrings AB, som helt vänder sig till de mindre 

kommunerna, samt Stockholmsregionens Försäkring AB. 

Totalt finns det i Sverige nu fyra kommunala försäkrings-

bolag samt två försäkringscaptive, Stockholms S:t Erik och 

Göteborgs Göta Lejon, vilka enbart försäkrar dessa städers 

egendom. Malmö stad har dessutom en intern ”självrisk-

eliminering” som fungerar som ett förenklat captive. 

Den press de kommunalt ägda försäkringsbolagen 

har haft på kommunernas försäkringsskydd och premie-

utveckling har varit betydande genom den konkurrens de 

skapat mot den övriga försäkringsmarknaden. Kommu-

nerna har fått ett bredare försäkringsskydd till en lägre 

premie. Denna situation hade inte varit möjlig utan de 

kommunala försäkringsbolagen.

Samtidigt syns en oroande trend i samhället med många 

och stora bränder i kommunala skolor, förskolor och 

fritidsgårdar. Om inte åtgärder sätts in för att bryta denna 

negativa trend kommer försäkringspremien för kommunal 

egendom sannolikt att höjas, oavsett om man har en bra 

eller dålig skadestatistik för kommunen. Kommuner med en 

bra skadestatistik kommer dock att få en mindre höjning 

än kommuner med dålig skadestatistik.   

Bolagets utveckling

Under året fick bolaget tre nya delägare, Laholm, Tranemo 

och Vetlanda kommuner. Fler kommuner är intresserade 

och vi räknar med ytterligare delägare under 2008. Bolaget 

har nu 40 delägare med sammanlagt ca 1,2 miljoner invånare. 

Verksamhetsområdet har av ägarna definierats som Skåne, 

Småland, Blekinge, Halland och delar av Västra Götaland.

Återförsäkring

Bolaget tecknar återförsäkring med stora nationella och 

internationella återförsäkrare och har tecknat återförsäk-

ring med 6 återförsäkringsbolag. Det totala försäkrings-

värdet för egendom uppgår till över 80 miljarder kronor. 

Samarbetet med återförsäkrarna och deras förståelse för 

bolagets verksamhet är viktig. Vi har därför lagt stor vikt vid 

presentation av bolaget och hur det riskförebyggande 

arbetet bedrivs.

Anders Forsström, VD
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Utbildning och säkerhetsarbete

Vi ser det som viktigt att kommunens försäkringshandläg-

gare har en god kunskap om föresäkringsvillkor och hur 

man tillämpar dem vid en skada. Bolaget har haft och 

kommer att ha seminarier med genomgång av försäkrings-

villkoren, paneldiskussioner om principfrågor, rollspel i en 

fingerad skada osv.

En viktig punkt är säkerhetsarbetet där vi genom semi-

narier, goda exempel samt nätverk stimulerar kommunerna 

att lära av varandra och ta till sig de goda idéerna. Vi har 

också ett WEB-baserat analysinstrument som kostnadsfritt 

ställs till delägarnas disposition och som hjälper kommu-

nerna att kartlägga och identifiera sin risknivå.

Skadeanalys för 2007

Under det gångna året har ca 120 skador rapporterats till 

bolaget. Den totala skadekostnaden, utbetalad ersättning 

och reserverade medel, uppgår till drygt 24 miljoner kronor 

vilket ligger i nivå med vad som prognostiserats. Brand-

skador som i egendomsförsäkringsbolag av tradition 

brukar vara den största skadekostnaden har totalt uppgått 

till ca 8,5 miljoner kronor och den största enskilda skadan 

uppgår till ca 8 miljoner kronor. 5 brandskador har rap-

porterats under 2007. 

De skador som orsakat den största skadekostnaden för 

bolaget är olika vattenskador av typen:

inträngande vatten från ledningsnät och översvämning i 

kommunens fastigheter orsakade av nederbörd 

utströmmande vatten från kommunens byggnaders 

interna ledningsnät

krav från tredje man orsakade av brister i kommunens 

ledningsnät

Dessa vatten- och översvämningsskador motsvarar ca 80% 

av bolagets skadekostnad för egen räkning.

Övriga skador är personskador i ansvarsförsäkringen som till 

antal är två stycken och endast representerar en skadekost-

nad på ca 50 tusen kronor. Under året har också anmälts 

en ansvarsskada avseende upphandling enligt LOU. 

