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§ 92 Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB
KS/2022:175
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Godkänner årsredovisning 2021 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

•

Godkänner att Kommunassurans Syd Försäkrings AB under 2021 har bedrivit sin
verksamhet utifrån de fastställda ändamålen och inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

•

Beviljar ansvarsfrihet för Kommunassurans Syd Försäkrings AB styrelse

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Kommunassurans startade sin verksamhet under 2005 och ägs av 71 stycken kommuner.
Syftet med bolaget är att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd, utgör en konkurrent
till befintlig marknad och stimulerar delägarna i deras skateförbyggande arbete.
Årets resultat efter skatt uppgår till 8,1 mnkr. Föregående årsresultat var svagare och slutade
på 6,6 mnkr.
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet som
kommunens aktiebolag under föregående kalenderår har bedrivit varit förenlig med det
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunassurans styrelse gör i det särskilda uttalandet bedömningen att bolaget har
bedrivits och utvecklats i enlighet med ändamålet med verksamheten och inom de
kommunala befogenheterna. Revisionen och lekmannarevisorerna gör bedömningen att
bolagets verksamhet har skötts på ett tillfredsställande sätt utifrån ett ekonomiskt
perspektiv. Lekmannarevisorerna bedömer även att verksamheten bedrivits utifrån
fastställda ägardirekt och inom de kommunala befogenheterna samt att den interna
kontrollen varit tillräcklig.
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Tjänsteskrivelse om Kommunassurans årsredovisning
2021.
Förslag till beslut
•

Godkänner årsredovisning 2021 för Kommunassurans Syd Försäkrings
AB

•

Godkänner att Kommunassurans Syd Försäkrings AB under 2021 har
bedrivit sin verksamhet utifrån de fastställda ändamålen och inom ramen
för de kommunala befogenheterna.

•

Beviljar ansvarsfrihet för Kommunassurans Syd Försäkrings AB styrelse

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Kommunassurans startade sin verksamhet under 2005 och ägs av 71 stycken
kommuner. Syftet med bolaget är att delägarna alltid erhåller ett
försäkringsskydd, utgör en konkurrent till befintlig marknad och stimulerar
delägarna i deras skateförbyggande arbete.
Årets resultat efter skatt uppgår till 8,1 mnkr. Föregående årsresultat var svagare
och slutade på 6,6 mnkr.
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet
som kommunens aktiebolag under föregående kalenderår har bedrivit varit
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Kommunassurans styrelse gör i det särskilda uttalandet bedömningen att bolaget
har bedrivits och utvecklats i enlighet med ändamålet med verksamheten och
inom de kommunala befogenheterna. Revisionen och lekmannarevisorerna gör
bedömningen att bolagets verksamhet har skötts på ett tillfredsställande sätt
utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Lekmannarevisorerna bedömer även att

verksamheten bedrivits utifrån fastställda ägardirekt och inom de kommunala
befogenheterna samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.
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Undertecknad styrelseledamot i Kommunassurans Syd Försäkrings AB intygar dels att denna kopia av
årsredovisningen stämmer överens med originalet samt dels att resultat- och balansräkning fastställts på
ordinarie årsstämma den 12 maj 2022. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till disposition av
resultatet.
Malmö den 12 maj 2022

....................................................................
Jan Åke Troedsson
Styrelseordförande

Sida 1

Visma Addo ID-nummer : 7a5c4c0a-225c-46f1-8bac-064d447e987c

Org.nr. 516406-0294

Förvaltningsberättelse 2021
Styrelsen och verkställande direktören i Kommunassurans Syd Försäkrings AB får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.
Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under året varav ett tvådagars strategimöte
samt två beslut per capsulam.
Uppgift som anges inom parantes är föregående års uppgift.
Bolagets bildande samt ägarna
Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.

Bolaget ägs av 71 (69) kommuner från olika delar av Sverige, med klart övervägande andel i
Götaland. Ägarna har tillsammans satt in 73 124 tkr (72 568 tkr) i aktiekapital.
Bolagets upptagningsområde avseende eventuella nya ägare är kommuner i Götaland.
Ägarsamråd med representanter från de 71 delägarna hölls digitalt den 18 november. Bolaget
informerade då om hittillsvarande utveckling och framtidsplaner.
Verksamhetens omfattning
Bolaget har tillstånd för att bedriva försäkringsrörelse (benämndes tidigare koncession) för att till
sina ägare och deras kommunala bolag meddela direkt försäkring i följande grupper och klasser av
skadeförsäkring.
- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e).
- Fartyg (klass 6).
- Allmän ansvarighet (klass 13).
- Annan förmögenhetsskada (klass 16).
Förutom finansiellt resultat bör bolagets lönsamhet även bedömas efter andra kriterier, som
exempelvis minskad försäkringspremie för ägarna samt minskat skadeutfall hos ägarna.
Bolaget har under året tecknat försäkringsskydd för 65 (64) kommuner samt 1 (1) bolag och
kommunalförbund. Försäkringar tecknas endast för delägande kommuner eller deras hel- eller
delägda bolag. Internupphandling enligt 3 kap. LOU, erbjuds endast till kommuner som upphandlar
försäkringsskydd inom sin intressesfär, medan övriga organisationer enbart försäkras efter att
Kommunassurans vunnit en upphandling enligt annan upphandlingsform i LOU. Under 2021 har 64
kommuner valt internupphandling och bolaget har totalt haft 66 försäkringskunder, kommuner och
bolag.
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Syftet med bolaget är:
- att garantera att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd,
- att utgöra en konkurrent till den befintliga försäkringsmarknaden samt
- att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete.

Sedan många år är möjligheten för ägarkommunerna att internupphandla sin försäkring i
Kommunassurans lagreglerad i LOU. Kommunerna har genom möjligheten till internupphandling
kunnat få attraktiva premieerbjudanden kopplat till ett premieåterbäringssystem som faller ut när
kommunerna haft ett positivt skadeutfall.
De riskexponeringar som har försäkrats i bolaget har återförsäkrats på den svenska och
internationella återförsäkringsmarknaden.
Bolagets arbete med skadeförebyggande åtgärder har under året varit inriktat dels på
informationsåtgärder gentemot kommunerna och dels på det självkontrollprogram som har
utvecklats i samarbete med vår riskkonsult. Självkontrollprogrammet har under 2021 inte tagit i bruk
i önskad utsträckning hos kommunerna, främst på grund av att kommunerna har tvingats prioritera
åtgärder relaterade till covid-19.

Skaderesultatet har för året motsvarat ett normalår, i linje med en budget avseende den totala
skademängden. Vad gäller större skador, överstigande 5 Mkr för egendomsskador, har bolaget varit
helt förskonat från dessa under 2021. Trots skadeutfallet beräknas många av de kunder som har valt
internupphandling och uppvisar en positiv skadesituation erhålla premieåterbäring.
Premieåterbäringen uppgår till totalt 7,7 Mkr (10,1 Mkr).
Som alla försäkringsbolag är bolagets verksamhet volatil vilket är mera märkbart i ett mindre bolag.
Trots en viss volymökning till 2021 har skadekostnaderna sjunkit till mera normala nivåer sett till
premiemassan. Med normala menas här att bolaget täcker den kostnadsnivån över tid.
Bolagets fakturerade premier till kund ökade med 5 % mellan åren. Bolagets totala kostnader för
återförsäkring ökade samtidigt med 31 %. Premieintäkterna för egen räkning minskade därför med
3,6 Mkr från 2020. Priserna för återförsäkring har ökat väsentligt på återförsäkringsmarknaden de
senaste åren, vilket brukar beskrivas som att det råder en hårdnande marknad. Förutom den
hårdnande marknaden har i prissättningen av Kommunassurans återförsäkring för 2021 beaktats att
bolaget under 2020 noterades för hela sex stycken egendomsskador samt en ansvarsskada
överstigande den nivå per skada där bolagets självbehåll passeras och återförsäkringen träder in,
vilket sker vid 5 Mkr för egendomsskador respektive vid 2 Mkr vid ansvarsskador. Dessutom
uppnåddes då även bolagets nivå för totala kostnaden för egendomssskador innan återförsäkrarna
träder in, s.k. stop-loss, som då var 25 Mkr.
Även under 2021 har covid-19 påverkat verksamheten hos bolaget, liksom hos alla andra. Pandemin
har inte medfört effekter på ekonomin som på något sätt kan jämföras med det synnerligen stora
fallet i mars 2020, även om marknaden även under 2021 vid tillfällen varit något volatil. Värdet på
bolagets placeringar har under 2021 stärkts.
Under året blev Åtvidabergs kommun ny delägare i bolaget och är ny försäkringskund från 2022.
Dessutom fattades beslut att Halmstads kommun blir ny delägare vid början av 2022.
Det kan konstateras att befintliga kunder generellt väljer att förnya sitt försäkringsskydd i bolaget.
Dessutom väljer fler av de fåtal ägarkommuner som inte har varit internt försäkrade att flytta sitt
försäkringsskydd till bolaget. Det är numera endast en handfull av bolagets ägarkommuner som har
valt att söka försäkringsskydd utanför den egna sektorns försäkringsmöjlighet. Det tillkommer även
nya delägare som i samtliga fall har anslutit för att direkt kunna försäkra med stöd av
internupphandlingsbestämmelserna.
Årets resultat och skadeutfall
Årets resultat uppgår till 11 557 tkr (11 614 tkr) före dispositioner och skatt. Bolaget gör avsättning
till säkerhetsreserven med -544 tkr (-3 169 tkr). Efter skatt slutar resultatet på 8 082 tkr (6 565 tkr).
Premieintäkterna för egen räkning uppgår till 42 840 tkr (46 448 tkr). Skadekostnaderna för egen
räkning uppgår till 33 223 tkr (27 269 tkr) sedan beräkningen av IBNR ökat bolagets skadereserv
med -7 580 tkr (3 150 tkr). Skadekostnaderna för egen räkning ökar därmed med 6,0 Mkr mellan
åren.
Under 2021 har bolagets finansiella placeringar ökat i värde med 506 tkr (-3 033 tkr) och dessutom
har vinster vid försäljningar realiserats med 3 672 tkr (-4 139 tkr), dvs en total påverkan på resultatet
med 4 178 tkr (-7 172 tkr).

