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Inledning 
Syftet med denna policy är att beskriva vissa affärskritiska processer i bolaget samt 
de åtgärder som kan komma ifråga om/när dessa får en störning. Det handlar främst 
om att initialt reducera en omedelbar negativ effekt vid en incident som berör dessa 
processer, samt reducera hur länge effekten varar. Ett användande av policyns 
beskrivningar ska ha som mål att minska effekt av en störning samt avbrottstid. 
Nedan följer en beskrivning av kritiska delar av bolaget som vid en störning kan 
påverka bolagets verksamhet, sannolikhet (1-3 där 1 står för låg och 3 för hög) för 
störning samt de åtgärder som bolaget har att vidgå vid sådana tillfällen. 
 
De kritiska delar vi har valt och som policyn beskriver är: 
 

1. IT 
2. Styrelse 
3. VD 
4. Ekonomi chef 
5. Skadereglering 
6. Återförsäkring 

 
IT    Sannolikhet 1-3  Konsekvens 1-3 
Händelser/hot: 

- hårdvaru-/mjukvarufel   2 1 
- fel i matning av datakraft   1 1 
- brand    1 2 
- sabotage    1 2 

 
Åtgärder: 

- bolagets IT- konsult Lars Hansén har en backup person i Anders Hansson, 
som också har tillgång till Hanséns data logg avseende allt data arbete och 
alla instruktioner som rör bolagets data kraft. Bolaget har en server VMWare 
ESX1 i virtuell miljö, där en server speglar 3 virtuella servare; KSFAB SRV1, - 
SRV3 och – Web1. 

- Back up tas dagligen och förvaras utanför bolagets lokaler, dessutom tas en 
backup varje månad speglande sista månadens aktiviteter. Utöver det finns 
också en general backup senast tagen 121215 som speglar bolagets hela 
data historia. 

 
Styrelsen 
Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. För att styrelsen ska 
kunna vara beslutför krävs att fyra ledamöter finns på plats. Styrelsen sammanträder 
ca 6 ggr per år. 
 
Händelser/hot:   Sannolikhet 1-3  Konsekvens 1-3 

- olycka eller sjukdom hos ledamot  2 1 
- ledamot avsäger sig sitt uppdrag under  
  pågående verksamhetsperiod   1 1 
- ledamot befinns inte lämplig för sitt uppdrag  1 1 
  under pågående verksamhetsperiod’ 
- jäv     2 1 



 
Åtgärder: 
- tillräckligt antal ledamöter och suppleanter 
- det finns ett stort antal tänkbara kandidater hos delägare att välja mellan.  
 Urvalsprocessen syftar till att förse styrelsen med bästa tänkbara kompetens men   
 också att representation ska återspegla vårt geografiska område 
- skulle något inträffa som gör en styrelsemedlem icke lämpad för fortsatt uppdrag,  
 träder suppleant in fram till nästa årsstämma 
- skulle en jävsituation uppstå, får den ledamot som är föremål för tänkbart jäv  
 lämna styrelserummet under den tid den aktuella frågan behandlas. 
 
VD 
 
Bolaget har en VD och en vice VD. VD leder bolaget efter instruktion från styrelsen 
och i enlighet med de styrdokument som berör verksamheten.  
 
Händelser/hot   Sannolikhet 1-3  Konsekvens 1-3 
- VD indisponibel    1 2 
- VD avslutar sin anställning på egen begäran  1 1 
 
Åtgärder: 
- Bolaget har tillika en försäkringsakkunnig i styrelsen, vilken ska träda in för att sköta 
försäkringsaffären för det fall VD blir indisponibel under längre tid. Den sakkunnige 
köper återförsäkring, lämnar offerter och registrerar skador. 
- Vid VD´s frånfälle leder vice VD bolaget, exklusive försäkringsaffären. Samma sak 
gäller vid dödsfall. 
- Skulle VD avsluta sin anställning råder en uppsägningstid om 12 månader, varför 
styrelsen under den tiden rekryterar en ny VD som också går i par med den 
avgående VD:n under 1-2 månader. 
- Det vilar på den rekryterande styrelsen att tillse att den kandidat som kommer på 
fråga som ny VD, uppfyller de krav som styrelsen ställt upp. Urvalet sker via 
intervjuer och tester. 
 