Framtiden

Bolagets verksamhet har nu funnit sina former och de när-

maste åren kommer marknadsföringen att inriktas på att få 

fler delägare för att öka marknadsunderlaget (bolaget lämnar 

försäkringsoffert endast till delägare). Arbetet med att 

stimulera delägarna i deras riskförebyggande arbete kommer 

att öka och vi kommer att hjälpa delägarna att höja sin 

kompetens inom försäkringsområdet.
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StyrelsenStyrelsen

Styrelseledamöter och ledning, från vänster: Lars Niklasson, Per Widlundh, Mats Hedberg, Anders Forsström, Ingalill Hellberg, 

Per Åkenes, Pia Lindvall-Bengtsson, Åsa Ratcovich, Ulf Strömstedt, Per Persson, Stig Ålund.

Styrelseledamöter:

Stig Ålund, direktör, Kommunförbundet Skåne

Per Persson, vice ordförande, stadsdirektör i Kristianstads kommun

Ingalill Hellberg, ledamot, kommundirektör i Staffanstorps kommun

Hans Hyllstedt, ekonomichef, Tingsryds kommun (numera Karlshamn)

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

Avgående styrelseledamot under året:

Evert Lindholm, tidigare VD, Svenska kommunförbundet
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Stig vill säkraStig vill säkra

hela Sydsverige

– Det är sällan man så snabbt har nått resultat som i det 

här fallet. 

Det säger Stig Ålund, sedan 2007 ordförande i Kommun-

assurans Syd Försäkrings AB, som han var med om att 

starta 2005.

– Jag får idag ständigt höra från ägarkommunerna att 

det var en jättebra grej vi gjorde. Alla är nöjda och alla har 

tjänat på det, säger han.

Det som hände när bolaget skapades var att man bidrog 

till en sundare försäkringsmarknad med ökat intresse från 

andra bolag att lämna offerter och med dramatiskt sjun-

kande premier.

– Dessutom fick vi ett bra redskap för att vässa kom-

munernas förebyggande arbete, säger Stig Ålund, som också 

är förbundsdirektör i Kommunförbundet i Skåne. 1982-99 

var han bland annat kommundirektör i Klippan och Hörby, 

så han har goda kunskaper om Skåne men även om hela 

övriga Sydsverige genom samarbetet inom Sydsam. Röt-

terna har han dock i Mälardalen, uppväxt i Eskilstuna och 

en tid kommundirektör i Kumla.

Han minns oron och irritationen över hur illa markna-

den för kommunernas försäkringar fungerade, hur ingenting 

hände nationellt, hur man då inspirerades av Gävle och 

Sundsvall som hade bildat ett eget försäkringsbolag och 

hur man till sist blev övertygade om att man skulle göra 

samma sak i Skåne. 30 av regionens 33 kommuner gick 

med som delägare.

Genom samarbetet i bolaget fungerar också det skade-

förebyggande arbetet allt bättre. Kommunerna gör inven-

teringar, personal utbildas, det ordnas seminarier där hand-

läggare och fastighetsförvaltare får träffa experter som kan 

ge tips osv. 

– Allt fler kommunanställda blir riskmedvetna och 

bolaget fungerar som igångsättare i det arbetet, säger 

Stig Ålund.

Han menar dock att det mesta förebyggande arbetet 

återstår eftersom alla kommuner inte har hunnit lika långt 

som de mest aktiva. Att förebygga skador är något som tar 

tid och som måste pågå kontinuerligt. Det får inte ens 

avstanna även om det gemensamma bolaget skulle försvinna, 

betonar han.

Det senare är inte på något sätt aktuellt men heller ingen 

omöjlighet på lång sikt.

– Bolaget är inget självändamål utan bara ett redskap för 

att få en bättre försäkringsmarknad, säger Stig Ålund.

Men han tycker att det än så länge är motiverat för 

kommunerna att binda kapital i ett eget bolag eftersom det 

kan erbjuda ägarna både hög kvalitet och låga priser.

Han tror också att ägarna om några år kan komma att 

vara dubbelt så många som idag.

– Alla 77 kommunerna i Sydsverige är egentligen vår 

målgrupp och potentiella delägare, säger han.

Idag är 40 kommuner och kommunala bolag med på 

vagnen. Det kommer hela tiden till nya kommuner, senast 

Laholm, Tranemo och Vetlanda, och fler står på kö utan 

att man har bedrivit någon intensiv marknadsföring. 

– Det är inte fel att växa något. Det ger en vidgad mark-

nad och större kapitalbas att stå på. Samtidigt blir man 

förstås också mer sårbar för saker som kan inträffa, säger 

Stig Ålund.

Klimathotet motiverar ökat samarbete. Översvämningar 

var för övrigt några av den gångna sommarens mest dra-

matiska händelser i Skåne. De hör till de mest diskuterade 

och utredda under året i bolaget.