Sida 3

Visma Addo ID-nummer : 7a5c4c0a-225c-46f1-8bac-064d447e987c

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets utgång

Ekonomisk ställning
Bolaget har genom tidigare års vinster upparbetat en god ekonomisk ställning. Under många år har
betydande värden kunnat avsättas till säkerhetsreserven (obeskattade reserver) som kunnat användas
för år som medfört större skador och sämre resultat.
Konsolideringsgraden som består av konsolideringskapitalet (eget kapital +säkerhetsreserv-beräknad
skatt) i förhållande till premieinkomst för egen räkning uppgår 2021 till 353 % (313 %). Under 2021
har bolaget haft ett positivt rörelseresultat som i kombination med att premieintäkter för egen
räkning sjunkit genom de ökade premierna för återförsäkring, gör att kvoten förbättras. Över tid har
bolagets konsolideringsgrad ökat kraftigt, från 182 % år 2009 vilket beror på fler delägare/mer
aktiekapital och goda vinster.

Bolagets placeringsverksamhet har under 2021 gett en avkastning med 7,8 Mkr trots det låga
ränteläget på marknaden. Dessutom har värdepapper kunnat realiseras med en vinst på 3,7 Mkr, bl a
fonder som inte gett avkastning men ökat i värde. Efter realisationen av dessa papper har återstående
innehav ej förändrats i värde. Rörelserna är mera måttliga efter de stora rörelserna i samband med
pandemins utbrott 2020. Den direkta avkastningen har under 2021 uppgått till 2,96 % (3,04 %).
Även om marknaden kan förändra värdet av innehavet på relativt kort tid har bolaget över den
senaste 10-årsperioden en genomsnittlig avkastning på drygt 5 Mkr/år och de senste åren över 7
Mkr/år.

Risker i verksamheten
Bolaget köper återförsäkring för att begränsa bolagets risker. För egendomsskada var bolagets
självbehåll 5 Mkr för enskild skada. Den totala skadekostnaden för egendomsskdor som ersätts av
bolaget, aggregat, var maximerad till 30 Mkr. För ansvarsskador var självbehållet 2 Mkr per
skadehändelse och maximerat till 6 Mkr per år. I ett särskilt program för Malmö stad uppgick den
totala risken för bolaget till 1 Mkr. Dessutom har en mindre egen exponering för bolaget om 0,1
Mkr per skada förelegat avseende återförsäkringsskydd för terrorism. Sammanlagt begränsades
bolagets totala risk till avrundat 37 Mkr (30+6+1) per år. Återförsäkring tecknades hos svenska och
internationella återförsäkringsbolag och har handlats upp enligt lagen om offentlig upphandling,
LOU.
Vid utgången av året var bolagets solvenskvot 320 % (288 %) vilket i branschen anses som en
synnerligen god nivå. På en mindre verksamhet kan förändringar få snabbare genomslag på
tillämpade nyckeltal.
Finansrörelsen styrs av bolagets placeringspolicy. Kapitalet har varit placerat i bank, kommun- och
företagsobligationer samt andra räntebärande värdepapper i enlighet med bolagets placeringspolicy.
Bolagets risker finns utförligare beskrivet under "Tilläggsupplysningar".
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Under 2021 har bolaget inte gett några kostnader för inrapporterade skador över självbehåll eller
stop-loss för återförsäkrarna, varken för egendom eller ansvar.

Verksamheten 2022
Premienivåerna på försäkringsmarknaden generellt är kraftigt stigande under år 2022, bland annat
som en konsekvens av direktförsäkringsmarknadens behov av att kompensera sig för de ökande
premierna för återförsäkring. Bolaget har dock valt att även under år 2022 bibehålla samma
premienivå som tidigare år. För kunder som internupphandlat sin försäkring enligt LOU 3 kap 11 §
justeras premien enbart i linje med index, vilket är bolagets målsättning med den placeringstekniken.
Som nämnts ovan ökar dock antalet försäkrade kommuner, vilket indikerar en hårdnande marknad.

De kommuner som inte har internupphandlat sin försäkring, utan istället valt att genomföra
upphandling enligt LOU kommer att erbjudas möjlighet att framöver istället internupphandla sitt
försäkringsskydd. Från Kommunassurans sida rekommenderas ägarkommunerna att
internupphandla, eftersom det leder till lägre transaktionskostnader samt att bolaget erbjuder bättre
villkor vid en internupphandling än vid en upphandling enligt annan upphandlingsform.
Internupphandlande kommuner deltar även i bolagets premieåtebäringsprogram, vilket hittills gett
internupphandlande kommer återbäring om totalt 58,0 Mkr.
Det finns dessutom vissa kommuner som inte har sin försäkring i bolaget idag, de får en förnyad
kontakt med erbjudande om internupphandling.
Även under 2022 föreligger möjlighet att välkomna nya delägare.
Under 2020 har ett arbete inletts med att bereda delägarkommunerna ökade möjligheter att behålla
mer egen risk och därmed premie i motsvarande mån. En ökad riskaptit kräver ett ökat
ansvarstagande per kommun, vilket också medför att kommunernas möjlighet att själv behålla
vinstmedel avseende den egna försäkringen ökar. Arbetet fortgår även under år 2022.
Arbetet med att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete kommer att fortsätta genom
utbildningar, seminarier och nätverksbyggande. Även kompetenshöjning på området kommer att
genomföras under 2022. Bolaget genomför numera en stor del av större möten med möjlighet till
digitalt deltagande, t ex vad gäller seminarier, ägarsamråd och bolagsstämma.
Covid-19 innebär inte längre det hot som förelåg bara för ett antal månader sedan, efter att många
personer har vaccinerats. Sjukdomen klassas inte längre som samhällsfarlig i Sverige och
restriktionerna har släppts.
När det gäller kriget i Ukraina har bolaget inga engagemang med några av de stridande länderna.
Det allmänna världsmarknadsläget med ökad osäkerhet påverkar dock värdet på bolagets placeringar
av värdepapper.
På återförsäkringsmarknaden har den kraftiga prisökningen fortsatt även inför 2022. Även bolagets
skadeutfall år 2020 har påverkat återförsäkrarnas beräkning av bolagets återförsäkringspremie för
2022. Rateökningen för egendomsåterförsäkringsprogrammen uppgår till totalt 17 %.

Sida 5

Visma Addo ID-nummer : 7a5c4c0a-225c-46f1-8bac-064d447e987c

För 2022 har bolagets nya delägare Åtvidabergs kommun sitt huvudsakliga försäkringsskydd i
bolaget. Dessutom blir Halmstads kommun delägare och har uttryckt avsikt att internupphandla sitt
huvudsakliga försäkringsskydd i bolaget fr o m 1 juli 2022.

Medarbetare och ersättning
Bolaget har fem anställda, varav tre kvinnor (senior underwriter, skadechef samt ekonomi- och
försäkringshandläggare) och två män (VD och ekonomichef/vice VD).
Det föreligger inga osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Nuvarande VD:s lön avtalades i
samband med anställningsprocessen och har därefter endast justerats årligen.
Ingen rörlig ersättning utgår till någon av bolagets anställda.