Ekonomi chef 
 
Bolagets ekonomi chef är tillika bolagets vice VD.  
 
Händelser/hot   Sannolikhet 1-3  Konsekvens 1-3 
- Ek chef indisponibel    1 2 
- Ek chef avslutar sin anställning på egen begäran 1 1 
 
 
Åtgärder: 
- Skulle ek chefen bli långvarigt indisponibel måste en ekonomi funktion handlas upp 
utanför bolaget, eventuellt kan en ekonom i styrelsen sköta bolagets ekonomiska 
åtaganden under en akut fas, t ex vice ordförande, tillika ek chef emeritus. 
- Bolaget har idag ingen överenskommelse med någon utomstående funktion att ta 
över vid ek chefens frånfälle eller sjukdom. 
Dock ska detta kontrolleras och frågan ställas till den funktion som idag betalar ut 
löner och ersättningar; Kommunförbundet Skåne i Lund. 
 



Skadereglering 
 
Bolagets skadereglering sker idag utanför egna huset, i form av ett avtal med 
Crawford Sverige AB, och framför allt dess Malmökontor. Crawford har i uppdrag 
att reglera alla bolagets skador, dock sker skadeutbetalningar från bolaget. 
Crawford har en stab om över 1000 personer i Sverige och på Malmökontoret 
arbetar två personer med egendomsskador och tre personer med ansvarskador.  
 
Händelser/hot:   Sannolikhet 1-3  Konsekvens 1-3 
- sjukdom, dödsfall    1 2 
- anställning upphör     2 2 
- brist på kompetens    1 2 
- störningar i skadesystemet   1 1 
- störningar i utbetalning av skador  1 1 
 
Åtgärder: 
 
- oavsett vilken av de tre ovan händelser som inträffar finns resurser på annat 

håll inom Crawford koncernen. Avtalet stipulerar skaderegleringstjänster 
oavsett olika händelser 

- störningar i skadesystemet åtgärdas av IT konsult inom några timmar 
- störningar i utbetalningssystemet åtgärdas av IT konsult inom några timmar, 

om störningen återfinns hos bolaget, annars ska störningen åtgärdas av 
ansvarig bank. 

 
Återförsäkring 
 
Bolaget har en mycket solid återförsäkring, bestående av en panel av internationella 
återförsäkrare med rating minst S&P A-. Bolaget har en ”loss limit” om 400 mkr på 
egendom, 50 mkr ansvar. Bolaget har ett eget åtagande (självbehåll) om 5 mkr/skada 
(max 15 mkr per år) för egendom och 2 mkr/skada (max 5 mkr per år) för ansvar. 
 
Händelser/hot:   Sannolikhet 1-3  Konsekvens 1-3 
 
- återförsäkring täcker ej inträffad skada  1 3 
- återförsäkrarföretag tappar rating/upphör  1 2 
- bolaget får ingen återförsäkring   1 3 
- bolagets aggregat (15) löper ut   2 1 
 
Åtgärder: 

 
- Normalt tar bolaget inte på sig större åtagande än självbehållet  om en 

försäkrad händelse inte skulle täckas av återförsäkringen. Skulle detta trots allt 
hända, står bolaget hela affärsrisken. Därför kontrolleras varje år att 
återförsäkringskontraktet står i paritet med bolagets försäkringsåtaganden 
med sina kunder. Detta utesluter dock inte att någon lucka kan uppstå eller 
redan finnas. 

- Återförsäkringsmarknaden fungerar oftast så att skulle en deltagare på 
bolagets kontrakt försvinna, träder de andra deltagarna in och ersätter den 
försvinnande delen. 



- Då har bolaget problem och måste stå samtliga försäkringsrisker på egen 
räkning. Knappast hållbart mer än ett enstaka år. 

- Skulle bolagets aggregat löpa ut, d v s alla 3 självbehållen om 5 mkr ha gått år 
till storskador, har bolaget en RPP ”Reinstatement Payment Premium” betald, 
vilket innebär att aggregatet återställd en gång.  

 
 