Kommunassurans har alltså fått de traditionella försäk-

ringsbolagen mer intresserade av att lämna anbud och 

pressat priserna. Ägarna handlar upp sitt försäkringsskydd 

enligt LOU och har ju frihet att välja andra än det egna 

bolaget, men har då ändå haft nytta av den ökade konkur-

rensen. Den svenska kommunmarknaden har för övrigt 

blivit allt mer intressant för försäkringsbolag i Danmark 

och Norge.

– Det är nyttigt, det stärker konkurrensen på den svenska 

marknaden, säger Stig Ålund.

Stig Ålund
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Staffanstorp – kommunledningenStaffanstorp – kommunledningen

aktiv i riskarbetet

I Staffanstorp satsar kommunen sedan länge kraftfullt och 

målmedvetet på att öka invånarnas och personalens trygg-

het och säkerhet. Det har gett en rad positiva effekter, och 

nyligen utsågs kommunens till ”a safe community” av själva 

Världshälsoorganisationen, WHO.

Framgångskonceptet är ett brett och systematiskt arbete 

med många inblandade. Inte minst kommunledningen är 

engagerad och ledorden för det politiska arbetet är ”trygg-

het, engagemang och mod”. Alla förvaltningar deltar i 

arbetet och medborgarna är inbjudna att själva rapportera 

om händelser och komma med idéer. Arbetssättet kallas 

Staffanstorpsmodellen och en av eldsjälarna är kommu-

nens säkerhetsansvarige, Michael Marklund.

– Det krävs att man säljer in budskapet för att få alla 

motiverade. Det är det jag och analysstrategen åker om-

kring och gör. I början var det lite trögt med intresset, 

men nu är alla med, säger han.

Att få många att engagera sig och dra åt samma håll 

påminner om vad den amerikanska presidentkandidaten 

Hillary Clinton hävdar i sin bok It takes a village. Den 

handlar om att det kan behövas en hel bys engagemang för 

att uppfostra ett barn.

Arbetet i Staffanstorp handlar om att kartlägga risk-

områden, att försöka förstå varför olyckor och tillbud in-

träffar och att göra något för att förhindra upprepningar. 

Till hjälp har man en noggrann statistik och en impone-

rande organisation för att minska skadorna och förebygga 

framtida olyckor. 

Det finns en Analysgrupp som träffas en gång i månaden. 

Där sitter kommunstyrelsens ordförande och andre vice 

ordförande, kommundirektören och experter inklusive en 

närpolis. Gruppen kan fatta strategiska beslut som ökar 

säkerheten i kommunen.

Den Centrala riskhanteringsgruppen är en samling 

av sakkunniga från de olika kommunala verksamheterna, 

kommunens fastighetsbolag, primärvården och polisen. 

Många av dem är eldsjälar i säkerhetsarbetet. De ska bistå 

andra med sina kunskaper och jobbar över sektorsgränserna.

Det så kallade Rådet leds av kommunstyrelsens ord-

förande och en metodutvecklare för drog- och brotts-

prevention, även kallad analysstrateg. Det sysslar med allt 

som händer inom det geografiska område som kommunen 

utgör. Här kan man t.ex. besluta om att starta arbetsgrup-

per för att lösa vissa problem.

Resultaten av det strategiska arbetet är bland annat att 

kommunens kostnader för skadegörelse sjönk från cirka tre 

miljoner kronor 2003 till 122 000 kr 2007. På samma tid 

minskade antalet barnolycksfall som krävde läkarvård från 

200-300 till 15-20.

Andra effekter är att det bara finns två kommuner i 

Skåne där risken för medborgarna att utsättas för brott är 

mindre. En socionom har placerats hos polisen, en annan 

hos arbetsförmedlingen. Deras jobb med brottslingar och 

andra har lett till att 68 av de 80 som ingått i projektet har 

fått jobb. Kommunen har minskat skadorna så mycket att 

man vid den senaste upphandlingen fick en försäkrings-

premie som var ungefär två miljoner kronor lägre än tidigare, 

och självrisken sjönk med 120 000 kr.

Michael Marklund är egentligen brandingenjör och har 

drivit de här frågorna sedan han anställdes i kommunen 

1991. Efter det förra valet fick Staffanstorp en ny kommun-

styrelseordförande i Michael Sandin (m) som inneburit en 

nytändning i arbetet med trygghet och säkerhet. 

En del av insatserna riktar sig till alla invånare, andra 

till barn och ungdomar, till äldre, till kommunanställda 

eller till olika högriskgrupper. Sammanlagt pågår ständigt 

hundratals olika projekt runt om i kommunen. På heltid 

är det emellertid bara den säkerhetsansvarige och analys-

strategen som jobbar med frågorna.

– Vårt sätt att jobba är inte dyrare är i andra kommu-

ner. Det kostar bara vår tid och vårt engagemang, säger 

Michael Marklund.

