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1. Inledning 
I Governance Manualen refereras till Kommunassurans Syd Försäkrings AB som hädanefter förkortas 
”KSFAB”. 
 
Denna Governance manual utgör ett ramverk för det styr- och riskhanteringssystem som KFSAB’s 
affärsverksamhet grundar sig på och syftar till att uppfylla kraven för företagsstyrning under Solvens II 
Pelare 2. 
 
Styrelsen ansvarar för bolagets risker. Riskhantering, rapportering och granskningsfunktioner ska följa 
de krav som formuleras i denna manual. 
 
KFSAB’s företagsstyrning och riskhantering kan sammanfattningsvis beskrivas som ett system som 
har fyra hörnstenar: 
 
1) Ett Ramverk för styrningen, i linje med KFSAB ’s strategiska mål, som ger styrelsen en överblick 

över verksamheten på högsta nivå, tydlig ansvarsfördelning för risker, vederbörligt oberoende 
gentemot dem som berörs av olika risker samt tydliga rapporteringskanaler. 

 
2) Ett Riskhanteringssystem som med definierade ramar för riskaptit uttrycker KFSAB’s strategiska 

mål i styrdokument som bolaget skall arbeta efter. För varje enskild risk dokumenteras konkreta 
gränser och verksamhetsmässiga kontroller tillsammans med identifiering av funktioner, 
mätningar, riskreducering och bevakningsprocesser. Detta riskhanteringssystem redogör också för 
respektive roller och ansvarsområden för de intressenter som helt eller delvis innehar olika 
funktioner enligt definitioner i ramverket för styrningen. 

 
3) Processkartor som definierar strukturen för de processer som krävs för att administrera KFSAB i 

enlighet med bolagets ramar för styrning och riskhantering. Denna struktur ger också stöd för 
principerna och funktionen i det internkontrollsystem som finns integrerat i KFSAB ’s verksamhet. 
 

4) Ett Riskregister där verksamhets- och riskhanteringsprocesser kombineras för att ge en 
beskrivande analys av alla väsentliga risker som hotar minst ett av KFSAB ’s strategiska mål. 
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2. Styrning och strategiska mål 
2.1 Mål 
KFSAB har följande strategiska mål och styrmål: 
 

 

2.2 Principer och ramar för styrningen 
För att uppnå målen har KFSAB upprättat ett ramverk för företagsstyrning baserat på följande 
principer: 
 
� styrelsen utgör navet för styrningssystemet och är ytterst ansvarig för bolagets resultat och hur 

verksamheten bedrivs, och måste därför ha all erforderlig kapacitet till sitt förfogande för att 
fullgöra sitt uppdrag, 
 

� en riskhanteringsfunktion som ansvarar för bolagets riskhantering, vilket i första hand innebär 
ansvaret för bolagets ORSA-rapportering,  
 

� en integrerad funktion för regelefterlevnad vars mål är att se till att KFSAB alltid uppfyller alla 
juridiska, regulatoriska och administrativa krav, vilket i första hand innebär Solvens 2-direktivet och 
svensk lag, 
 

� en riskkontrollfunktion vars syfte är att årligen kontrollera KFSAB’s riskhanteringsfunktions arbete 
och processer,  

 

Strategiska mål Styrmål till hjälp för att uppnå de strategiska målen 

Tillhandahålla 
Kommunförsäkring till 

samtliga delägare i Ksfab

�Underwriting som sker via LOU underlag eller på direktplaceringsbasis, efter 
att delägare besökts och information om ägarens säkerhetsarbete inhämtats

� Råd och anvisningar ges av vår risk- och säkerhetsrådgivare, via 
telefonsamtal, besök och seminarier men även via kommunikation på 
hemsida och utskick av nyhets- och informationsbrev

� Skadereglering sker via extern konsult Crawford och brandskyddstjänster 
via firma P&B, som arbetar på Ksfab´s uppdrag och mot avrop av tjänster.

Tillhandahålla tekniska 
tjänster via externa 

konsulter, t ex 
skadereglering, brandskydd 

m m

Tillhandahålla råd och 
ansvisningar inom risk- och 

säkerhetsarbete
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� en uppdelning av arbetsuppgifterna så att de olika funktionerna för risk, granskning, aktuariella 
tjänster, regelefterlevnad och kontroll kan utföra självständig och oberoende risk- och 
verksamhetsstyrning, riskreducering, bevakning och rapportering, 

 
� ett system för dokumentering av bolagets riktlinjer och strategi för att formalisera alla processer 

och garantera effektiviteten,  
 
� strukturerade rapporteringsprocesser. 

 
Enligt dessa principer har ”three lines of defence” (tre försvarslinjer) valts som modell för styrning 
vilket resulterar i följande allmänna ramverk för styrning inom hela KFSAB: 
 

 
 
 
Riktlinje för intern styrning och beslutsfattande, se separat policy.  
 
 

Kommunass. Syd’s styrelse

VD i Kommunass. Syd

Dagliga verksamheten

1a försvarslinjen

Risk och kontroll  i den dagliga verksamheten

VD ser till att verksamheten bedrivs korrekt och att 
definierade områdena hanteras, kontrolleras och 
rapporteras i enlighet med definierad riskaptit och de 
styrdokument som fastställts av styrelsen.

2a försvarslinjen

Kontrollfunktioner

Aktuariefunktionen granskar hanteringen av risk, 
premier och reserver så som detta är definierad av 
styrelsen.

3e försvarslinjen

Oberoende kontrollfunktioner

Den oberoende granskningen sköts av två granskare 
som styrelsen utsett.  De granskar utformning och 
effektivitet av bolagets riskhantering, 
skadehantering, kontroll och styrnings processer.

För att uppnå helt oberoende och objektivitet, 
rapporterar dessa funktioner direkt till styrelsen. 

Compliance 
funktion)

Aktuarie

Riskhantering inkl 
riskkontroll

Oberoende 
Granskning 

(internrevision)

Externrevision

Captive Management
UW & Skadehantering

Investeringar

Compliance granskar utformning och 
effektivitet av bolagets riskhantering, 
compliance, kontroll och styrnings processer.
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3. Riskhanteringssystemet 
3.1 Riskhanteringsstrategi  
Det absolut främsta målet för KFSAB’s riskhanteringsstrategi är att styra och optimera bolagets 
riskexponering. Avsikten är att minimera effekterna av oönskade och/eller oväntade händelser så att 
sannolikheten för att KFSAB ska uppnå sina strategiska mål för styrningen ökar. 
 