Disposition av resultat

Förslag till disposition av bolagets resultat

2021

Till årsstämmans disposition står följande belopp (kr)
Från tidigare år balanserat
Överkursfond
Årets resultat
Summa

41 230 413
5 152 351
8 081 901
54 464 665

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:
att

i ny räkning balanseras 54 464 665 kr.
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Men hänsyn till den pågående utvecklingen där ägarkommunerna föreslås ha en möjlighet att behålla
kapital inom Kommunassurans föreslås att ingen utdelning görs. Istället behålls resultatet från år
2021 i bolaget för allokering till respektive kommuns planerade kostnadställen.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Femårsöversikt (kr)

Premieinkomst för egen räkning, (f e r)
Premieintäkt f e r
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Försäkringsersättningar (skadeers) f e r
Driftkostnader f e r
Övriga intäkter/kostnader
Tekniskt resultat försäkringsrörelsen
Finansrörelsens resultat
Övriga intäkter/kostnader
Avsättn(-)/disp(+) säkerhetsreserv
Skatt
Årets resultat
Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar
Försäkringstekniska avsättningar f e r
Konsolideringskapital *1)
Konsolideringsgrad
Primärkapital
Minimikapitalkrav
Solvenskapitalkrav
Solvenskvot

2021
43 001 731
42 839 671
1 737 887
-33 223 125
-10 515 975
0
838 458

2020
45 435 641
46 448 419
-23 379
-27 269 306
-9 451 169
1 432 269
11 136 834

2019
40 754 132
40 822 404
3 552 898
-23 734 806
-9 015 950
0
11 624 546

2018
40 079 411
39 843 887
-1 086 455
-13 593 361
-9 011 218
0
16 152 853

2017
30 208 977
30 094 100
1 727 429
-26 073 292
-7 926 283
0
-2 178 046

10 078 893
640 000
-543 694
-2 931 756
8 081 901

-148 146
625 000
-3 168 576
-1 880 050
6 565 062

19 724 194
525 000
5 733 341
-7 331 850
30 275 231

-3 829 633
500 000
-6 862 364
-1 605 930
4 354 926

4 923 304
500 000
0
-640 500
2 604 758

213 557 192
-47 112 491
151 613 644
353%
152 275 056
37 954 415
51 559 951
320%

198 770 057
-35 210 094
142 153 674
313%
124 174 054
39 418 320
43 181 320
288%

183 439 803
-34 445 029
133 417 627
327%
134 244 855
38 807 727
34 193 725
402%

171 468 486
-48 762 314
111 081 773
277%
124 580 693
36 654 050
42 407 245
297%

165 290 225
-59 894 189
96 791 991
320%
94 998 939
36 043 550
57 743 556
165%

77,6%
24,5%
102,1%

58,7%
20,3%
79,1%

58,1%
22,1%
80,2%

34,1%
22,6%
56,7%

86,6%
26,3%
113,0%

2,96%
4,51%

3,04%
-0,07%

3,64%
9,40%

3,07%
-2,35%

3,46%
3,46%

Nyckeltal
Skadeprocent
Driftkostnadsprocent
Totalkostnadsprocent
Kapitalförvaltningens direktavkastning räntor
Kapitalförvaltningens totalavkastning räntor o
orealiserad vinst

*1) Konsolideringskapital och kapitalbas har för samtliga år justerats med skatteeffekt på obeskattade reserver.
Definitioner
För egen räkning (f e r) avser den del av premien som tillfaller bolaget efter avdrag för återförsäkring. Gäller också den del av utbetalda försäkringsersättningar
Premieinkomst är den totala premien som inbetalats under 2021. Den kan också till delar avse 2022. I premieinkomst för egen räkning (f e r) har avdrag skett med
kostnad för återförsäkring.
Premieintäkt är den premieinkomst som endast avser kalenderåret 2021.
Konsolideringsgrad är konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.
Skadeprocent är försäkringsersättningarna i procent av premieintäkten.
Driftkostnadsprocent är försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.
Totalkostnadsprocent är summan av försäkringsersättningar och försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.
Direktavkastning är kapitalavkastningen i procent av summan placeringstillgångar och likvida medel.
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Resultatet

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

RESULTATRÄKNING

Not
Premieintäkt för egen räkning, (f e r)
Premieinkomst
Premier för avgiven återförsäkring
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie
och kvardröjande risker

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

1

2

Diverse intäkter

2021

2020

83 590 662
-40 588 931

76 852 132
-31 416 490

-162 060
42 839 671

1 012 778
46 448 420

1 737 887
1 737 887

-23 379
-23 379

0
0

1 432 269
1432269

-18 820 710
-3 360 874
698 796

-38 691 916
-3 587 131
21 955 579

-21 293 085

-30 317 841

9 552 748

23 372 003

-33 223 125

-27 269 306

-10 515 975
-10 515 975

-9 451 169
-9 451 169

838 458

11 136 835

Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring
Driftkostnader för skadereglering
Återförsäkrares andel
Förändring i avsättning för oreglerade skador
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel

Driftkostnader f e r

3

Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Icke teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Not
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Kapitalavkastning, intäkter
Realiserade vinster/förluster
Kapitalavkastning, kostnader
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen
Orealiserade vinster/förluster
Övriga intäkter och kostnader

4
4

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

2021
838 458
7 766 692
3 671 970
-128 808
-1 737 887
506 926
640 000

2020
11 136 835
7 048 636
-4 139 305
-47 672
23 379
-3 033 185
625 000

11 557 351

11 613 688

-543 694

-3 168 576

11 013 657
-2 931 756
8 081 901

8 445 112
-1 880 050
6 565 062

Bokslutsdispositioner
Förändring av säkerhetsreserv
Resultat före skatt
Skatter

5

Årets resultat
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Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Not
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkt för egen räkning, (f e r)
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Försäkringsersättningar f e r
Driftkostnader f e r

RA 1
RA 2

Avvecklingsresultat f e r
Avvecklingsresultat brutto
Återförsäkrares andel

RA 3

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker
Avsättning för oreglerade skador

Företag och
fastighet 1)
42 839 671
1 737 887
-33 223 125
-10 515 975
838 458

12 334 927
-3 956 204
8 378 723

-2 925 206
-100 921 366
-103 846 572

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador

56 734 081
56 734 081

1) Avser försäkringsgren enligt Finansinspektionens definitioner.

NOTER TILL RESULTATANALYSEN
Premieinkomst före avgiven återförsäkring
Premieinkomst
Premier för avgiven återförsäkring
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie
och kvardröjande risker
Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring

83 590 662
-40 588 931
-162 060
42 839 671

Not RA 2 Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
Skadereglering

-18 820 710
698 796
-3 360 874
-21 482 788

Förändring i avsättning efter avgiven återförsäkring
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel

-21 293 085
9 552 748
-11 740 337

Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring

-33 223 125

Not RA 3 Avecklingsresultat
Avvecklingsvinsten består av ett skador som avskrivits och inte ersatts eller skador
som fått minskad reserv. Även reglerade skador som haft lägre skadekostnad än
reserven för skadan förekommer.
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R E S U L T A T A N A L Y S (kronor)

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

213 557 192
213 557 192

198 770 057
198 770 057

51 599 081
51 599 081

42 046 333
42 046 333

29 979 018
5 135 000
3 487 466
5 499 583
44 101 067

17 924 200
14 250 000
27 000
4 323 593
36 524 793

79 953 246
459 739
80 412 985

57 424 281

3 123 151
3 123 151

3 016 896
3 016 896

392 793 476

337 782 360

Not
TILLGÅNGAR
Placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

6

Avsättning för oreglerade skador

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring
Fordringar avseende återförsäkring
Övriga fordringar
Skattefordringar

7

Andra tillgångar
Kassa och bank
Materiella tillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
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Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
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BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital, 72 568 aktier á 1 000 kr
Ej registrerat aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital

73 124 000
0
688
73 124 688

72 568 000
466 391
688
73 035 079

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst/förlust

5 152 351
41 230 413

4 711 575
34 665 351

Årets resultat
Summa fritt eget kapital

8 081 901
54 464 665

6 565 062
45 941 988

127 589 353

118 977 067

30 257 293

29 713 599

30 257 293

29 713 599

2 925 206
100 921 366
103 846 572

2 763 146
88 743 281
91 506 427

0
0

0
0

0
0
25 729 008
3 186 492
28 915 500

0
0
19 926 573
7 528 355
27 454 928

102 184 758
102 184 758

70 130 339
70 130 339

392 793 476

337 782 360

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Säkerhetsreserv

Försäkringstekniska avsättningar före
avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker
Oreglerade skador

8
9

Avsättning för andra risker och kostnader
Avsättning för skatter
Skulder
Skulder avseende direkt försäkring
Skulder avseende återförsäkring
Övriga skulder
Skatteskuld

10

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
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Not
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Redogörelse över förändringar i eget kapital
Bundet eget kapital