Michael Marklund
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FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelse

Lars Niklasson, Vice VD

Styrelsen och verkställande direktören i Kommunassurans 

Syd Försäkrings AB får härmed avlämna årsredovisning för 

räkenskapsåret 2007-01-01 – 2007-12-31, vilket är bolagets 

andra fulla verksamhetsår. 

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden 

under året varav ett tvådagars strategimöte.

Bolagets bildande

Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägs av 40 kom-

muner i Skåne, Småland, Halland och Västra Götaland 

som tillsammans satt in 54 miljoner kronor i aktiekapital. 

Syftet med bolaget är 

ett försäkringsskydd, 

-

marknaden samt 

Verksamhetens omfattning

Bolaget har koncession att till sina ägare och deras kom-

munala bolag meddela direkt försäkring i följande grupper 

och klasser av skadeförsäkringar:

(grupp e).

Bolagets inträde på marknaden har inneburit lägre försäk-

ringspremier för ägarna. Premiesänkningen för en enskild 

kommun har varierat mellan 10 och 30%. Konkurrenterna 

har nu sänkt sina offererade premier vilket visat sig i minskad 

premieskillnad vid de senaste upphandlingarna. Samtliga 

delägare handlar upp sitt försäkringsskydd i enlighet med 

lagen om offentlig upphandling (LOU).

Två lönsamhetskriterier bör beaktas då bolagets resultat 

bedöms – premieminskningen hos ägarna samt bolagets 

finansiella resultat. 

Bolaget har tecknat försäkringsskydd för 30 kommuner 

samt 10 bolag och kommunalförbund. Försäkringar tecknas 

endast för delägande kommuner eller deras hel eller del-

ägda bolag. 

Bolaget skall inte bara teckna försäkring utan också 

stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete. 

Därför görs enkätundersökningar för att analysera hur det 

skadeförebyggande arbetet bedrivs på ledningsnivå, nu 

senast i kommunerna i Kronobergs län. Risk- och säkerhets-

dagar för säkerhetschefer har anordnats. Riskinventering 

för enskilda objekt har påbörjats genom egen utbildning 

och konsulthjälp i analysarbetet. En tvådagarskurs i för-

säkringskunskap har arrangerats.

Ägarfrågor

Ägarna beslutade på bolagsstämman i april 2007 om ägar-

direktiv och antog ett reviderat ägaravtal. Den största 

förändringen i ägaravtalet är att resultatfördelning efter 

varje kommuns skaderesultat slopas och ersätts med att 

bolaget skall bedrivas efter normala företagsekonomiska 

principer. Delägarnas avkastning skall erhållas dels genom 

den konkurrens och premiepress på försäkringsmarknaden 

som bolaget utgör dels genom framtida avkastning på in-

satt aktiekapital. 
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Förvaltningsberättelse forts.Förvaltningsberättelse forts.

Flera kommuner har visat intresse för delägarskap. Under 

året har tre kommuner – Laholm, Tranemo och Vetlanda 

blivit delägare. 

Det första ägarsamrådet med representanter från de 

40 delägarna hölls den 30 november i Medborgarhuset i 

Eslöv. Bolaget informerade om hittillsvarande utveckling 

och framtidsplaner. 

Årets resultat och skadeutfall

Årets resultat visar ett plus på 2 338 kkr före avsättning till 

säkerhetsreserven. Till säkerhetsreserven avsätts 1 058 kkr. 

Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 28 831 kkr. 

De skador som inträffat under året ligger helt inom bolagets 

självbehåll och återförsäkrarna har därför inte behövt 

betala någon skadeersättning. Skadekostnaderna för egen 

räkning uppgick till 24 430 kkr. En brandskada täcks 

genom regress på hela beloppet 8 465 kkr. En större skada 

från 2006 redovisas på 2007 där återförsäkrares andel 

uppgår till 2 980 kkr.

Driftkostnaderna uppgick till 5 198 kkr. Kapitalavkast-

ningen blev totalt 3 135 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 25 000 kkr per år. För ansvarsskada 

var självrisken 2 000 kkr per skadehändelse och maximerat 

till 5 000 kkr. Sammanlagt begränsades risken således till 

maximalt 30 000 kkr. Återförsäkring tecknades hos svenska 

och internationella återförsäkringsbolag. 

Finansrörelsen styrs av bolagets finanspolicy. Kapitalet 

har varit placerat i bank samt kommun- och företagscerti-

fikat K1 i enlighet med bolagets placeringspolicy.

Verksamheten 2008

Flera kommuner inom bolagets verksamhetsområde har 

visat intresse för att bli delägare. Långt framskridna över-

läggningar finns för några kommuner varför det är sanno-

likt att antalet delägare kommer att öka under året.