KFSAB’s riskhanteringsmål är att: 
 
� definiera en acceptabel risknivå för bolaget (riskaptit och risktolerans), 
� identifiera alla sorters risker som utgör ett hot mot att bolagets strategiska mål uppnås, 
� identifiera, definiera och regelbundet utvärdera centrala metoder för att mäta risk så att risker kan 

bevakas effektivt, 
� definiera och vidta lämpliga åtgärder för att optimera bolagets riskexponering, 
� se till att ramarna för riskhanteringen implementeras i den dagliga verksamheten, 
� regelbundet se över åtgärder för kontroll och riskreducering så att de är fortsatt relevanta och 

effektiva. 
 
Nedan följer de riskkategorier som KFSAB i första hand har satt upp specifika kontroll- och 
övervakningsmekanismer för:  
 
� Underwriting och reservsättningsrisker 
� Investeringsrisker 
� Matchningsrisker  
� Likviditets- och koncentrationsrisker 
� Operationella risker 
� Återförsäkringsrisker och andra riskreducerande metoder 
 
För att uppnå målen har KFSAB’s riskhanteringssystem dokumenterats utförligt och specificerats 
genom riktlinjer för riskhantering av var och en av ovanstående riskkategorier. Dessa riktlinjer är 
refererade till under detta kapitel i manualen (de styrdokument som inte faller under någon av 
ovanstående sex riskkategorier återfinns som bilagor till denna Governance Manual). 
 
I dessa riktlinjer anges alla detaljer för viktiga delar av KFSAB’s riskhanteringssystem så att det: 
 
� innehåller tydligt avgränsade ansvarsområden för riskhantering, 
� följer bolagets strategiska mål, 
� fungerar för alla bolagets verksamhetsområden, 
� är en kontinuerlig strategi som ska beaktas vid alla större beslutsprocesser. 

3.2 Riskaptit 

3.2.1 Definition och mål  
För KFSAB anger riskaptiten gränsen för det risktagande som KFSAB är berett att acceptera för att 
uppnå bolagets strategiska mål, och definierar toleransnivåerna för samtliga riskkategorier så att en 
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adekvat hantering av verksamheten garanteras, samtidigt som den är i linje med ägarnas 
förväntningar. 
 
Målen med ramverket för KFSAB’s riskaptit är följande: 
 
� både kvalitativa och kvantitativa aspekter ska beaktas,  
� riskaptiten är en väsentlig länk mellan organisationens strategiska mål och ramarna för 

riskhantering, 
� riskaptiten hjälper till att strukturera kärnan i ramverket för riskhanteringen, 
� riskaptiten uttrycks pragmatiskt på ett sådant sätt att den lätt kan integreras i vardagliga 

affärsbeslut och processer. 
 

3.2.2 Tillvägagångssätt 
För att uppnå ovan nämnda mål har nedanstående metodik utarbetats, och den kan sammanfattas i 
fem på varandra följande steg. 
 

 Delkomponent Praktisk innebörd 

Steg 1 Riskaptit 

 
En angiven högsta risknivå som KFSAB är villigt att acceptera för att 
uppnå sina strategiska mål. Den uttrycks som en kvot, ett maximalt 
skadebelopp eller någon annan relevant faktor.  

Steg 2 Aptit per riskkategori 
Ett uttryck för den riskaptit som KFSAB är villigt att acceptera för 
varje enskild riskkategori. Respektive aptit ska ligga i linje med den 
riskaptit som definierats i steg 1.  

Steg 3  Mätvariabler 
En lista med mätvariabler som ska användas för att bevaka varje 
riskaptit enligt definitionen i steg 2. 

Steg 4 Gränser 

De definierade och exakta gränser, kontroller och/eller tidiga 
varningssignaler som gäller för varje mätvariabel, så att den dagliga 
affärsverksamheten kan bedrivas enligt den fastställda aptiten för 
varje riskkategori. 

Steg 5 Tolerans för varje gräns  
Beslut om högsta acceptabla avvikelse för varje gräns för varje 
enskild mätvariabel.  
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3.3 Sammanfattning av KFSAB’s riskaptit  

    
 
* Utförlig beskrivning av all riskaptit finns i KFSAB’s styrdokument, Vita boxar är sådan riskaptit som redan finns omnämnd i gällande styrdokument, Gula boxar är 
sådan riskaptit som styrdokumenten måste kompletteras med när SII träder i kraft. 

M ätvariabler M ätvariabler

Likviditet

Försäkringstekniska 
avsättningar 

M ätvariabler M ätvariabler

Sanktioner från FI 
(Finansinspektionen)

M ätvariabler M ätvariabler

Ingen

Operationella gränser

fördrö jningsavgift

Ingen återfö rsäkring som inte är i 
linje med bo lagets strategi

Självbehåll 5 mkr 15 mkr

Duration Total duration tillgångar < To tal duration skulder 0

Rating Accept över A- 0

Tolerans

Å terfö rsäkring o ch andra  riskmit igerande tekniker

Underwrit ing o ch R eservsät tning

To lerans

M atchning

Riskaptit

Säkerställa kapitalbasen

Riskaptit

A lltid beräknat efter best estimate

1-3 mindre avvikelser

KSFAB - Riskaptit

 Alltid ha ett SCR (Solvency Capital Ratio) över 110 %.

Operat io nellt

Operationella gränser Tolerans

Likvidite t  o ch Ko ncent rat io n

Operationella gränser Tolerans

M inimera förluster pga. dålig 
likviditet

Riskaptit

Riskaptit

Operationella gränser To lerans

0

Operationella gränser

Tillgångs-
diversifiering 

*) Hänvisning till blad 2 0

Alltid beräknat efter 
best estimate

Placering ska ske så att bolagets betalningsberdskap alltid kan 
garanteras

Avbro tt i dagliga 
verksamheten

Ingen

Typ av investering

Undvika bedrägeri och icke-
compliant 

M inimera förluster pga. 
operationella risker

*) Hänvisning till blad 1 BB

Investeringar

M inimera risken för 
värdeminskning på tillgångar

RiskaptitTo leransRiskaptit Operationella gränser

M inimera avvikelser mellan 
tillgångar och skulder
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3.4 Styrdokument med avseende på riskhantering 

3.4.1 Inledning 
För att fastställa riskhanteringsstrategin, riskaptiten och att de specifika kontrollerna implementeras ska 
KFSAB’s riktlinjer för riskhantering dokumenteras och ses över regelbundet. Dessa riktlinjer är hörnstenar 
i ramverket för riskhantering och specificeras i allt väsentligt för varje riskkategori.  
 