Ingående balans per 2021-01-01
Transaktioner med aktieägare
Genomförd nyemission
Transaktion med aktieägare
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 2021-12-31

73 034 391

Övrigt
tillskjutet
kapital
688

89 609

Summa
73 035 079
89 609
0

89 609

0

89 609

73 124 000

688

73 124 688

Fritt eget kapital
Balanserad
vinst och
årets resultat

Summa

41 230 413
8 081 901
49 312 314

45 941 988
8 081 901
54 023 889

440 776

0
0
0

0
0
0

440 776

0

440 776

5 152 351

49 312 314

54 464 665

Överkurs- fond
Ingående balans per 2021-01-01
Årets resultat

4 711 575
4 711 575

Transaktioner med aktieägare
Genomförd nyemission
Transaktion med aktieägare
Utdelning
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 2021-12-31
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Aktiekapital
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt med Finansinspektionens föreskrifter
och allmänna råd FFFS 2008:26 o 2011:28, "lagbegränsad (IFRS) International Financial Reporting Standards". Bolaget tillämpar genom FFFS 2008:26
att IFRS är tillämpliga för upprättandet av de finansiella rapporterna, med begränsningar och tillägg som följer av svensk lag RFR 2 samt FFFS
2008:26. Bolaget förbereder införandet av det nya regelverket IFRS 17, som enligt föreliggande förslag ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.
IASB:s mål med IFRS 17 är att öka transparensen och jämförbarheten i redovisningen av försäkringskontrakt. Den blir tillämplig för onoterade företag
så Kommunassurans behöver inte längre tillämpa full IFRS gällande koncernredovisning.

Valuta
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor, SEK, som även utgör rapporteringsvalutan. Bolaget gör inte affärer i annan valuta. I de fall bolaget
köper värdepapper utställda i annan valuta har dessa valutasäkrats till SEK varför bolaget inte tar någon valutarisk.
Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen som anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller då inga
ekonomiska fördelar väntas av användandet.
Finansiella tillgångar och skulder
Bolaget tillämpar IFRS 9, utgiven av IASB juli 2014, från 1 januari 2018. Denna tillämpning har resulterat i förändringar i redovisningsprinciper.
Bolaget har inte förtidstillämpat IFRS 9 under tidigare perioder.
Klassificering
Bolagets principer för klassificering och värdering av finansiella tillgångar baseras på en bedömning av både (i) företagets affärsmodell för
förvaltningen av finansiella tillgångar, och (ii) egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången.
Finansiella tillgångar värderas initialt till verkligt värde plus, i de fall tillgången inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen,
transaktionskostnader direkt hänförliga till köpet. Transaktionskostnaderna hänförliga till finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via
resultaträkningen kostnadsförs direkt i resultaträkningen.
Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Bolaget klassificerar endast sina finansiella tillgångar som tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde då följande krav är uppfyllda:
* tillgången ingår i en affärsmodell där målet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden, och
* avtalsvillkoren ger vid specifika tidpunkter upphov till kassaflöden som enbart består av kapitalbelopp och ränta på det utestående
kapitalbeloppet.
Följande finansiella tillgångar redivisas till upplupet anskaffningsvärde; Fordringar avseende direkt försäkring, Kassa och Bank, Övriga fordringar.
Dessa tillgångar redovisades till upplupet anskaffningsvärde även enligt tidigare principer.
Tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen
Bolaget har valt att redovisa Obligationer och andra räntebärande värdepapper såsom redovisade till verkligt värde över resultaträkningen på grund av
att de finansiella tillgångarna innehas i en affärsmodell där kriterier för kassaflöden inte uppfylls.
Tillgångar värderade till verkligt värde över övrigt totalresultat
Bolaget har inte några finansiella tillgångar till verkligt värde över totalresultat.
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Bolaget har inte några finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen.
Andra finansiella skulder
Övriga finansiella skulder, t ex Leverantörsskulder, Övriga skulder och upplupna kostnader ingår i denna kategori.
Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder
klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år.
Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och
återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivitetsräntemetoden i de fall den är väsentlig.
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Värderingsprinciper
Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS görs bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen
av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antaganden är baserade på
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Verkliga utfall kan avvika från dessa
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294
Derivatinstrument
Bolaget har inga derivatinstrument.
Nedskrivning av fordringar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Bolaget värderar från och med 1 januari 2018 de framtida förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar i skuldinstrument redovisade till
upplupet anskaffningsvärde resp verkligt värde med förändringar via resultaträkningen baserat på framåtriktad information. Bolaget väljer
reserveringsmetod baserat på om det skett en väsentlig ökning i kreditrisk eller inte. Bolaget tillämpar i enlighet med reglerna i IFRS 9 en förenklad
metod för nedskrivningsprövning av kundfordringar. Förenklingen innebär att reserven för förväntade kreditförluster beräknas baserat på förlustrisken
för hela fordrans löptid och redovisas första gången.
Beräkning av verkligt värde
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad (t ex finansiella tillgångar som innehas för handel och finansiella tillgångar
som kan säljas) baseras på noterad marknadskurs per balansdagen. De noterade marknadskurser som används för finansiella skulder är de faktiska
säljkurserna. De instrument som innehas av Bolaget handlas på en aktiv eller observerbar marknad.
Borttagande av finansiella tillgångar och skulder

Försäkringstekniska avsättningar
Avsättningen gäller för ej intjänade premier och kvardröjande risker samt avsättning för oreglerade skador .
Avsättningen för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på redan ingångna och
fakturerade försäkringsavtal som fördelas proportionellt över tidsperioden. I beaktande tas hur stor del av premien för varje enskild försäkring som
hänför sig till tiden efter redovisningsperioden.
I avsättning för oreglerade skador ingår det kvarstående åtagande som bolaget har för inträffade skador. I ersättningsreserven ingår också beräkning av
skador som har inträffat men ännu ej rapporterats (IBNR, incured but not reported). Beräkningen har gjorts i samråd med bolagets aktuarie.
Avsättningen för anmälda skador beräknas genom individuell bedömning av enskilda skadefall.
De försäkringstekniska avsättningarna har beräknats i enlighet med fastställda principer i bolagets försäkringstekniska riktlinjer. Bolaget har inte
diskonterat sina skadereserver.
Premier och försäkringsersättningar
Premieinkomst/intäkt
Som Premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt och mottagen återförsäkring som inbetalats eller kan tillgodoföras företaget för
försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela
försäkringsperioden efter avdrag för eventuella kundrabatter. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. Premieinkomst
redovisas exklusive skatter och andra avgifter som belastar försäkringspremien. Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är intjänad.
Ej intjänad premie sätts av till Avsättning för ej intjänade premier.
Bolaget erbjuder internupphandling av försäkringsskydd till delägande kommuner, ej kommunala bolag. Den innebär bl a att kommuner som har
positivt skadeutfall kan få upp till 18 % av premien i återbäring. Premieåterbäringen reducerar aktuell periods premieinkomst för bolaget i
resultaträkningen.
Utbetalada försäkringsersättningar
Som Utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade
försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat.
Obeskattade reserver
Storleken av den totala avsättningen till säkerhetsreserven regleras i Finansinspektionens FFFS 2015:19 och FFFS 2015:23. Den tillämpade regeln för
bolaget avser 0,5 X Premieinkomsten för egen räkning + 0,2 X Avsättning för oreglerade skador för egen räkning, vilket för 2021 totalt möjliggör en
avsättning upp till 30,3 Mkr.
Pensionskostnader
Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det innebär att bolaget fortlöpande betalar en fastställd avgift till en separat juridisk enhet dit
bolaget inte har några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter. Bolaget har således inga ackumulerade pensionsskulder.
Kapital överförd från finansrörelse
Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genomsnittliga försäkringstekniska
avsättningar för egen räkning efter avdrag för nettofordringar i försäkringsrörelsen. Den överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en räntesats
som motsvarar den genomsnittliga avkastningen på bolagets värdepapper. Resterande del som inte överförs till försäkringsrörelsens resultat utgöres av
kapitalavkastning intäkter.
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Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när samtliga förmåner och risker överförts till annan part alternativt när förpliktelser fullgjorts.
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Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat. Aktuell skatt är den skatt som ska betalas eller
erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade per balansdagen. Uppskjuten skatt beräknas enligt
balansräkningsmetoden. I 2021 års årsredovisning har aktuell skattesats, 20,6 %, tillämpats.