Arbetet med att stimulera delägarna i deras skadeföre-

byggande arbete kommer att fortsätta genom riskanalyser, 

seminarier och nätverksbyggande. Även kompetenshöjning 

inom försäkringsområdet kommer att erbjudas delägarna 

genom kursverksamhet inom området.

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 försäk-

ringsersättningar som bolaget själv skall svara för före åter-

försäkrares del i skadeutbetalningen.

Premieinkomst

Är den totala premien som inbetalts under 2007. Den kan 

också till delar avse 2008. I Premieinkomst för egen räkning 

(f e r) har avdrag skett med kostnad för återförsäkring. 

Premieintäkt

Premieintäkt är den premieinkomst som endast avser kalender-

året 2007.

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 under 

året avsätts ett belopp för oreglerade skador. Dessutom 

avsätts ett belopp för inträffade men ej rapporterade skador, 

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 

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 

25 §). För Kommunassurans Syd gäller 3,2 miljoner euro. 
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Översikt och nyckeltalÖversikt och nyckeltal

Översikt och nyckeltal (kronor) 2007 2006 2005

Premieinkomst f e r 29 141 852 18 518 609 5 475 500

Premieintäkt f e r 28 831 106 17 953 811 3 650 334

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 1 184 090 168 959 55 000

Försäkringsersättningar (skadeers.) f e r -24 429 979 -12 920 590 -4 457 983

Driftskostnader f e r -5 197 947 -5 034 701 -2 418 400

Övriga intäkter/kostnader 0 18 500 0

Tekniskt resultat försäkringsrörelsen 387 270 185 979 -3 171 049

Finansrörelsens resultat 1 950 581 1 264 301 352 123

Övriga intäkter/kostnader 0 -1 025 0

Avsättning säkerhetsreserv -1 058 000 0 0

Årets resultat 1 279 851 1 449 255 -2 818 926

Ekonomisk ställning

Placeringstillgångar (verkligt värde

eller lägsta värdets princip) 84 469 059 64 573 824 46 791 368

Försäkringstekniska avsättningar f e r 44 102 593 16 154 897 8 912 267

Konsolideringskapital 55 398 867 50 121 017 43 545 546

Kapitalbas 55 398 867 50 121 017 43 545 546

Erforderlig solvensmarginal 29 408 000 28 650 000 28 650 000

Konsolideringsgrad 190% 271% 795%

Nyckeltal

Skadeprocent 84,7% 72% 122%

Driftkostnadsprocent 18,0% 28% 66%

Totalkostnadsprocent 102,8% 100% 188%

Kapitalförvaltningens direktavkastning 3,55% 2,25% 1,2%

Kapitalförvaltningens totalavkastning 3,55% 2,25% 1,2%



12

ResultaträkningResultaträkning

Teknisk redovisning av 

skadeförsäkringsrörelsen (kronor) Not 2007 2006

Premieintäkt för egen räkning (f e r) 1
Premieinkomst 46 370 015 38 449 685
Premier för avgiven återförsäkring  -17 228 163 -19 931 076
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker  -310 746 -564 798

28 831 106 17 953 811

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2 1 184 090 168 959

1 184 090 168 959

Övriga tekniska intäkter
Diverse intäkter 0 18 500

0 18 500

Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar 
Före avgiven återförsäkring  -2 837 830 -1 313 181
Driftkostnader för skadereglering  -1 684 421 -789 756
Återförsäkrares andel 0 0

Förändring i Avsättning för oreglerade skador 
Före avgiven återförsäkring  -31 352 578 -10 817 653
Återförsäkrares andel 2 980 000 0
Regressersättning 8 464 850 0

 -24 429 979 -12 920 590

Driftkostnader (f e r) 3 -5 197 947 -5 034 701

 -5 197 947 -5 034 701

Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 387 270 185 979

Icke-teknisk redovisning 

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 387 270 185 979
Kapitalavkastning, intäkter 4 3 134 671 1 433 260
Orealiserade vinster på placeringstillgångar 0 0
Kapitalavkastning, kostnader 0 -1 025
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen  -1 184 090 -168 959
Övriga intäkter och kostnader 0 0

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 2 337 851 1 449 255

Bokslutsdispositioner
Förändring av säkerhetsreserv  -1 058 000 0

Resultat före skatt 1 279 851 1 449 255
Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat 1 279 851 1 449 255



13

ResultatanalysResultatanalys

Företag och
Not fastighet 1)

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkt för egen räkning (f e r) RA 1 28 831 106
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 1 184 090
Försäkringsersättningar f e r RA 2  -24 429 979
Övriga intäkter/kostnader 0
Driftkostnader f e r  -5 197 947

387 270

Avvecklingsresultat f e r
Avvecklingsresultat brutto RA 3  -2 440 098
Återförsäkrares andel 2 980 000

539 902

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker  -310 746
Avsättning för oreglerade skador  -31 352 578

-31 663 324

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 2 980 000

2 980 000
1) Avser försäkringsgren enligt finansinspektionens definitioner.

