
 
           Bilaga 4 b 

 

Arbetsuppgifter för anställda i Kommunassurans Syd   
 
VD    (arbetsuppgifterna föreslås inrymmas i 0,5 VD-tjänst      
 
Underwriting  
 
Skadeansvarig 
 
Regelefterlevnadsansvarig 
 
Klagomålsansvarig 
 
Ansvarig för upphandling av Återförsäkring 

• Kontroll av återförsäkringen stämmer överens med det försäkringsskydd vi 
offererar. 

 
Kontakt med försäkringstagare och mäklare. 
 
 
 
vVD/ekonomichef 
 
Budget 

• Upprätta budgetförslag och i förekommande fall flerårsbudget. Underliggande 
värden tas fram och beräknas. Beskrivning av förslaget i skrivelse till 
styrelsen. 

 
Redovisning 

• Se till att redovisningen är korrekt utifrån gällande lagstiftning. 
• Utföra en del kontering och instansning själva. Eget utförande tex skador, 

finans placering, löner, ombokningar på balanskonton etc 
• Ansvara för att balanskontona är avstämda och korrekta. 
• Skattedeklaration för löner tas fram till skatteverket varje månad 
• Kontakt och rapportör till lönehandläggare avseende semester och 

körersättning för personal och körersättningar, kvitton och arvoden till 
styrelsen samt rapportering om ändringar i styrelsen. 

• Månadsbokslut varje månad där ett i stort sett komplett bokslut görs, utom i 
jan. Gäller även kontroll av värdepapper till verkligt värde och uppbokning av 
upplupen ränta. När det är styrelsemöte rapporteras detta till styrelsen 

• Ekonomisystem: underhålla systemet med att nya uppgifter läggs in o gamla 
tas bort. Periodisera premieintäkterna över året. Periodisera avskrivningar och 
vissa andra återkommande kostnader. 

• Årsredovisning; framställning av årsredovisning (till bolagsverket) och 
årsredovisning som populistisk version i samarbete med reklambyrå. 
Koordinera och planera gången i hanteringen och intervjuer etc. 
 



Betalning 
• Egen utbetalning av fakturor och ersättningar upp till 250 000 kr och 2 i 

förening på belopp däröver enligt styrdokument. 
• Bevaka likviditeten så att bolaget har betalningsförmåga vid varje enskilt fall 

 
Finans 

• Placeringar av likvida medel med utgångspunkt från avkastning, spridning av 
förfallodatum, ratingnivå, positiv påverkan på skuldtäckningsgrad enligt 
styrdokument och FFFS 

• Skuldtäckning: lägga in uppgifter  
• Förteckning av de värdepapper som ingår i vårt innehav med sammanställning 

över räntor, inköpsdatum, förfallodatum etc enligt styrdokument och FFFS 
 

Revisor 
• Kontakt med revisor och lekmannarevisorer. Träffar och genomgång. Mera 

frekvent kontakt med revisor som även används som bollplank. 
 
Myndigheter 

• Lämna kvartalsrapport och trafikljusrapport till Finansinspektionen varje 
kvartal, årsrapport och gräsöverskridande verksamhet i mars samt 
återförsäkring (AF) i februari. Ibland andra ”specialrapporter” i förekommande 
fall. 

• Lämna rapport till SCB i januari över våra kapitalplaceringar 
• Hålla sig a jour med nya regler och lagstiftning på området där FI är en viktig 

part. 
• Ha kontakt för att administrera ledningsprövning etc för nya 

styrelsemedlemmar 
• Vid förekommande fall ha kontakt med FI med olika handläggare inom olika 

områden. 
• Bolagsverket; lämna nya uppgifter vid ändring av firmatecknare och ledamöter 

etc 
• Aktuarie; lämna uppgifter till aktuarie för försäkringstekniska beräkningar av 

honom. Ha dialog med aktuarie i dessa frågor. 
 

Hemsidan 
• Uppdatera och hålla hemsidan aktuell med information och annat som bolaget 

vill delge ägare och andra parter 
 
Styrelse 

• Vara sekreterare i styrelsen. Utskick av handlingar inom föreskriven tid, föra 
protokoll under mötet och hantera justering och distribution av det färdiga 
protokollet. 

• Egna ärenden och rapporter i styrelsen som tas fram och dras på 
styrelsemötet. 
 