Syftet med styrdokumenten är att få till stånd en gemensam hållning samt att ange definitioner för olika 
risker och respektive strategier så att KFSAB får ett stabilt och robust, globalt riskhanteringssystem, dvs. 
för att: 
 
� identifiera risker som kan påverka KFSAB’s strategi och mål för styrning 

 
� bedöma nivån på riskexponering, vilken definieras som produkten av sannolikheten för att en risk ska 

realiseras och den effekt den realiserade risken får för KFSAB och jämföra risken med ramarna för 
riskaptit 

 
� hantera risker genom att identifiera lämpliga motåtgärder som ska ligga till grund för en plan för att 

eliminera, reducera eller transferera risken genom åtgärder som ska vidtas av de ansvariga 
 
� implementera de åtgärder som definierats för respektive risk 
 
� bevaka och hålla sig uppdaterad om hur vidtagna åtgärder fungerar för att begränsa effekterna av 

olika risker och rapportera vidare. 
 

Denna Governance Manual och dess riktlinjer ska godkännas av styrelsen och måste ses över minst en 
gång om året eller när en extern eller intern händelse med väsentlig betydelse för riskhanteringssystemet 
inträffar. 
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3.4.2 Underwriting och reservsättningsrisk 
 

Underwritingrisk   
Definition  
Oförutsedda risker kan uppstå på grund av brister vid tecknande av försäkring, Bristerna kan medföra 
dålig riskspridning eller för stor riskkoncentration inom vissa branscher. Bristerna kan också medföra att 
risker felkategoriseras och de därmed åsätts premier som är beräknade att täcka risker av annan typ av 
försäkringsbestånd. En felkategorisering kan dessutom medföra felaktig återförsäkring och därmed högre 
självbehåll än vad som avsetts.  

 
Relaterade styrdokument 
 
Se ”Försäkringstekniska riktlinjer” 
 
Riskreducering  
Så fort 
 

- de toleransnivåer som definierats i riskaptitramarna och/eller relevant styrdokument har överskridits, 
- en risk för minskad lönsamhet uppstår, 
- en händelse inträffar som riskhanteringsfunktionen uppfattar som en ökning av den risk KFSAB kan 

exponeras för 
 

ska riskhanteringsfunktionen definiera lämpliga motåtgärder för att reducera risken så att den faller inom 
gränser som KFSAB kan acceptera. 
 
Dessa åtgärder omfattar motåtgärder som vidtas vid försäkringstekniska problem och/eller en överföring 
av risken, helt eller delvis, till tredje part. Beträffande denna sista punkt ska de åtgärder och riktlinjer som 
definierats i riktlinjerna för återförsäkring tillämpas. 
 
Nämnda motåtgärder och respektive genomförandeplan ska lämnas till styrelsen för godkännande. 
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Reservsättningsrisk  

Definition  
Risker för att företagets ansvarighet undervärderas.  
 
Relaterade styrdokument  
 
Se ”Policy – Reservsättningsrisker och skadeakter”  
 
Riskreducering  
Så fort 
 

- de toleransnivåer som definierats i riskaptitramarna och/eller relevant styrdokument har överskridits, 
- en risk för minskad lönsamhet uppstår, 
- en händelse inträffar som riskhanteringsfunktionen uppfattar som en ökning av den risk KFSAB kan 

exponeras för ska riskhanteringsfunktionen i nära samarbete med aktuariefunktionen definiera 
lämpliga motåtgärder för att minska risken så att den faller inom gränser som KFSAB kan acceptera. 

 
Nämnda motåtgärder och respektive genomförandeplan ska lämnas till styrelsen för godkännande. 
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3.4.3 Investeringsrisk 

Definition  
Investeringsrisken är den risk för förlust som uppstår genom negativa förändringar och svängningar i 
marknadspriser på investeringar och tillgångar. 
 
De regler för investeringar som anges i listan nedan är avsedda att styra förvaltningen av bolagets likvida 
tillgångar och kapitalinvesteringar. 
 
Syftet med dessa regler är att ange mål och ramar för investeringsverksamheten, mål för finansiellt 
risktagande, mål för avkastning samt att garantera riskkontroll och uppföljning av 
investeringsverksamheten.  
 
Ovan angiven risk omfattar bland annat:  
 

� Ränterisk: förluster som uppstår på grund av negativa ränteförändringar. 
� Aktierisk: förluster som uppstår på grund av sjunkande aktiekurser. 
� Valutarisk: förluster som uppstår på grund av negativa valutakursförändringar. 
� Kreditrisk: förluster på grund av att emittenten eller en långivare går i konkurs.  

 
KFSAB investerar sina tillgångar enligt aktsamhetsprincipen i artikel 132 i Solvens 2-direktivet. 
 
Relaterade styrdokument  
 
Se ”Policy för placering av likvida medel” 
 
se ”Skuldtäckningspolicy”  
 
Riskreducering  
Så fort 
 

- de toleransnivåer som definierats i riskaptitramarna och/eller relevant styrdokument har överskridits, 
- en risk för väsentlig nedskrivning av investeringarna uppstår, 
- en händelse inträffar som riskhanteringsfunktionen uppfattar som en ökning av den risk KFSAB kan 

exponeras för 
 

ska riskhanteringsfunktionen definiera lämpliga motåtgärder för att minska risken så att den faller inom 
gränser som KFSAB kan acceptera. 
 
Dessa motåtgärder ska inrikta sig på: 
- avyttring av tillgångar, 
- att definiera och implementera en lämpligare diversifieringspolicy. 
 
Nämnda motåtgärder och respektive genomförandeplan ska lämnas till styrelsen för godkännande. 
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3.4.4 Matchningsrisker 
Definition  
Matchning innebär förvaltning av finansiella investeringar på ett sådant sätt att åtgärder för tillgångar och 
skulder samordnas.  
 