Noter till resultatanalysen

Not RA 1  Premieintäkt (f e r)
Premieinkomst före avgiven återförsäkring 46 370 015
Premier för avgiven återförsäkring  -17 228 163
Förändring i Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker  -310 746
Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring 28 831 106

Not RA 2  Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering
Före avgiven återförsäkring  -4 522 251
Återförsäkrares andel 0

 -4 522 251
Förändring i Avsättning för oreglerade skador (f e r)
Före avgiven återförsäkring  -31 352 578
Återförsäkrares andel 2 980 000
Regresskrav 8 464 850

 -19 907 728

Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring -24 429 979

Not RA 3 Avvecklingsresultat
Avvecklingsförlusten består främst av en LOU skada  
som ej rapporterats 2006 och nu upptagits till 4 980 kkr.  -2 440 098
Återförsäkrares andel avser ovanstående LOU skada 2 980 000

539 902
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BalansräkningBalansräkning

Tillgångar Not 07-12-31 06-12-31

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar 5 489 293 885 233

489 293 885 233

Placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 6 84 469 059 64 573 824

84 469 059 64 573 824

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 2 980 000 0

2 980 000 0

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 7 28 495 147 25 560 086
Fordringar avseende återförsäkring 0 0
Övriga fordringar 8 572 241 40 029

37 067 388 25 600 115

Andra tillgångar
Materiella tillgångar 8 16 335 49 001
Kassa och bank 6 539 482 4 829 057
Övriga tillgångar 0 0

6 555 817 4 878 058

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter 778 324 297 545
Förutbetalda anskaffningskostnader 0 0
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0

778 324 297 545

Summa tillgångar 132 339 881 96 234 775
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Eget kapital, Avsättningar och Skulder Not 07-12-31 06-12-31

Eget kapital
Aktiekapital, 54 430 aktier á 1 000 kr 9 54 430 000 51 490 000
Reservfond 688 688
Balanserad vinst/förlust  -1 369 672 -2 818 926
Årets resultat 1 279 851 1 449 255

54 340 867 50 121 017
Obeskattade reserver
Säkerhetsreserv 1 058 000 0

1 058 000 0

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 10 5 628 855 5 318 109
Oreglerade skador 11 38 473 738 10 836 788

44 102 593 16 154 897 

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 12 32 738 581 29 424 563

32 738 581 29 424 563

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 428 898
Pensionsskuld 0 0
Semesterlöneskuld 99 840 105 400

99 840 534 298

Summa eget kapital, Avsättningar och Skulder 132 339 881 96 234 775

Poster inom linjen

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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TilläggsupplysningarTilläggsupplysningar

Allmänna upplysningar

Finansieringsanalys (kkr) 2007

Löpande verksamhet
Årets resultat 1 280
Justering för av- och nedskrivningar 429
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 1 058

2 767

Finansieringsverksamhet
Nyemission 2 940

2 940

Kapitalbindning
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar  -14 928
Ökning(-)/minskning(+) av placeringstillgångar  -19 895
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 30 826

Netto från kapitalbindning -3 997

Årets kassaflöde 1 710

Likvida medel vid årets början enl balansräkningen 4 829
Likvida medel vid årets slut enl balansräkningen 6 539

Årets kassaflöde enligt balansräkningen 1 710

Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början 69 403
Ökning/minskning av räntebärande långa fordringar 0
Ökning/minskning av likvida medel 1 710
Ökning/minskning av placeringstillgångar 19 895
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets slut 91 008

KassaflödesanalysKassaflödesanalys

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med lagen 
om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt med 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Redo-
visning enligt lagbegränsad IFRS för onoterade företag har 
tillämpats. Övergången har inte haft någon effekt på bola-
gets resultat eller ställning.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden 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 åta-

gande 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) 25 mkr per år. För ansvarsskada var självbehållet 
2 mkr per skadehändelse och 5 mkr totalt (aggregat).

Ränterisker
Placeringar finns i kommun- och företagscertifikat med kort 
löptid varför ränterisken är obetydlig.



Upplysningar till enskilda poster (kkr) 2007 2006

Not 1 Premieinkomst
Premieinkomsten avser premier för januari 2007 till april 2008. Premier 
för avgiven återförsäkring avser januari – december 2007. Avsättning för ej 
intjänad premie avser förändring i periodisering av premieinkomsten för 
januari – april 2008.
Summa premieinkomst 46 370 38 450

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 3,55 %.