Bolagsstämma 
• Vara sekreterare på bolagsstämman. Kontrollera närvaron, föra protokoll 

under stämman och hantera justering och distribution av det färdiga 
protokollet. 



• Föredra det ekonomiska resultatet för det gångna året 
 

Utredningar 
• I förekommande fall göra undersökningar och ta fram utredningar åt VD och 

styrelse 
 

Styrdokument 
• Uppdatera och komplettera bolagets styrdokument för att vara i enlighet med 

gällande lagstiftning och interna arbetssätt 
 
Förebyggande arbete 
 
Marknad 
 
Avtal/Lokaler/Telefon 
 
 
 
Administratör 
 
Redovisning 

• Bokföring och kontering   
• Avstämning månadsvis av huvudbok och bank 
• Behjälplig vVD/ekonomichefen med övriga bokföringsärenden och uppföljning 

av skadeutbetalningar 
• Skicka fakturor till kunder betr. premieinbetalningar, självrisker m.m. utifrån 

instruktion av VD 
• Upprättande av premiefördelning i excellista och utskick till försäkrings-

mäklarna resp delägarkommunerna 
• Uppdatering återförsäkringar utifrån instruktion av VD 
• Sammanställa reseräkningar åt VD 

 
Försäkringsbrev 

• Uppdatering av bilagor i Försäkringsbrevsregistret 
 
Skadeadministratation 

• Registrering av nya skador i skaderegistret och skicka brev till handläggaren 
av skadan 

• Vid skadeutbetalning sändes brev till kommuner betr. utbetalningen 
• Upprättande av skadestatistik för kommunerna och utskick via mail till 

försäkringsmäklarna samt diverse mailkorrespondens med mäklarna  
• Kontakter med Skadejuridik och uppdelning av månadsfakturor  
• Arkivering av dokumentmappar 
 

Konferensbokningar 
• Utskick av kallelser, bokning av lokaler, kontakt med konferensanläggningar 
• Beställning av hotell, förtäring m.m. samt hålla alla ”deadlines” 
• Hålla koll på konferensdeltagares anmälan och uppföljning därav 



• Vara med vid försäkringsutbildningskonferenser och assistera deltagare och 
ledning 

• Catering-bokningar vid speciella arrangemang samt assistans vid dessa 
tillfällen 

 
Adresslistor 

• Uppdatering av adresslistor för delägarkommuner, försäkringshandläggare, 
försäkringsmäklare, styrelsemedlemmar 

 
Myndigheter 

• Behjälplig med ärenden till Bolagsverket  
 
Styrelse 

• Inscanning av styrelseprotokoll samt distribution till styrelsen 
• Behjälplig med bokning av hotell, lokal, förtäring m.m. inför styrelsemöten 
 

Bolagsstämma och Ägarsamråd 
• Administrativa förberedelser inför bolagsstämma och ägarsamråd, bl.a. 

bevaka datum för anmälan, kallelseutskick, kontakt med konferensanläggning, 
inköp av blommor och presenter etc 

• Vid bolagsstämmor och ägarsamråden  - kontrollera närvaron, assistera 
deltagarna samt ledning 

 
Årsredovisning 

• Ev utskick av årsredovisningar till kommuner (packa och skicka iväg) 
 

Utredningar, statistik, förebyggande arbete 
• Upprätta diverse skadestatistik över reglerade- o oregl skador åt VD för internt 

bruk respektive för utskick  
• Genomgång av tidigare fastighetslistor och framställan av nya listor för vissa 

kommuner som haft problem med sin inrapportering 
• Statistik över ansvars- och egendomsskador, skolbränder, brandlarm i skolor, 

kameraövervakning m.m. 
• Uppdatering av kommunkarta av delägarkommunerna 
• Behjälplig med upprättande av underlag och enkäter vid riskförebyggande 

arbete samt vid undersökningar av kundnöjdhet 
• Upprättande underlag vid utredningar avseende oreglerade skador/avslutade 

skador samt premier  
• Behjälplig VD med uppdatering av skaderegistret 
 

Styrdokument 
• Behjälplig vVD/ekonomichefen med uppdatering av bolagets styrdokument 

 
Postärenden, administrativa ärenden 

• Hämtning av postärenden hos posten (rek, frimärken och fullmakter m.m.)  
• Inköp av kontorsmaterial samt köket m.m. 

 