RISKER
Allmänt om risker
Risk och riskhantering är en central del av verksamheten i försäkringsföretag. Förmågan att identifiera, förebygga och hantera risker blir allt viktigare
för ett företag och organisation. Risker som hanteras på rätt sätt kan leda till nya möjligheter och värdeskapande medan risker som inte hanteras rätt kan
leda till skador och stora kostnader. Riskhanteringens syfte är att fånga alla väsentliga risker som är förknippade med organisationen och dess
verksamhet i både nutid och framtid. Därmed får styrelse och VD en allsidig och saklig bild av den totala risksituationen. Bolaget rapporterar till
Finansinpektionen (FI) regelbundet gällande återförsäkring, resultat, ekonomisk ställning, skadeutfall och i vilken takt de ersätts samt placering i
värdepapper och hur de fördelas i olika slag. Därvid utgår kontroll av bolaget. Utöver detta har bolaget auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer som
granskar bolaget. Vidare har bolaget en funktion som interngranskare.
Bolaget har fastställt riktlinjer för styrning och kontroll av risker samt placeringsriktlinjer. På varje styrelsemöte ges information om bolagets risker.
Bolaget har även utsett ansvariga för funktionerna riskkontroll och regelefterlevnad. Kontroll av risker och regelefterlevnad sker löpande och
funktionerna avger en granskningsrapport till styrelsen.
Kommunassurans minskar sitt totala riskåtagande genom att teckna återförsäkring hos välrenommerade återförsäkringsgivare. Kommunassurans är
exponerad för teckningsrisk, avsättningsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk, koncentrationsrisk och operationell risk. De huvudsakliga riskerna
i bolaget är teckningsrisk, avsättningsrisk och marknadsrisk.
Försäkringsrisk
Under försäkringsrisk talar man om teckningsrisk respektive reservsättningsrisk . Med teckningsrisk menas risken för förlust på grund av att otillräcklig
premie har tagits ut av kund till följd av ogynnsamt utfall av tillämpade antaganden av tex skador. Med reservsättningsrisk menas att de
försäkringstekniska avsättningarna inte kommer att täcka de framtida skadeutbetalningarna samt övriga kostnader förknippade med dessa skador. Olika
skador hanteras på skilda sätt och ändrade lagar, regler, rutiner och överenskommelser kan innebära att den framtida skadeutvecklingen skiljer sig från
den historiska. Ansvars- och personskador är relativt få och tar lång tid att reglera vilket gör att de är svåra att värdera och bedömningen försvåras.
Egendomsskador är däremot betydligt fler till antalet och har betydligt kortare regleringstider, vilket gör uppskattningen säkrare. Stora skadehändelser
kan dock försvåra värderingen av skadan. Risken hanteras främst genom kontinuerlig översikt av aktuariella metoder, genom skadegenomgångar av
rapporterade skador som ej avslutats samt även till viss del genom återförsäkring.
När skador inträffar registeras de och därefter görs en bedömning om skadans storlek som ger en skadereserv för respektive skada. Förutom
reservsättning för de skador som är inträffade, gör bolaget avsättning för skador som är inträffade men ännu inte är rapporerade. Incured But Not
Reported (IBNR) beräknas av bolagets aktuarie för att gardera sig genom att ekonomiskt göra avsättning för skador som ännu inte är kända men kan ha
inträffat.
2021
11 500
8 500
-11 500
-2 750
-2 230
695
11 190
-2 075
13 330

IBNR vid årets början, egendom
IBNR vid årets början, ansvar
Återförsäkrares andel av IBNR vid årets början, egendom
Återförsäkrares andel av IBNR vid årets början, ansvar
IBNR förändring under året, egendom
IBNR förändring under året, ansvar
Återförsäkrares andel av IBNR, förändring under året, egendom
Återförsäkrares andel av IBNR, förändring under året, ansvar
Utgående IBNR för egen räkning

2020
9 500
8 000
-5 400
-3 200
2 000
500
-6 100
450
5 750

Kommunassurans följer interna riktlinjer för att säkerställa riktig bedömning och kvantifiering av den risk som tecknas och att specificera vilka
försäkringsbelopp och definiera vilka typer av risker som får accepteras. Fastslaget i riktlinjerna är att maximalt bruttoåtagande per risk ej skall
överstiga den försäkringskapacitet bolaget har i form av självbehåll för egen räkning samt i form av överenskommen återförsäkringskapacitet. Den
återförsäkringskapacitetför avgiven återförsäkring som bolaget har tillgång till skall också omfatta kapacitet för risken för EML - (beräknad enskilda
största skada) genombrott. Bolagets självbehåll och transferering av risk till återförsäkrare skall vid varje tillfälle vara anpassat till bolagets solvens,
likviditet, och tillgänglig återförsäkringskapacitet. Försäkringsengagemang där återförsäkring krävs får inte slutgiltigt accepteras förrän
återförsäkringsavtäckning kan anses vara återställd. Bolaget skall bedriva försäkringsverksamhet inom bolagets koncession, försäkringstekniska
riktlinjer, verksamhetsplan och övriga verksamhetsstyrande dokument. För att säkerställa att detta efterlevs gör bolaget kontinuerliga uppföljningar av
att verksamheten bedrivs inom fastslagna styrdokument. Bolaget bedriver skadeförebyggande arbete i ägarkommunerna genom arbete tillsammans med
firma P&B.
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Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål
Försäkringsföretaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer,
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Det är främst beräkningen av försäkringstekniska avsättningar som innebär en betydande
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår vilket behandlas i huvuddrag nedan.
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar beräknas med metoder som innebär att olika antaganden görs. Särskilt för den del av avsättningarna som avser
inträffade men ej rapporterade skador finns en osäkerhet i det verkliga utfallet , se vidare i avsnittet om reservsättningsrisk.
Viktiga bedömningar vid tillämpande av företagets redovisningsprinciper. Bolaget värderar sina finansiella tillgångar till verkligt värde.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294
<2016

2017

2018

2019

2020

4 550 077

2 121 628

1 824 963

9 534 263

70 712 349

0

88 743 280

-608 877
-1 225 986
-1 050 000
0
-2 884 863

-1 477 200
0
-655 000
0
-2 132 200

-704 289
0
-329 000
0
-1 033 289

-2 290 384
0
-3 673 116
0
-5 963 500

-17 049 737
0
4 887 858
-2 380 000
-14 541 879

-3 837 963
0
0
42 571 779
38 733 816

-25 968 450
-1 225 986
-819 258
40 191 779
12 178 085

1 665 214

-10 572

791 674

3 570 763

56 170 470

38 733 816

100 921 365

0
0
0
0
0
0
0

0

1 084 174

1 514 167

53 697 992

0

56 296 333

0
0
0
0
0
0

0
-300 000
0
0
-300 000
784 174

0
-1 500 000
0
0
-1 500 000
14 167

0
0
-8 272 252
0
-8 272 252
45 425 740

0
0
0
10 510 000
10 510 000
10 510 000

0
-1 800 000
-8 272 252
10 510 000
437 748

Återförsäkrarens andel av utbetalning
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning
Utbetalda försäkringsersättningar
Förändring i avsättning

0
0
-753 877
2 884 863

0
0
-1 150 162
2 132 200

0
0
-589 005
733 289

0
0
-1 037 080
4 463 500

-698 796
0
-11 870 836
14 264 627

0
0
-3 438 080
-36 223 816

Avvecklingsresultat

2 130 986

982 038

144 284

3 426 420

1 694 995

<2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 487 133

4 361 975

2 559 716

6 244 711

38 121 905

0

52 775 440

0

0

0

-1 147 000

-18 779 698

0

-19 926 698
-2 816 879

Förändring i avsättning med utbetald ersättning
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning
Förändring i avsättning
Nya avsättningar
Summa förändring

Avsättning oreglerade skador UB
Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn IB
Förändring i fordran pga utbetald ersättning
Förändring i fordran utan efterföljande ersättning
Förändring i fordran
Nya fordringar
Summa förändringar

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsä n UB

2020 (kr)

Avsättning oreglerade skador IB
Förändring i avsättning med utbetald ersättning

2021

8 378 723

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning

-397 200

-201 140

-87 800

-671 161

-1 459 578

0

Förändring i avsättning

-545 979

-154 712

-350 288

-2 601 587

-8 089 803

14 242 369

Nya avsättningar
Summa förändring

Avsättning oreglerade skador UB
Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn IB

