
POLICY -  Riktlinjer för hantering och kontroll av risker i KSFAB 2012-10-30 
& 13-12-10 
 
Dessa riktlinjer baseras på Finansinspektionens allmänna råd 2005:1 kap. 4. 
 
Styrelsen ska se till att bolagets hantering och kontroll av risker är tillfredställande. 
 
Styrelsen ska utse en funktion för riskkontroll. 
 
Per 2012-04-01 har bolaget skrivit avtal med Aon Global Risk Consulting AB om granskning 
och rapportering av funktionen riskkontroll. Granskning sker minst en gång per år, i enlighet 
med fastställd granskningsplan och i samråd med VD och rapportering sker till VD och 
styrelsen vid valt tillfälle. 
 
Bolaget ska se till att funktionen är tillräckligt kvalificerad för sin uppgift. 
 
Funktionen som är kontrakterad av VD ska utföra en självständig riskkontroll och ska även 
vid behov informera bolagets styrelse, ledning och i övrigt de som har behov av 
informationen. 
 
Funktionen ska i första hand säkerställa att styrelsen har upprättat styrdokument avseende 
hantering av bolagets risker samt att bolaget har en process för att löpande uppdatera dessa.  
 
Kopia av riskkontrollfunktionens rapporter ska ställas till den oberoende 
granskningsfunktionen. 
 
Riskhantering 
 

Styrelsen ska utse en funktion för riskhantering. 
 

Funktionen skall omgående rapportera till bolagets styrelse varje förändring i bolagets risker 
som kan äventyrar försäkringstagarnas möjligheter till ersättning vid försäkringsfall och/eller 
bolagets fortsatta verksamhet. 
 
Återförsäkring och försäkringsrisk 
 
Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med återförsäkrare där bolaget får 
kompensation för inträffade skador över nivå för självbehåll. Premier för avgiven 
återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig 
återförsäkringen är internationella bolag med rating lägst A. Dessa tar andelar i bolagets 
återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar och egendom. 
 
Tillgångar gällande avgiven återförsäkring består av fordran på återförsäkrare beroende av 
förväntade skadeanspråk, skadereserv, enligt återförsäkringsavtalet.  
 
Ränterisk 
 
Placeringar finns i kommun- och företagscertifikat. Värdepapperna löper med såväl kort som 
längre löptid. En  förändring av marknadsräntan med en procentenhet skulle vid årsskiftet 
oberoende av löptid, medföra en avsevärd förändring av värdet på bolagets värdpapper. 



 
Kreditrisk 
 
Är den risk en motpart orsakar bolaget en finansiell förlust genom att den inte uppfyller sina 
åtaganden. Områden där bolaget är utsatt för risk gäller: 

- Återförsäkrarens andel av försäkringstekniska avsättningar och fordringar avseende 
återförsäkring 

- Andra finansiella tillgångar där bolagets placeringar i värdepapper utgör huvuddelen 
 

Bolaget genom dess styrelse anger nivå på risk för upphandling av återförsäkring och 
placering av värdepapper. Nivån på rating för återförsäkringsbolag som bolaget får göra affär 
med och för placering av bolagets värdepapper ska vara minst rating A-.  
 
Likviditetsrisk 
 
Bolagets strategi är att i så stor utsträckning som möjligt matcha förväntade in- och 
utbetalningar. Huvuddelen av bolagets placeringstillgångar finns placerade i likvida 
obligationer som med kort varsel kan säljas. Uppföljning av likviditetsreserv samt efterlevnad 
av den av styrelsen fastställda placeringspolicyn säkerställer att bolaget har tillräckligt med 
likvida medel för att hantera betalningsflödena. 
 
Reservsättningsrisker 
 
Det kan även föreligga en reservsättningsrisk genom att de försäkringstekniska avsättningarna 
inte kommer att täcka de framtida skadeutbetalningarna samt övriga kostnader förknippade 
med dessa skador. Risken hanteras främst genom kontinuerlig översikt av aktuariella metoder, 
genom skadegenomgångar av rapporterade skador som ej avslutats samt även till viss del 
genom återförsäkring. 
 
Antagen av KSFAB styrelse 140328. 
 
 