Ingående avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring) 10 837 4 182
Utgående avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring) 27 028 10 837

37 865 15 019
Genomsnittlig avsättning för året 18 933 7 510
Premier för egen räkning 28 831 kkr/2 14 416

Summa beräkningsunderlag 33 349 7 510
Avkastning 1 184 169

Not 3 Driftkostnader
Personalkostnader 3 174 3 168
Lokalkostnader 154 193
Styrelsekostnader 419 443
Revisionsarvoden 102 111
Övriga kostnader 1 075 813
Avskrivningar 429 307

5 353 5 035

Personal och löner
Bolaget har haft tre anställda, 2 män och en kvinna (del av året) samt 
tillfälligt anställd personal. Till verkställande direktören har utgått lön om 
totalt 862 kkr samt därutöver förmån för fri bil. Till vice vd har lön utgått 
med 486 kkr. Sociala avgifter och löneskatter uppgår till 766 kkr och 
pensionsförsäkringspremier för vd och vvd till 819 kkr. Därutöver finns 
inga pensionsförpliktelser för bolaget. Styrelsen har erhållit 278 kkr i 
ersättning. Styrelsen består av sju ordinarie ledmöter sex män och en 
kvinna) samt tre ersättare (en man och två kvinnor). 

Ersättning för revision
Ersättning till auktoriserad revisor utgår med 72 kkr vartill kommer 
ersättning för tillkommande uppdrag.

Not 4 Kapitalavkastning, intäkter
Ränta på bankmedel samt kommun- och företagscertifikat 3 135 1 433
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Upplysningar till enskilda poster (kkr) 2007 2006

Not 5 Immateriella tillgångar
Utgifter för koncessionsavgifter, risksurvey, skadesystem samt riskinvente-
ring hos delägarna.

Ingående bokfört värde 885 795
Årets anskaffningar 0 365
Årets avskrivningar 396 275

Not 6 Placeringstillgångar
Kommuncertifikat 35 669 39 755
Företagscertifikat 48 800 24 818

84 469 64 573

Not 7 Fordringar avseende direkt försäkring
Fakturerade ej betalda premier för 2007 28 495 25 560

Not 8 Materiella tillgångar
Ingående bokfört värde 49 82
Årets anskaffningar 0 0
Årets avskrivningar 33 33

Not 9 Eget kapital
Varje aktie har en röst. Nyemission med 2 940 kr har riktats till Laholm, 
Tranemo och Vetlanda kommuner. 

Not 10 Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker
Fakturerade och förtidsbetalda premier för 2008. 5 628 5 340

Not 11 Avsättning för oreglerade skador
Inträffade och rapporterade skador 36 674 9 037
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) 1 800 1 800

Utgående balans för oreglerade skador 38 474 10 837

Not 12 Övriga skulder
Fakturerade premier för 2008 32 082 29 151
Övriga skulder 657 274

32 739 29 425
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Förslag till disposition av bolagets resultat (kkr) 2007 2006

Till bolagsstämmans disposition står följande belopp 
Från tidigare år balanserat -1 370 -2 819
Årets resultat 1 280 1 449

-90 -1 370

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatet disponeras på följande sätt:
I ny räkning balanseras -90

Malmö den 28 januari 2008.

Stig Ålund Per Persson Ingalill Hellberg
Ordförande Vice ordförande

Hans Hyllstedt Per Widlundh Ulf Strömstedt

Per Åkenes Anders Forsström
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 12 februari 2008.
Bert Sandström

Auktoriserad revisor
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RevisionsberättelseRevisionsberättelse

Till Bolagsstämman 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 2007-01-01 – 2007-12-31. 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 bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget  

i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 12 februari 2008

Bert Sandström

Auktoriserad revisor FAR
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GranskningsrapportGranskningsrapport

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

Utgående från bedömning av väsentlighet och risk har vi granskat bolagets verksamhet för år 2007. Granskningen har 

utförts enligt god sed för detta slag av granskning. 

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

lekmannarevisorernas ersättare Sven-Bertil Persson och Per Lilja.

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 12 februari 2008.

Örjan Bergils Bo Lönnerblad

Av bolagsstämman utsedda lekmannarevisorer.
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Comments by the CEOComments by the CEO

Results

In its third year of operation, the company generated a profit 
of SEK 2.3 million before transfers to the contingency reserve 
of SEK 1.1 million. Premium income rose by 20 % and the cost 
of reinsurance fell. In addition, the excellent result is due to 
the municipalities increasing their efforts in the area of risk 
prevention. 

The insurance environment 

The number of municipal insurance companies has increased 
in recent years, and a full 4.5 million citizens currently live 
in municipalities which either own or are shareholders in a mu-
nicipal insurance company. 