56 734 081
-698 796
0
-18 839 040
-11 745 337

2 500 000

0

0

0

0

-258 563

56 469 980

56 211 417

-943 179

-355 852

-438 088

-4 419 748

-28 587 642

70 712 349

35 967 840

543 954

4 006 123

2 121 628

1 824 963

9 534 263

70 712 349

88 743 280

0

979 248

10 995 707

0

22 106 335

0

0
0

10 131 380

Förändring i fordran pga utbetald ersättning

-10 038 835

0

-3 467 500

0

-13 506 335

Förändring i fordran utan efterföljande ersättning

0

0

0

0

0

0

0

Förändring i fordran

0

0

-92 545

104 926

-6 014 040

0

-6 001 659

0

53 697 992

53 697 992

0

0

-10 131 380

104 926

-9 481 540

53 697 992

34 189 998

Nya fordringar
Summa förändringar

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsä n UB

0

0

0

1 084 174

1 514 167

53 697 992

56 296 333

Återförsäkrarens andel av utbetalning

0

0

10 481 971

0

10 139 679

1 333 929

21 955 579
-10 128 640
-39 411 244
-41 133 309

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning

0

0

-10 481 971

0

353 331

0

-127 000

0

0

-704 131

-23 812 742

-14 767 371

Förändring i avsättning

943 179

355 852

345 543

4 524 674

13 085 287

-60 387 844

Avvecklingsresultat

816 179

355 852

345 543

3 820 543

-234 445

Utbetalda försäkringsersättningar

5 103 672

Återförsäkringsrisk
Syftet med återförsäkringsprogrammet är att ge skydd mot större skador och därigenom undanröja kraftiga svängningar i affärsresultatet mellan åren
samt att täcka överskjutande risknivåer där bolagets egen exponering kan överskridas. 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 respektive egendom.
För egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr per skadehändelse. Den totala skadekostnaden som ersätts av bolaget, aggregat, har varit 30 Mkr.
För ansvarsskada var självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och totalt, aggregat, 6 Mkr per år. Dessutom har bolaget ett särskilt återförsäkringsprogram
för försäkringslösningen åt Malmö stad som är maximerad till 1 Mkr samt ett program för exponering mot skada till följd av terrorism där bolagets egen
andel har varit mycket begränsad. Bolagets totala risk för skador under ett kalenderår uppgick därmed avrundat till 37 Mkr.
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2021 (kr)

Avsättning oreglerade skador IB

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294
Valutarisk
Valutarisk uppkommer när tillgångar och skulder i samma utländska valuta inte överensstämmer storleksmässigt. Bolaget har inga affärer i utländsk
valuta. I de fall bolaget köper värdepapper utställda i annan valuta så valutasäkras dessa till svenska kronor i samband med köpet.
Kreditrisk
Är den risk en motpart orsakar bolaget genom att inte uppfylla 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
Återförsäkring och försäkringsrisk
Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträffade skador över nivå för självbehåll.
Premien 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.

Finansiella risker
Bolagets finanspolicy reglerar vilka värdepapper som bolaget ska placera i och vid utgången av 2021 var fördelningen enligt följande:
Bolagets finansiella instrument som värderas till verkligt värde utgörs av värdepapper, se not 6 för mer information, vilka är klassificerade enligt
tillgängliga för försäljning, innebärande att de värderas till verkligt värde över övrigt totalresultat. Dessa värdepapper är värderade enligt priser som är
noterade på en aktiv marknad, vilket innebär att de har nivåtillhörighet 1. Bolaget har i allt väsentligt finansiella instrument värderade inom nivå 1 och
2.
(kr)
AAA
AA+
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBOratade

2021
4 005 520
9 052 520
8 692 500
10 794 871
0
7 144 942
4 100 800
33 014 586
52 114 201
40 197 233
18 925 012
9 016 258
16 498 749

2020
4 013 360
5 218 400
15 216 480
18 644 873
0
7 249 256
4 040 200
44 012 933
38 557 290
35 030 256
24 212 009
0
2 575 000

39 690 353

89 229 587

68 138 503
16 498 749

50 342 369

86 610 423

59 242 265
2 575 000

Likviditetsrisk
Likviditetsrisken bedöms vara begränsad då bolaget inte har några finansiella skulder, Bolagets skulder utgörs främst av förutbetalda premier och
avsättningar för oreglerade skulder, utbetalning av dessa måste matchas mot tillgång till likvida medel. Bolaget placerar sina likvida medel i olika
värdepapper med en spridning i förfall, många av papprena är också likvida så tillvida att det finns en andrahandsmarknad.
År
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027Total

2021
Förfallostruktur

14 071 270
27 232 043
52 947 020
67 479 286
27 394 234
24 433 339
213 557 192

Räntebindning

145 227 296
20 087 101
15 987 399
9 616 800
5 997 395
16 641 201
213 557 192

2020
Förfallostruktur

Räntebindning

24 090 903
44 761 916
50 380 196
60 608 612

116 986 002
14 043 653
28 060 360
16 026 632
9 381 480

18 928 430
198 770 057

14 271 930
198 770 057

När det gäller bolagets försäkringstekniska avsättningar för egen räkning (FTA) som vid årsskiftet uppgick till 47,1 Mkr (35,2 Mkr), kan av dessa
skador beräknas utfalla med 38,4 Mkr (51,3 Mkr) inom ett år och ytterligare 19,2 Mkr (13,8 Mkr) efter två år. Generellt beräknas en längre
handläggningstid för ansvarsskador än för egendomsskador.
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Tillgångar gällande avgiven återförsäkring består av fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk och skadereserv enligt
återförsäkringsavtalet.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294
Koncentrationsrisk
Här avses risken för koncentrationer av risk på tillgångs- eller skuldsidan som kan leda till förluster eller negativ resultatutveckling vid ogynnsamma
marknadsförhållanden eller händelser. Förutom själva marknadsriskerna bedöms övriga koncentrationsrisker som låga främst genom den diversifiering
som uppkommer genom bolagets placeringsinriktning. Placeringarna ska användas för skuldtäckning vilket också innebär att risken för allt för stora
enhandsengagemang hålls låg.
Matchningsrisk
Där menas risken att nettot av bolagets tillgångar och skulder minskar till följd av att tillgångarnas sammansättning inte motsvarar skuldernas. Denna
kan vara tillämplig i flera riskkategorier.

Tillgångar i balansräkningen
Obligationer och andra värdepapper
Kundfordringar och andra fordringar
exkl interimsfordringar
Likvida medel
Summa

(tkr)

Tillgångar i balansräkningen
Obliagationer och andra värdepapper
Kundfordringar och andra fordringar
exkl interimsfordringar
Likvida medel
Summa

31 december 2021
Finansiella
tillgångar
värderade till
verkligt värde
Summa

92 213
79 953
172 166

Finansiella
tillgångar
värderade
till upplupet
anskaffnings
värde

213 557

213 557

213 557

92 213
79 953
385 723

31 december 2020
Finansiella
tillgångar
värderade till
verkligt värde
Summa

78 544
57 424
135 968

198 770

198 770

198 770

78 544
57 424
334 738

Tabellen ovan visar finansiella instrument värderade utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras enligt
följande:
* Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)
* Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt
(dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
* Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 3).
På grund av den korta löptiden bedöms verkligt värde för de tillgångar som är värderade till upplupet anskaffningsvärde i allt väsentligt överensstämma
med bokfört värde.
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(tkr)

Finansiella
tillgångar
värderade
till upplupet
anskaffnings
värde

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 2

Premieinkomst
Den totala premien som inbetalats under kalenderåret 2020.
Den kan till vissa delar avse premieperiod som sträcker sig in i 2021.
Premieinkomst
Utbetald och reserverad premieåterbäring
Summa premieinkomst

2020

91 311
-7 721
83 590

86 988
-10 135
76 853

88 743
100 921
189 664

52 775
88 743
141 518

94 832
-56 515
38 317
1 738

70 759
-39 201
31 558
-23

6 110
342
462
106
3 445
51
10 516

5 512
359
451
388
2 741
0
9 451

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Avkastning på den del av kapitalet som har funnits tillgänglig för placeringar hänförligt till försäkringsverksamheten. Gäller skador som är reservsatta, för egen räkning.
Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats på den genomsnittliga
summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på 4,51 % (-0,07 %).
Ingående avsättning för oreglerade skador
Utgående avsättning för oreglerade skador

Genomsnittlig avsättning för året
Avgår genomsnittlig andel återförsäkrare för året
Summa beräkningsunderlag
Avkastning
Not 3

2021

Driftkostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Styrelsekostnader
Revisionsarvoden
Övriga kostnader
Avskrivningar

Personal och löner
Bolaget har haft 5 (4) anställda, 2 (2) män och 3 (2) kvinnor. Till verkställande direktören har utgått lön om
totalt 1 373 tkr (1 412 tkr) samt därutöver förmån av tjänstebil. Till vice vVD/ekonomichef har lön utgått med
770 tkr (764 tkr). Styrelsearvoden uppgår till till 328 tkr (337 tkr). Sociala avgifter och löneskatter uppgår till
1 457 tkr (1 188 tkr) och pensions- försäkringspremier för VD och vVD till försäkringspremier för VD och
vVD till 654 tkr (651 tkr). Därutöver finns inga pensionsförpliktelser för bolaget.
Styrelsen består av 7 ordinarie ledmöter (5 män och 2 kvinnor) samt 3 ersättare (2 män och 1 kvinna).
Ersättning för revision
Ersättning till auktoriserad revisor beräknas uppgå till 290 tkr.
Styrelsearvoden
Arvode till ledamot och suppleant till styrelsen har under året fördelats enligt följande:
Belopp tkr
0
84
37
65
21
23
23
22
17
14
11

Jan-Åke Troedsson, ordförande
Lars Niklasson, vice ordförande o vice försäkringssakkunnig
Anders Bjärnehäll, ledamot o försäkringssakkunnig, t o m maj
Jan Willgård, ledamot o försäkringssakkunnig, fr o m maj
Anders Nählstedt, ledamot
Irene Robertsson, ledamot
Kjell Rosenlöf, ledamot
Catarina Willman, ledamot
Ann-Christin Walméus, suppleant
Stefan Tengberg, suppleant
Lars-Erik Rönnlund, suppleant

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Riktlinjer
Till styrelsens ordförande utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Nuvarande ordförande avstår arvode. Något
särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete.
Till ledningen har årsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning.
Ersättning till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgörs av grundlön, övriga förmåner och pension.
Ingen rörlig ersättning förekommer.
Pensionsförmåner och övriga förmåner till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgår som del av den
totala ersättningen.
Övriga förmåner avser tjänstebil
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Not 1

(belopp i tkr)

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294
Avgångsvederlag
Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från
företagets sida är uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner.
Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget
avgångsvederlag.