Matchningsrisken definieras som risken för att förlust uppstår genom förhållandet mellan KFSAB’s 
tillgångar och skulder, dvs. genom en differens i penningmässigt värde eller i tid mellan flödena för 
tillgångar och skulder. 
 
Det kan sammanfattas som att man har misslyckat med att ha tillräckliga investeringar av lämplig natur, 
löptid, valuta och likviditet för att uppfylla försäkringsåtaganden när de förfaller. 
 
Relaterade styrdokument 
 
Se ”Policy för placering av likvida medel” 
 
se ”Skuldtäckningspolicy”  
 
 
Riskreducering  
Så fort 
 

- de toleransnivåer som definierats i riskaptitramarna och/eller relevant styrdokument har överskridits, 
- en risk för underskott i förhållandet mellan KFSAB’s tillgångar och skulder uppstår, 
- en händelse inträffar som riskhanteringsfunktionen uppfattar som en ökning av den risk KFSAB kan 

exponeras för 
 

ska riskhanteringsfunktionen definiera lämpliga motåtgärder för att minska risken så att den faller inom 
gränser som KFSAB kan acceptera. 
 
Nämnda motåtgärder och respektive genomförandeplan ska lämnas till styrelsen för godkännande. 
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3.4.5 Likviditets- och koncentrationsrisker 
Definition  
Likviditetsrisk är risken att KFSAB, även vid solvens, inte kan realisera investeringar och/eller få fram 
tillräckliga medel för att uppfylla sina finansiella åtaganden när de förfaller. 
 
Koncentrationsrisk omfattar risken för ytterligare förluster för bolaget på grund av antingen bristande 
spridning i tillgångsportföljen (t.ex. koncentration av investeringar i ett geografiskt område eller inom en 
bransch) eller stor risk för problem hos en ensam värdepappersemittent eller grupp emittenter. 
 
Investeringsportföljen ska hela tiden ha tillräcklig likviditet för att uppfylla alla rimligen förutsebara 
verksamhetskrav. Detta ska möjliggöras genom att portföljen struktureras på ett sådant sätt att 
investeringar uppfyller förutsedda kontantbehov. 
 
Eftersom alla kontantbehov inte kan förutses ska portföljen dessutom till stor del bestå av tillgångar med 
aktiva sekundär- eller andrahandsmarknader. Överlåtbara värdepapper kan säljas innan de förfaller för 
att inbringa likvida medel när så behövs för aktuella kassaflöden.  
 
Relaterade styrdokument 
 
Se ”Policy för placering av likvida medel” 
 
se ”Skuldtäckningspolicy”  
 
Riskreducering  
Så fort 
 

- de toleransnivåer som definierats i riskaptitramarna och/eller relevant styrdokument har överskridits, 
- en risk för väsentlig nedskrivning av investeringarna uppstår, 
- en händelse inträffar som riskhanteringsfunktionen uppfattar som en ökning av den risk KFSAB kan 

exponeras för 
 
ska riskhanteringsfunktionen definiera lämpliga motåtgärder för att minska risken så att den faller inom 
gränser som KFSAB kan acceptera. 

 
Nämnda motåtgärder och respektive genomförandeplan ska lämnas till styrelsen för godkännande. 
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3.4.6 Operationella risker 
Definition  
Risken för förluster till följd av att interna processer och rutiner är felaktiga eller inte ändamålsenliga, 
mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser inklusive legala risker.  
 
Relaterade styrdokument 
Se flik Operational Risk i följande Excel-fil: 
 
 ”Risk Register_KFSAB”.  
 
Riskreducering  
Så fort 
 

- de toleransnivåer som definierats i riskaptitramarna och/eller relevant styrdokument har överskridits, 
- en risk för väsentlig nedskrivning av investeringarna uppstår, 
- en händelse inträffar som riskhanteringsfunktionen uppfattar som en ökning av den risk KFSAB kan 

exponeras för 
 

ska riskhanteringsfunktionen definiera lämpliga motåtgärder för att minska risken så att den faller inom 
gränser som KFSAB kan acceptera. 
 
Nämnda motåtgärder och respektive genomförandeplan ska lämnas till styrelsen för godkännande. 
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3.4.7 Återförsäkring och andra riskreducerande metoder 
Definition  
Oförutsedda återförsäkringsrisker kan uppstå på grund av otillräckligt, felaktigt eller bristande 
återförsäkringsskydd. Sådana risker kan t.ex. uppstå om försäkringsföretagets återförsäkringsprogram 
inte överensstämmer med den verksamhet som företaget driver eller om försäkringar som förmedlas av 
försäkringsförmedlare omfattar villkor som skiljer sig från de villkor som normalt gäller för företagets 
försäkringar.  
 
Relaterade styrdokument 
 
Se ”Försäkringstekniska riktlinjer” 
 
Riskreducering  
Så fort 
 

- de toleransnivåer som definierats i riskaptitramarna och/eller relevant styrdokument har överskridits, 
- en risk för väsentlig nedskrivning av investeringarna uppstår, 
- en händelse inträffar som riskhanteringsfunktionen uppfattar som en ökning av den risk KFSAB kan 

exponeras för 
 

ska riskhanteringsfunktionen definiera lämpliga motåtgärder för att minska risken så att den faller inom 
gränser som KFSAB kan acceptera. 
 
Nämnda motåtgärder och respektive genomförandeplan ska lämnas till styrelsen för godkännande. 
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3.5 Roller och ansvarsfördelning  

 

Styrelse i Kommunass. Syd Försäkrings AB

VD i Kommunass. 
Syd

Operations

Riskhanterings-
Funktion (inkl 
riskkontroll)

Compliance-
Funktion

Aktuarie

Oberoende 
Granskning

Externrevision

Mats Ekbäck
Per-Olof Derborn

Ingrid Larsson

Captive management

Mats Ekbäck
Britt-Marie Hjörneby

UW, Skadehantering & 
Ägarsupport

Per-Olof Derborn
Mats Ekbäck

Investeringar&Ekonomi

Mats Ekbäck

Aon

Anders Bjärnehäll

Richard Blom

Anders Bjärnehäll
Lars Niklasson

PwC

Stig Ålund, Lars Niklasson, Hans Hyllstedt, Kjell Rosenlöf, Per Widlund, Pia Lindvall, Anders Bjärnehäll, Marcus 
Nilsson, Carin Hillåker, Per-Erik Ebbeståhl
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Nyckelroller Outsourcing  Uppgifter 
 

Kvalifikationer och krav (Fit & Proper)  

 

Styrelsen  
 

Nej 
  
Se ”Arbetsordning för styrelsen”  

 

Styrelsens samlade kompetens ska uppfylla 
följande minimikriterier: 

 

• kunskap om kommunförsäkring; 
• kunskap inom återförsäkring; 
• erfarenhet från kommunal förvaltning. 

