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Inledning 
Styrelsen utgör navet för styrningssystemet och är ytterst ansvarig för bolaget och hur verksamheten 
bedrivs. Styrelsen tillsammans med riskhanteringsfunktionen har ansvar för framtagande av och 
rapportering av bolagets ORSA. Kommunassurans Syd Försäkrings AB, förkortat ”KSFAB”, ska minst 
årligen, genomföra en ORSA-process för att bedöma storleken på det nuvarande solvenskapitalkravet 
och för att göra en framåtblickande risk- och kapitalbedömning. ORSA är en del av beslutsprocessen i 
bolaget och genomförs med utgångspunkt i KSFABs verksamhetsplan, mål och riskprofil.  

Mål 
ORSA-processen är en del av beslutsprocessen och ska vara ett stöd till bolagets styrelse för att möta 
uppsatta strategiska mål och på så sätt få en strukturerad syn på strategi, riskhantering och kapital. 
 
Huvudsyftet med ORSA är att: 

- bedöma bolagets riskhantering och nivå på solvenskapital;  

- ge ägarna en plan för eventuellt framtida kapitalbehov; 

- fungera som input för strategiska beslut som ska fattas; 

- fungera som ett övervakande verktyg genom att belysa viktiga aspekter i företagets riskhantering, 

solvenskapitalkrav och kapitalplanering.  

Frekvens  
ORSA-processen skall genomföras regelbundet, minst en gång per år eller när något av 
nedanstående inträffar: 
 
- risklimiterna definierade i bolagets riskaptit överskrids (definierad i bolagets Governance Manual); 

- en väsentlig förändring i bolagets riskprofil; 

- nya försäkringsklasser tas in i bolaget; 

- om bolagets verksamhetsplan förändras.  

 
Beroende på varje enskild händelse som sker ovan, så avgör Riskhanteringsfunktionen om en 
fullständig ORSA skall genomföras eller om det räcker med att en del av ORSA uppdateras.  

Process 
ORSA-processen är en del av bolagets strategiska beslutsprocess och beskrivs övergripande nedan: 
 

Intressenter Förväntning ORSA Rapport 

 
 
Styrelsen 

 
Jämförelse mellan de 
risker bolaget har/eller kan 
bli utsatt för i förhållande 
till bolagets riskaptit 
 

 
Ger en klar och tydlig förståelse av kritiska risker 
och deras påverkan på kapitalkrav 
 
 

 
 
Aktieägare 

 
Detaljerad förståelse av 
bolagets riskprofil och ev. 
behov för tillförsel av 
kapital 
 

 
Ger en plan för ev. kapitaltillförsel och en 
tidshorisont för den finansiella planeringen 
 



 
 
Finansinspektionen 

 
 
Detaljerad förståelse av 
kapitalkrav i förhållande till 
framräknat SCR under 
Pelare 1 
 
 
 

 
Ger information om: 
 

• Estimerat SCR* för kommande tre år 

• Relaterade Solvens nyckeltal 

• Förklaring av avvikelser pga. av bolagets 

specifika riskprofil 

 
 
 

Principer 
Följande underliggande principer skall beaktas när bolaget genomför sin ORSA: 
 
- tidshorisonten för FLAOR* skall vara 3 år; 

- ORSA fokuserar på risker som kan komma att påverka bolagets möjlighet att uppnå sina 

strategiska mål, eller som kan komma att ha en stor påverkan på tillgängligt kapital; 

- den ska baseras på tillförlitliga och relevanta mätningar; 

- verksamhetsplanen, ramverket för riskaptit och bolagets riskregister skall vara uppdaterat före det 

att ORSA genomförs; 

- vid framtagande av ORSA skall risker inkluderade i bolagets beräkning av SCR samt övriga 

väsentliga risker identifierade i riskregistret beaktas;  

- den ska innehålla en framåtblickande bedömning som skall kombineras med bolagets strategiska 

mål, finansiella plan och riskprofil; 

- stresstester och scenarioanalyser skall baseras på lämpliga antaganden som är i linje med 

bolagets riskprofil samt riskaptit; 

- Data kvalité ska säkerställas av respektive funktion vars underlag ingår i beräkningar, stresstester 

m.fl.;  

- ORSA-rapporten skall presenteras för bolagets styrelse och rapporteras in till FI. 

Ansvar 
Styrelsen ansvarar för ORSA-processen men den genomförs till största del av bolagets 
Riskhanteringsfunktion i ett nära samarbete med bolagets aktuarie och ekonomichef. 
 
Det är styrelsens roll att utmana innehållet i ORSA och ansvara för att ORSA genomförs i enlighet 
med denna policy. 
 
Den oberoende granskningsfunktionen har till uppgift att utvärdera och övervaka strukturen i ORSA-
processen.  
 
Den slutliga ORSA-rapporten skall valideras och godkännas av bolagets styrelse. ORSA-rapporten 
skall rapporteras in till Finansinspektionen senast två veckor efter det att styrelsen har godkänt 
rapporten. 

Struktur på ORSA-rapport 
Bolagets ORSA-rapport utgör både en intern rapport likväl som en extern rapport och ska bestå av 
följande delar:  
 
1) Sammanfattning 
2) Affärsstrategi/Verksamhetsplan 
3) Riskaptit 
4) Riskprofil 
5) Nuvarande solvenskapital 
6) Stresstester 



7) Framtida solvensposition inkl framtida balans- och resultaträkning 
8) Slutsats och ev. åtgärder från ledning och styrelse 
9) Ev. bilagor 
 
 

* = 

• SCR: Solvency Captital Requirement 

• FLAOR: Forward Looking Assessement of Own Risk 

 
 