Not 4

Kapitalavkastning, intäkter
Ränta på bankmedel samt kommun- och företagsobligationer mm
Realiserad vinst/förlust vid försäljning
Orealiserad vinst/förlust verkligt värde

Not 5

Not 6

2021
7 639
3 672
506
11 817

2020
7 001
-4 139
-3 033
-171

Skatter
Årets skatt

-2 539

-1 846

Resultat före skatt
Orealiserat resultat värdepapper
Schablonintäkt
Underlag för beskattning
Skatt enligt gällande skattesats, 20,6 %
Ej avdragsgilla kostnader
Skatt på grund av ändrad taxering
Redovisad effektiv skatt

11 557
-506
1 815
12 866
-2 539
-393
-2 932

8 445
8 445
-1 845
-38
-35
-1 880

2020
Nominellt Anskaffnings
9 000
9 238
136 747
137 082
34 100
34 769
179 847
181 089

Verkligt
9 232
141 051
35 371
185 654

2021
29 979

2020
17 924

2021
2 763
162
2 925

2020
3 776
-1 013
2 763

68 743
13 713
20 000
-1 535
100 921

52 775
15 968
17 500
2 500
88 743

1 198
24 531
25 729

409
19 518
19 927

89 509
12 675
102 184

68 934
1 196
70 130

43 581
9 108
2 423

286
40 173
2 220
1 763

Inga
Inga

Inga
Inga

Placeringstillgångar

Kommunobligationer
Företagsobligationer och räntebevis
Strukturerade produkter och fonder

Nominellt
13 000
174 254
25 000
212 254

2021
Anskaffningsv Verkligt värde
13 244
13 058
175 216
176 793
24 850
23 706
213 310
213 557

Not 7

Fordringar avseende direkt försäkring
Fakturerade ej betalda premier för 2021

Not 8

Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets början
Förändring under året
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets slut

Not 9

Avsättning för oreglerade skador
Inträffade och rapporterade skador vid årets början
Inträffade och rapporterade skador förändring under året
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) vid årets början
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) förändring under året
Utgående balans för oreglerade skador

Not 10 Övriga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Fakturerade premier för 2022
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 12 Poster inom linjen
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder
Registerförda tillgångar
Aktier
Obligationer
Kassatillgångar
Övriga placeringar
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Sida 20

Visma Addo ID-nummer : 7a5c4c0a-225c-46f1-8bac-064d447e987c

Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets
sida är uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner.
Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida utgår inget
avgångsvederlag.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294
Not 13 Vinstdisposition (kr)
Behandling av resultat
Till bolagsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat
41 230 413
Överkursfond
5 152 351
Årets resultat
8 081 901
Att disponera
54 464 665
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:
i ny räkning balanseras 54 464 665 kr.

den 25 mars 2022
Signerat med avancerad elektronisk underskrift

Signerat med avancerad elektronisk underskrift

Signerat med avancerad elektronisk underskrift

Signerat med avancerad elektronisk underskrift

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

Jan Åke Troedsson
Ordförande

Lars Niklasson
vice ordförande

Jan Willgård

Anders Nählstedt

Signerat med avancerad elektronisk underskrift

Signerat med avancerad elektronisk underskrift

Signerat med avancerad elektronisk underskrift

Signerat med avancerad elektronisk underskrift

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

Iréne Robertsson

Kjell Rosenlöf

Catarina Willman

Anders Ramäng
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 mars 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Signerat med avancerad elektronisk underskrift

Signerat med avancerad elektronisk underskrift

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

Carl Fogelberg
Huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor

Viktoria Persson
Medpåskrivande revisor
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har lämnats den 28 mars 2022
Signerat med avancerad elektronisk underskrift

Signerat med avancerad elektronisk underskrift

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

Per Lilja
Lekmannarevisor

Sylve Qvillberg
Lekannarevisor
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: JgUnAJeE7MucNnfdQnTzpw

Anders Ramäng

LARS NIKLASSON

VD

Vice ordförande

2022-03-25 13:22

2022-03-25 13:24

Serienummer: RJv5MVqNuaPv4uHnOBPNIA

Serienummer: KK3w9RvpqOjsqnwKC0dUjA

IRÉNE ROBERTSSON

Catarina Helena Willman

Ledamot

Ledamot

2022-03-25 13:25

2022-03-25 13:53

Serienummer: la8wnviMpRluy/36LQyEsg

Serienummer: cgU3d/EbJ20aSxnLomn9Jg

Kjell Olof Rosenlöf

ANDERS NÄHLSTEDT

Ledamot

Ledamot

2022-03-25 14:16

2022-03-25 14:38

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.
Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos
signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med
Visma Addos validator på denna webbsida
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Visma Addo ID-nummer : 7a5c4c0a-225c-46f1-8bac-064d447e987c

Serienummer: ukI9hKxtRMTkzIAY3ZbjBg

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: KFvxKd865hR3LPfmQDNanQ

Jan Arne Willgård

SYLVE QVILLBERG

Ledamot

Lekmannarevisor

2022-03-25 14:50

2022-03-25 18:56

Serienummer: WnD4utJSrcV4EU9RjIzzvQ

Serienummer: YChGx0NJOvlVUyoBA/rXAQ

Jan Åke Thomas Troedsson

Per Martin Lilja

Ordförande

Lekmannarevisor

2022-03-26 07:44

2022-03-28 22:37

Serienummer: qJN1ncqCB4I0D4OkKVILaQ

Serienummer: 58ARMDoxW2cENU5RpeP+9Q

CARL FOGELBERG

VICTORIA PERSSON

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

2022-03-29 19:31

2022-03-29 19:36

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.
Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos
signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med
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Visma Addo ID-nummer : 7a5c4c0a-225c-46f1-8bac-064d447e987c