 
Bolagsstämman utser styrelsens ledamöter 
efter bedömning av hur deras profiler 
kompletterar varandra för att få en allsidig 
sammansättning.  

 
Styrelseledamöterna ska också visa ett utdrag 
ur brottsregistret och visa att de förbinder sig 
till koncernens etiska riktlinjer. 

 
VD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nej 

 
Se ”Instruktion för VD”  
 
Se ”Policy - Ekonomisk Rapportering”  
 
Se ”Attest- och utanordningsreglemente”  

 
VD ska uppfylla följande minimikriterier: 
 
• kunskap om kommunförsäkring; 
• kunskap inom återförsäkring; 
• erfarenhet från kommunal förvaltning. 
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Captive 
Management 

 
Nej 

 
Se ”KSFAB arbetar fram arbetsinstruktion här…” 

 

 

Den samlade kunskapen från Captive 
Management ska uppfylla följande kriterier: 
 

• kunskap om kommunförsäkring; 
• kunskap inom återförsäkring; 
• erfarenhet från kommunal förvaltning; 
• administrativ erfarenhet 

 
 
 

 
UW & 
Skadehantering 

  
Nej  

 
Se ”Försäkringstekniska riktlinjer” 

 
Den samlade kunskapen inom UW & 
Skadehantering ska uppfylla följande kriterier: 
 

• erfarenhet från underwriting; 
• kunskap om och erfarenhet från 

riskhantering 
 

 
Investeringar & 
Ekonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nej 

 
Se ”Policy för placering av likvida medel” 

Se ”Skuldtäckningspolicy” 

 

 
 

 
Investeringar & Ekonomi ska uppfylla följande 
kriterier: 

 
• kunskap om finansiella marknader och 

produkter; 
• erfarenhet från kommunal förvaltning och 

försäkringsekonomi 
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Compliancefunktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ja 
 
 
 
 
 

 

Se ”Policy - Regelefterlevnadsansvarig” 

 
Ansvarig för compliancefunktionen ska 
uppfylla följande kriterier: 
 

• väl dokumenterad erfarenhet om och 
kunskap i ämnet 

 

 
Riskhanterings-
funktion 
 
 
 
 

 
Nej 

 

Se ”Policy för riskhanteringsfunktionen”  
 
Riskhanteringsfunktionen ska uppfylla följande 
kriterier: 

 
• god kunskap om riskhantering; 
• kunskap om försäkringsföretag 

 

 
Aktuarie 

 
Ja 

 
Se ”Policy - Aktuarieinstruktion” 

 
Aktuarien ska uppfylla följande kriterier: 

 
• uppfylla de krav som ställs på en aktuarie 

i Försäkringsrörelselagen; 
• god kunskap om försäkringsföretag, i 

synnerhet kommunalt sådant 
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Oberoende 
granskningsfunktion 
(internrevision) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nej 

 
Se ”Oberoende granskningspolicy” 

 

 

 
Oberoende granskningsfunktionen ska 
uppfylla samtliga kriterier nedan: 
 
• god kunskap om styrelsearbete i 

kommunalt försäkringsföretag; 
• allmän kunskap om drift av 

försäkringsföretag 
  

 
Externrevision  

 
Ja 

 
Se Avtal ”Uppdragsbrev för lagstadgad revision m.m. i försäkringsaktiebolag”  

 
Ansvarig för externrevision ska uppfylla 
kriterier nedan: 
 
• auktoriserad revisor 
• god kunskap om revison av 

försäkringsföretag 
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4. Processkartor 
4.1 Internt kontrollsystem 
Det interna kontrollsystemet integrerat i KFSAB’s verksamhet består av åtgärder och processer drivna av 
alla bolagets intressenter och har till syfte att säkerställa att bolagets strategiska mål kan uppfyllas.  
 
KFSAB’s mål med sitt interna kontrollsystem är därmed att säkerställa: 
 
� en genomtänkt och organiserad struktur för att hantera etisk, ekonomisk och operationell verksamhet; 
� att ansvar fullgörs ; 
� tillgänglighet och tillförlitlighet av finansiell och icke-finansiell information ; 
� enlighet med tillämpliga lagar och andra författningar ; 
� att resurser skyddas mot förluster, missbruk och skador. 
 
För att uppnå de ovan nämnda målen, är ramverket för KFSAB’s interna kontrollsystem uppbyggt kring 
fem delkomponenter. 
 

Delkomponent Praktisk innebörd 

1) Kontrollmiljö 
En stark "risk och kontroll" kultur är en del av bolagets verksamhet genom 
kontinuerlig tillsyn av styrelsen och kommunikation till bolagets alla interna 
intressenter av styrdokument genom denna handbok. 

2) Riskbedömning 
Rutiner och styrdokument beskrivs och formaliseras för att tydliggöra sättet att 
identifiera, hantera, kontrollera, mitigera och rapportera risker som berör varje 
riskkategori. 

3) Rapporteringskanaler 
Tydliga och strukturerade rapporteringsprocesser på plats som gör det möjligt för 
styrelsen att få tillgång till relevant, fullständig, tillförlitlig, korrekt och snabb 
kommunikation i samband med interna såväl som externa händelser. 

4) Övervakning 
Lämplig rapportering av viktiga frågor till styrelsen, det fortlöpande engagemanget 
från bolagets alla interna intressenter samt internrevisionen möjliggör för bolaget att 
löpande övervaka och justera sitt interna kontrollsystem när detta behövs.  