In 2007, two municipally-owned insurance companies were 
created through the formation of Förenade Små Kommuners 
Försäkrings AB, which focuses solely on Sweden’s smaller 
municipalities, and Stockholmsregionens Försäkring AB. In 
total, Sweden now has four municipal insurance companies, 
as well as two insurance captives, Stockholms S:t Erik and 
Göteborgs Göta Lejon, which only insure the properties of 
these cities. In addition, the City of Malmö has an internal 
“excess elimination” which acts as a simplified form of captive. 

The competition the municipal companies have created for 
the rest of the insurance market has  put pressure on the level of 
insurance cover and premium trends for the municipalities. 
The municipalities have obtained broader insurance cover at a 
lower premium. This situation would not have been possible 
without the municipal insurance companies.

At the same time, there is a worrying trend in communities 
with many large fires in municipal schools, nurseries and youth 
recreation centres. Unless measures are adopted to break this 
negative trend, the insurance premium for municipal proper-
ties will almost certainly rise, irrespective of whether or not a 
municipality has good or bad claims statistics. Municipalities 
with good claims statistics will, however, experience a smaller 
rise than municipalities with poor claims statistics.   

The growth of the company

During the year, the company welcomed two new shareholders, 
the municipalities of Laholm and Tranemo. Other municipali-
ties have expressed an interest, and we are expecting more 
shareholders to join us in 2008. The company now has 40 
shareholders with a total of around 1.2 million inhabitants. 
The area of operation has been defined by the shareholders as 
the provinces of Skåne, Småland, Blekinge, Halland and parts 
of Västra Götaland.

Reinsurance

The company signs reinsurance with major national and inter-
national reinsurers, and has taken out reinsurance with 6 rein-
surance companies. The total property insurance value is more 
than SEK 80,000 million. The collaboration with the reinsur-
ers, as well as their understanding of the company’s operations, 

is important. We have, therefore, paid particular attention to the 
presentation of the company and of how the work of preventing 
risk is carried out.

Training and the approach to safety

We regard it as vital that municipal officers dealing with insur-
ance are familiar with terms of insurance and how they apply in 
the event of a claim. The company has held, and will continue 
to hold, seminars with run-throughs of insurance terms, panel 
discussions on issues of principle, role play involving a fictitious 
claim etc. 

An important point is safety and security, and we use semi-
nars, examples of good practice and networks to encourage 
municipalities to learn from each other and adopt good ideas. 
We also have  a web-based analysis instrument which share-
holders can access free of charge, which helps municipalities 
investigate and identify their individual risk level.

Claims analysis for 2007

In 2007, approx. 120 claims were filed with the company. The 
total cost of claims, compensation paid and reserved funds 
amounts to just over SEK 24 million, which is within the fore-
cast level. Fire-related claims, which traditionally are the largest 
claims cost for property insurance companies, amounted to ap-
prox. SEK 8.5 million in total, with the single largest claim 
amounting to approximately SEK 8 million. 5 fire-related 
claims were filed in 2007. 

The claims which generated the largest claims costs for the 
company involved various types of water damage, such as:

water ingress from the pipe network and flooding in 
municipal properties due to precipitation 
discharge of water from the pipe network in municipal 
properties
claims from third parties due to problems with the 
municipal mains.

These water and flood-related claims are responsible for about 
80 % of the company’s claims costs on its own account.

Other claims involved personal injuries under the terms of 
the liability insurance. There were two of these, representing a 
single claim of approx. SEK 50,000. During the year, a liability 
claim involving procurement under the Public Procurement 
Act (LOU) was also filed. 

The future

The company has now found its operational forms, and over 
the next few years, marketing will be aimed at attracting more 
shareholders with the aim of increasing the market basis (the 
company only provides insurance offers to shareholders). The 
work of encouraging shareholders to adopt risk-prevention 
measures will be stepped up, and we will help shareholders to 
improve their expertise in the insurance area.
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The Board of Directors and the Managing Director of Kom-
munassurans Syd Försäkrings AB herewith submit the annual 
report for financial year 1 January 2006 – 31 December 2006, 
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 24 February 2005, 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 51,490,000 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 2006 and later, premiums have fallen by 10-
20% 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 
24 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 2007. 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 1,449,000. Earned pre-
mium net of reinsurance amounted to SEK 17,954,000. 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 12,920,000. 

Operating expenses amounted to SEK 5,034,000. The in-
vestment return totalled SEK 1,433,000.

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 20,000,000 per year. For 
public liability insurance, the excess was SEK 2,000,000 per 
individual claim to a maximum of SEK 5,000,000. In total, 
consequently, the risk was maximised at SEK 25,000,000. 
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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