5) Kontrollaktiviteter 
KFSAB har utvecklat en omfattande samling av förebyggande eller korrigerande 
kontrollåtgärder involverade i den dagliga verksamheten, såsom formaliserats 
nedan. 
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4.2 Processkartor 
Syftet med processkartorna definierade nedan är att identifiera och formalisera de viktigaste processerna 
som krävs för att hantera KFSAB’s verksamhet i enlighet med bolagets strategiska mål, ramverk för 
riskaptit, politik, roller och ansvar. 
 
Den globala processkartan är uppdelad i tre kategorier av makroprocesser som anges enligt följande: 
 

 
 
Var och en av dessa makroprocesser bryts sedan ner i flera viktiga delprocesser med uppgifter om det 
operativa flödet vilket leder till relevanta kontrollaktiviteter som formaliserar KFSAB’s interna 
kontrollsystem.  
 

 
 

 
  

OPERATIONELLA 
PROCESSER

Riskhantering

Ekonomisk 
Redovisning

Oberoende 
Granskning

Administration

Affärs-
planering & 

Organisation

Underwriting

SUPPORTPROCESSER ÖVERVAKANDE PROCESSER

Skade-
hantering

Investeringar

Aktuarie

3. Övervakning 
Regel-

efterlevnad

1. Årlig 
Genomgång av 

Governance 
Manual

2. Övervakning 
Riskprofil

Riskhantering makroprocess

5. ORSA

Granska övrig 
Governance 

Manual

Granska 
Riskaptit

Granska 
Styrdokument 
och Kontroller

Årlig genomgång av Governance Manual
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4.3 Detaljerade processkartor med kontrollaktiviteter 

4.3.1 Introduktion 
 

För att fastställa hur det interna kontrollsystemet är uppbyggt, är KFSAB’s processer och relaterade 
kontrollaktiviteter dokumenterade, övervakade och analyserade på regelbunden basis.   
 
Dessa poster är designade av riskhanteringsfunktionen och har godkänts av styrelsen och oberoende 
granskningsfunktion. De blir genomgångna regelbundet, dock minst en gång per år. 
 
Som beskrivits tidigare är de tidigare nämnda makroprocesserna nedbrutna i delprocesser och 
arbetsprocesser som syftar till att beskriva hur uppgifter och åtgärder som utgör den givna processen 
delas mellan de centrala funktionerna i företaget, och att klargöra relaterade roller, ansvar och 
inkluderade kontrollaktiviteter. 
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3. Upprätta 
Förs/Åf avtal

1. Design 
Förs/Åf program 

ing/utg

2. Nya Risker 
Underwriting

Underwriting makroprocess
4.3.2 Operationella processer 
 

Underwriting  
  

 
 
 

 
 

 
  

Process Frekvens på process Ansvarig Ingående information Utgående information Kontrollaktivitet Styrning/relaterat styr dok
1. Design förs/å f program

Skapa uw material Årlig å f Operations/VD förs program å f u w material godkännande av VD operationell
Annars på begäran mottagen info delägare offert ut

uw material
Designa förs/ å f program Årlig å f Operations/VD å f program fastställs å f program bekräftat kontroll mot styrdok insurance guidelines

Annars på begäran styrmål fastställs offert enligt styrmål genomgång m styrelse operationell

2. Nya risker underwriting
ansökan om försäkring offert ut kontroll mot styrdok insurance guidelines

Utvärdera risk och ev behov på begäran operations/VD riskbeskrivning kontroll mot budget operationell
av å f exponering kontroll mot å f avtal

å f behov

3. Upprätta förs/ å f avtal

Upprätta justera förs/ å f avtal Årlig å f operations/VD bekräfta nytt å f avtal nya avtal utfärdade kontroll mot styrdok insurance guidelines
och relaterade tillägg Annars på begäran nya risker accepterade kontroll mot å f avtal
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1. Skadehantering

Skadehantering makroprocess
Skadehantering 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Process Frekvens på process Ansvarig Ingående information Utgående information Kontrollaktivitet Styrning/relaterat styr dok
1. Skadehantering

.nya skador reg i system .skadedata bif till reglerare .kontroll att skada i operationell
Bedöma ersättningsbarhet pågående VD .skadeanmälan kontoll .skada skickas linje med villkor
i enlighet med villkoren reglerare .kontroll mot villkor .bekräftat mottagande

.reglerare reg i sitt system

Bedöma skadans storlek pågående VD .skadeanmälan .ev justering av reserv .genomgång skada operationell
reglerare .reservsättning .anmälan till å f .kontakt med å f

Beräkna ev å f andel pågående VD .bekräfta skadeersättning .återförsäkring bekräftad .genomgång och försäkringstekniska
reglerare .justera reserv .reserv justerad enligt "best bekräftelse riktlinjer

.skaderapport från reglerare estimate" operationell

Utbetalning skada pågående VD .rek från reglerare .betalnings order från VD balansen i skade- operationell
ek funktion till admin till ek funktion systemet för den

.registrering av bet i skade- aktuella skadan
systemet
.stängning av skada
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3. Utvärdering 
Investeringar

1. Cash 
Management

2. Asset 
Management

Investeringar makroprocess

Investeringar 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Process Frekvens på process Ansvarig Ingående information Utgående information Kontrollaktivitet Styrning/relaterat styr dok
1. Daglig betalningsverksamhet

kräva in fordringar pågående operations fordringar bekräftelse på transaktion information till VD operationell

bedöma tillgänglig likviditet pågående ek funktion fordringar likviditet uppskattad information till VD operationell
operations

genomföra betalningar pågående ek funktion _ medel att betala konto- och transaktions _avstämning mot operationell
_ likviditet uppskattas uttdrag mottagna stödjande dokument

(fakturor e t c)
_bekräftade attester styrdokument attest

2. Placeringsverksamhet

implementera investeringsstrategi pågående operations _definiera investerings- _ medel investerat _investeringar i linje med investeringspolicy
i enlighet med placeringspolicy strategi styrdokument
och skuldtäckningspolicy _investeringsrapport _investeringsmandat följs

_skuldtäckningspolicy _bekräftade attester styrdokument attest
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3. Generell 
Redovisning

1. Premier & 
Skade-

betalningar

2. Redovisning 
Investeringar

Redovisning makroprocess

5. Bokslut4. Finansiell 
Rapportering 

4.3.3 Supportprocesser 
 

Ekonomisk Redovisning 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Process Frekvens på process Ansvarig Ingående information Utgående information Kontrollaktivitet Styrning/relaterat styr dok
1. Premier och skadeberäkningar

utfärda försäkringsavtal premier in/ut registreras månatlig för resultat operationell
Boka premier ing/utg och pågående ek funktion skadestatistik kontroll premiefakturor utgivna genomgång
utfärda avräkning operations återförsäkringsavräkning

etablerad
utfärda försäkringsavtal skador in/ut registreras månatlig för resultat operationell

Boka skador ing/utg och pågående ek funktion skadestatistik kontroll skadeinformation upprättad genomgång
utfärda relevant dokument operations återförsäkringsavräkning

etablerad

2. Redovisning och investeringar

Boka transaktioner pågående operations mottagna kontoutdrag transaktioner registrerade attest kontroll styrdokument attest
mottagna transaktions
uttdrag

3. Generell redovisning

Boka transaktioner pågående operations fakturor mottagna/utgivna transaktioner registrerade attest kontroll styrdokument attest
uttdrag mottagna
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Process Frekvens på process Ansvarig Ingående information Utgående information Kontrollaktivitet Styrning/relaterat styr dok
4. Finansiell rapportering

finansiella rapportkrav finansiell rapport för perioden special accounting operationell
Boka kvarvarande poster och månadsvis operations aktuell aktuariebedöming rapportpaket förbereds
stäng böcker för perioden IBNR/best estimates

Rapportering till styrelse inför styrelsemöte ek funktion finansrapport för perioden rapportering genomförd genomgång styrelsemöte operationell
förbereds

Genomgång av FTA och månadvis ek funktion finansrapport för perioden rapportering genomförd genomgång styrelsemöte operationell
Skuldtäckning förbereds

5. Upprätta årsbokslut

Upprätta årsbokslut årligt ek funktionen räkenskap/siffror för året årsbokslut upprättat genomgång vid styrelsemöte operationell

Upprätta årsrapport till FI årligt ek funktionen räkenskap/siffror för året årsrapport upprättad intern avstämning operationell

Upprätta årsredovisning årligt ek funktionen räkenskap/siffror för året årsredovisning upprättad godkännande av styrelse operationell
genomgång av externrevisor operationell

Upprätta deklaration årligt ek funktionen räkenskap/siffror för året deklaration upprättad avstämning med ? operationell
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3. Styrelse-
relaterad 
Support

1. Back-office 
support

2. Legal & 
Regelmässig 

Support 

Administration  makroprocess

4. Årsmötes-
support

Administration 
 
 
 
 
 

 
   

Process Frekvens på process Ansvarig Ingående information Utgående information Kontrollaktivitet Styrning/relaterat styr dok
1. Back office support

Genomföra administrativa pågående operations supportförfrågan, dagligt genomförda uppgifter intern avstämning operationell
uppgifter

2. Legal & regelmässig support

Förbereda regelmässig rapport vid behov operations regelmässiga krav rapport för perioden skickad intern avstämning operationiell
för perioden uppdaterad Gov manual

uppdaterad aktuarierapport

Skicka info till FI och svara på ev på begäran operations regelmässiga krav info/begäran skickad till FI intern avstäming operationell
frågor mottagna frågor

3. Styrelserelaterad support

Bestämma datum för 2 ggr per år operations mötesplanering datum för möten bekräftas datum för möten på cirk Policy styrelsearbete
styrelsemöten mötesförfrågan

Förbereda agenda och inför varje möte operations lista över punkter att ta upp agenda och pack skickat närvaro bekräftad Policy styrelsearbete
styrelsepaket

Hålla styrelsemöte 6 ggr per år operations/ordförande genomgång agenda mötet avslutas avklarat Policy styrelsearbete

Upprätta protokoll över styr möte efter varje möte operations styrelsemötet protokoll upprättat protokoll på cirk Policy styrelsearbete

Signera styrelsemötesprotkoll efter varje möte operations protokollet protokoll signerat signering fulllständig Policy styrelsearbete

4. Årsmötessupport

Bestämma datum för årsmöte första styr möte hösten styrelsen mötesplanering datum bekräftas avstämning Policy styrelsearbete

Förbereda utskick inför årmöte i februari operations lista över punkter att ta upp agenda och pack skickat avklarat operationell
genomgång agenda

Årsmöte första veckan maj operations/styrelsen agenda med underlag mötet avslutas närvaro bekräftad Bolagsordning
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3. Övervakning 
Regel-

efterlevnad

1. Årlig 
Genomgång av 

Governance 
Manual

2. Övervakning 
Riskprofil

Riskhantering makroprocess

5. ORSA

 
4.3.4 Övervakande processer 
 

Riskhantering  
 
 
 

 
  

 

Process Frekvens på process Ansvarig Ingående information Utgående information Kontrollaktivitet Styrning/relaterat styr dok
1. Årlig genomgång av GM

Granska riskaptit På begäran Riskhanterings- Governance Manual (t-1); Riskaptit uppdaterad Godkännade av styrelsen Operationell
(minst årligen) funktion Strat. Mål och styrmål;

Senaste finansiella plan

Granska styrdokument och På begäran Riskhanterings- Uppdaterad riskaptit; Styrdokument uppdaterade Godkännade av styrelsen Operationell
kontroller (minst årligen) funktion Internrevisionsrapport (t-1); Kontrollåtgärder uppdaterade

Styrdokument 

Granska övrig Governance Manual På begäran Riskhanterings- Uppdaterad riskaptit; GM granskad och uppdaterad Godkännade av styrelsen Operationell
(minst årligen) funktion Uppdaterade styrdokument;

Uppdaterade kontrollakt. 

2. Övervakning riskprofil 

Granska och uppdatera bolagets På begäran Riskhanterings- Riskregister (t-1); Uppdaterat riskregister Godkännande av styrelsen Operationell
riskregister (minst årligen) funktion Ev. behov för ORSA upptäckt 

3. Övervakning regelefterlevnad 

Upprätta granskningsplan för På begäran Compliance- Internationella lagar och Granskningsplan upprättad Godkännande av styrelsen Policy - Regelefterlevnads-
compliancerapport (minst årligen) funktion regleringar (Solvens II, ansvarig

Penningtvätt, IFRS,…);

Utföra granskning På begäran Compliance- Granskningsplan Compliancerapport utfärdad Genomgång av VD Policy - Regelefterlevnads-
(minst årligen) funktion ansvarig

Avrapportera rapport för styrelsen På begäran Compliance- Compliancerapport Rapport avrapporterad Styrelsen informerad Policy - Regelefterlevnads-
(minst årligen) funktion ansvarig

4. ORSA

Upprätta bolagets ORSA-rapport På begäran Riskhanterings- ORSA-rapport (t-1); ORSA-rapport Godkänd av styrelsen ORSA-Policy 
(minst årligen) funktion Årsredovisning (t-1);

Input till beräkningar 
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3. SCR 
Beräkningar

1. Underwriting 
Övervakning

2. Best 
Estimates 

Beräkningar

Aktuarie makroprocess

Aktuarie 
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1.Gransknings-
plan

2.Granskning

Oberoende Granskning makroprocess

Oberoende Granskning 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Process Frekvens på process Ansvarig Ingående information Utgående information Kontrollaktivitet Styrning/relaterat styr dok
1. Granskningsplan

tidigare rapport granskningsplan levererad i linje med styrdok styrdokument
Upprätta granskingsplan årligen Oberoende uppdat governance manual godkänd av styrelse för oberoende granskning

gransknings- uppdat riskregister
funktionen levererad ORSA rapport

2. Granskning

Utföra granskning årligen Oberoende levererad granskningsplan oberoende gransknings- genomgång av styrdokument
gransknings- rapport utfärdad operations för oberoende granskning
funktionen

Avrapportera till styrelsen årligen Oberoende utkast till rapport levererad granskningsrapport godkänd av styrdokument
gransknings- till styrelsen avrapporterad styrelsen för oberoende granskning
funktionen
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5. Riskregister 
5.1 Definition och mål  
Riskregistret syftar till att dokumentera och identifiera de risker som kan hindra uppnåendet av bolagets 
styrning och strategiska mål. Det är riskhanteringsfunktionen som upprättar och reviderar Riskregistret 
minst en gång om året. 
 
Detta riskhanteringsverktyg säkerställer en omfattande och aktuell översikt över företagets riskprofil för 
hela organisationen och blir input till bolagets ORSA rapport.  

5.2 Tillvägagångssätt  
Riskregistret består av sju delkomponenter och för varje risk som anges skall följande område behandlas: 

Delkomponent Praktisk innebörd 

1) Riskbeskrivning 
En tydlig definition av varje risk som hotar uppnåendet av det 
strategiska och operativa målen för bolaget. Alla risker är 
kategoriserande enligt Solvens II riskklassificering. 

2) Riskexponering 
innan åtgårder 

Bolagets riskexponering innan riskreducerande åtgärder definieras 
som produkten mellan sannolikheten för riskhändelsen och dess 
konsekvens för bolaget. 

3) Riskreducerande 
åtgärder 

Åtgärder som redan är på plats för att minimera risken listas, och 
effekten av dessa analyseras och mäts.  

4) Kvarstående 
riskexponering 

En ny utvärdering av varje enskild risk efter riskreducerande 
åtgärder utförs.  

5) Önskvärd 
risknivå 

 
Den önskvärda risknivån definieras. Varje risk som fortfarande 
överstiger toleransen av definierad riskaptit kommer att utgöra 
indata för ORSAn. 
 

6) Bestämning av 
ytterligare 
åtgärder 

 
Bestämning av eventuella ytterligare åtgärder för att hantera risken, 
med ansvarsfördelning och deadline.  
 

7) Pelare 1 relation 
Beskrivning av hur risken beaktas inom ramen för Pelare 1 
beräkningarna.  

 

(*) Bolagets risknivå definieras som produkten mellan sannolikheten för att risken inträffar (skala 1-4) och 
dess konsekvens (skala 1-4).     Båda åtgärderna beräknas med så stor noggrannhet som möjligt. Skalan 
för risknivån varierar därmed från 1 till 16. 
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Risknivån är rankad från låg till mycket hög med hjälp av följande uppdelning:  

 

� Från 1 till 3:  Låg risknivå 
� Från 4 till 11:  Medel risknivå  
� Från 12 till 16:  Hög risknivå  

 

Riskregistret är baserat enligt följande:  

 

 

 
Fördelningen ovan bygger på produkten av sannolikhet och konsekvens (sannolikhet*konsekvens). 
Skalan 1-4 definieras i enlighet med nedanstående beskrivning:  
 

Sannolikhet   

1  Mycket osannolikt:  Mindre än 1x vart 100e år  

2  Osannolikt:  Mindre än 1x varje år 

3 Sannolikt:  1x per år  

4  Mycket sannolikt:  2 eller flera gånger per år  

Konsekvens  Tillvägagångssätt  

1  Mycket liten: I första hand görs en kvalitativ bedömning av 
bolagets riskhanteringsfunktion på en skala 
1-4, som baseras på erfarenhet och lämpliga 
antaganden.  
 
Om en risk är graderad till en gul eller röd 
nivå efter riskmitigerande åtgärder så 
analyseras den djupare i bolagets årliga 
ORSA-rapport.  
 
 

2  Liten:  

3 Stor:  

4 Mycket stor:  

    

 
 
Original risk register i Excel är arkiverat på bolagets server samt sammanfattas i bolagets ORSA-rapport.

Konsekvens

1 2 3 4

4 4 8 12 16

3 3 6 9 12

2 2 4 6 8

1 1 2 3 4S
a
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t
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Bilaga A – Styrdokument 
• Bolagsordning 
• Aktieägaravtal 
• Ägardirektiv 
• Arbetsordning för styrelsen 
• Instruktion för VD 
• Försäkringstekniska riktlinjer  
• Reservsättningsrisker och skadeakter 
• Ekonomisk rapportering  
• Regelefterlevnadsansvarig 
• Oberoende granskningspolicy 
• Utlagd verksamhet 
• Intressekonflikter 
• Klagomålshantering 
• Händelser av väsentlig betydelse 
• Etiska riktlinjer, skadereglering, tystnadsplikt/sekretess, mutor och bestickning 
• Regresspolicy 
• Policy för placering av likvida medel 
• Upphandlingspolicy 
• Attest- och utanordningsreglemente 
• Aktuariefunktion 
• Skuldtäckningspolicy 
• Riktlinje för intern styrning och beslutsfattande 

 
 
 
 
  
 
 
 