Serienummer: CJWJW0w9TAyyxENK2KK1hQ

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk.
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument
Händelselogg för dokumentet
2022-03-25 13:18 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-25 13:18 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-25 13:18 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-25 13:18 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-25 13:18 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-25 13:18 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-25 13:18 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-25 13:18 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-25 13:18 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-25 13:18 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-25 13:18 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-25 13:18 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-25 13:18 En avisering har skickats till Jan-Åke Troedsson
2022-03-25 13:18 En avisering har skickats till Lars Niklasson
2022-03-25 13:18 En avisering har skickats till Jan Willgård
2022-03-25 13:18 En avisering har skickats till Anders Nählstedt
2022-03-25 13:18 En avisering har skickats till Iréne Robertsson
2022-03-25 13:18 En avisering har skickats till Kjell Rosenlöf
2022-03-25 13:18 En avisering har skickats till Catarina Willman
2022-03-25 13:18 En avisering har skickats till Anders Ramäng
2022-03-25 13:18 En avisering har skickats till Per Lilja
2022-03-25 13:18 En avisering har skickats till Sylve Qvillberg
2022-03-25 13:18 En avisering har skickats till Carl Fogelberg
2022-03-25 13:18 En avisering har skickats till Viktoria Persson
2022-03-25 13:21 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anders Ramäng
2022-03-25 13:22 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lars Niklasson
2022-03-25 13:22 Anders Ramäng har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
ukI9hKxtRMTkzIAY3ZbjBg)
2022-03-25 13:22 Alla dokument har undertecknats av Anders Ramäng
2022-03-25 13:24 LARS NIKLASSON har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
JgUnAJeE7MucNnfdQnTzpw)
2022-03-25 13:24 Alla dokument har undertecknats av Lars Niklasson
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Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk.
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument
Händelselogg för dokumentet
2022-03-25 13:24 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Iréne Robertsson
2022-03-25 13:25 IRÉNE ROBERTSSON har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
RJv5MVqNuaPv4uHnOBPNIA)
2022-03-25 13:25 Alla dokument har undertecknats av Iréne Robertsson
2022-03-25 13:45 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Viktoria Persson
2022-03-25 13:50 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Catarina Willman
2022-03-25 13:53 Catarina Helena Willman har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
KK3w9RvpqOjsqnwKC0dUjA)
2022-03-25 13:53 Alla dokument har undertecknats av Catarina Willman
2022-03-25 14:15 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Kjell Rosenlöf
2022-03-25 14:16 Kjell Olof Rosenlöf har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
la8wnviMpRluy/36LQyEsg)
2022-03-25 14:16 Alla dokument har undertecknats av Kjell Rosenlöf
2022-03-25 14:36 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anders Nählstedt
2022-03-25 14:38 ANDERS NÄHLSTEDT har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
cgU3d/EbJ20aSxnLomn9Jg)
2022-03-25 14:38 Alla dokument har undertecknats av Anders Nählstedt
2022-03-25 14:48 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jan Willgård
2022-03-25 14:50 Jan Arne Willgård har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
CJWJW0w9TAyyxENK2KK1hQ)
2022-03-25 14:50 Alla dokument har undertecknats av Jan Willgård
2022-03-25 18:52 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sylve Qvillberg
2022-03-25 18:56 SYLVE QVILLBERG har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
KFvxKd865hR3LPfmQDNanQ)
2022-03-25 18:56 Alla dokument har undertecknats av Sylve Qvillberg
2022-03-26 07:43 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jan-Åke Troedsson
2022-03-26 07:44 Jan Åke Thomas Troedsson har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
WnD4utJSrcV4EU9RjIzzvQ)
2022-03-26 07:44 Alla dokument har undertecknats av Jan-Åke Troedsson
2022-03-28 22:32 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Per Lilja
2022-03-28 22:37 Per Martin Lilja har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
YChGx0NJOvlVUyoBA/rXAQ)
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Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk.
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner
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Händelselogg för dokument
Händelselogg för dokumentet
2022-03-28 22:37 Alla dokument har undertecknats av Per Lilja
2022-03-29 19:29 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Carl Fogelberg
2022-03-29 19:31 CARL FOGELBERG har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
qJN1ncqCB4I0D4OkKVILaQ)
2022-03-29 19:31 Alla dokument har undertecknats av Carl Fogelberg
2022-03-29 19:36 VICTORIA PERSSON har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
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2022-03-29 19:36 Alla dokument har undertecknats av Viktoria Persson
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Till årsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (org.nr 516406-0294)

Granskningsrapport för 2021

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
aktieägaravtal, ägardirektiv och de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas uppgift är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt pröva den interna
kontrollen och om verksamheten bedrivits enligt ägarnas uppdrag och mål.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för prövning och bedömning.
Vid vår granskning har vi samrått med våra ersättare Bruno Andersson, Ystad och Bengt Wallin,
Sölvesborg.
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Vi bedömer att verksamheten bedrivits enligt fastställt ägardirektiv och inom de kommunala
befogenheter som gäller för bolaget.
Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning
föreligger därmed inte.
Malmö 2022-03-29

Per Lilja, Malmö
Sylve Qvillberg, Skurup
Av årsstämman utsedda lekmannarevisorer

Visma Addo ID-nummer : f282b835-da8f-4b56-a71d-3c0ab932b374

Vi, av årsstämman utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s
(org.nr 516406-0294) verksamhet.
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Lekmannarevisor

Lekmannarevisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, org.nr 516406-0294

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i
försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kommunassurans Syd Försäkrings
ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om
årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Kommunassurans
Syd Försäkrings AB.
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport
som har överlämnats till bolagets styrelse i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Kommunassurans Syd Försäkrings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna
tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i
förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Vår revisionsansats
Revisionens inriktning och omfattning
Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i
de finansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där verkställande direktören och styrelsen gjort
subjektiva bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som har gjorts med
utgångspunkt från antaganden och prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid alla
revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen och verkställande direktören åsidosätter den interna
kontrollen, och bland annat övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för
väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter.
Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella
rapporterna som helhet, med hänsyn tagen till bolagets struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt den
bransch i vilken bolaget verkar.
Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga
felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller misstag. De betraktas som väsentliga om
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar med grund
i de finansiella rapporterna.
Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa väsentlighetstal, däribland för den finansiella
rapportering som helhet. Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi revisionens inriktning och
omfattning och våra granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning, samt att bedöma effekten av
enskilda och sammantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet.
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Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de
mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades
inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen som helhet, men vi gör inga
separata uttalanden om dessa områden.
Särskilt betydelsefullt område

Hur vår revision beaktade det särskilt
betydelsefulla området

Reserv för oreglerade skador

Vi har bland annat:

•

Kommunassurans Syd Försäkrings AB erbjuder sina ägare skade- och
ansvarsförsäkringar. Ledningen beskriver de risker som finns
förknippade med försäkringsgivning på sidorna 15-17 och de
redovisningsprinciper som tillämpas beskrivs på sida 13-15.

•

Stämt av bokföringen mot det
register över inträffade skador som
bolaget upprättar och löpande
uppdaterar

•

•

•

Inhämtat skaderapporter och
beräkningsunderlag för bedömning
av riktigheten i gjorda reserver och
utmanat ledningen i de antaganden
och bedömningar som gjorts

•

Inhämtat aktuarierapport avseende
beräkning av reserv för inträffade
men ej inrapporterade skador,
samt bedömt beräkningsmetod i
denna mot etablerad praxis

Reserven för oreglerade skador är i väsentlig utsträckning beroende
av de bedömningar ledningen gör av de mest sannolika kostnaderna för
att reglera skadorna. Reserven uppgår i bokslutet till 101 MSEK (89
MSEK).
Bedömning görs baserad på den information ledningen har tillgänglig
vid bokslutet och beräkningarna baseras på bedömningar om framtida
utfall av skadekostnad, såsom avvecklingstid och skademönster. Bolaget
använder vedertagna aktuariella metoder för beräkningarna av
avsättningar för oreglerade skador. Beräkningen av reserven för
inträffade men ej inrapporterade skador görs av bolagets aktuarie.

•

Det går inte att utesluta att annan information kan påverka de
reserver som bokförts och graden av uppskattningar och bedömningar
gör att vi anser att reserv för oreglerade skador utgör ett särskilt
betydelsefullt område.

•

Inhämtat utfall i tidigare gjorda
reserver för jämförelse mot tidigare
reserv för bedömning av
riktigheten i gjorda reserver
Vår granskning har inte resulterat i några
väsentliga anmärkningar inom detta
område.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Kommunassurans Syd Försäkrings AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i
försäkringsföretag eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 4009 203 11 Malmö, utsågs till Kommunassurans Syd Försäkrings ABs
revisor av bolagsstämman den 6 maj 2014 och har varit bolagets revisor därefter.
Malmö den 29 mars 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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Carl Fogelberg
Auktoriserad revisor

Viktoria Persson
Auktoriserad revisor

4 av 3

 Signerat

2022-03-29 19:23:02 UTC

Oneflow ID 2861573

Sida 4 / 5

Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige
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Viktoria Persson

Datum

Director
Leveranskanal: E-post
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Carl Fogelberg

Datum

Partner
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Lärandeutskottet
2022-05-19

§ 37 Anmälan om kränkningar till huvudman KS/2022:107
Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Godkänner redovisningen av inkomna anmälningar av kränkning till huvudmannen.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i skollagen. Följande
paragraf beskriver vad som gäller:
”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig
ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna
och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.” Skollagen 2010:800 6 kap. 10 §
Huvudmannens ansvar att utreda och åtgärda är i Tranemo kommun delegerat till rektor
och bitr. rektor. Detta redovisas separat som delegationsbeslut.

Ärendet
Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om kränkning
som har inkommit sedan förra sammanträdet. Från 2022 redovisas endast utförligare
sammanställning och analys av de kränkningsärenden som inkommit under läsåret efter
läsårsslut. I tabellen nedan redovisas de fyra anmälningar som inkommit sedan förra
utskottsmötet.
Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2022-04-13—2022-05-11
Skolform

grundskola
f-6
grundskola
f-6
grundskola
f-6
grundskola
f-6

Utsatt
barn/elev
1
1
1
1

Ordförandes sign

Elev/
Flicka
Elev/
Pojke
Elev/
Flicka
Elev/
Pojke

Inblandade

1
1
1
1

Justerares sign

Elev/
Pojke
Elev/
Blandad
Elev/
Pojke
Elev/
Pojkar

3

Typ av
kränknin
g
Muntlig

1

Ja, Etnicitet

1

1

Fysiskt

1

Nej

0

1

Muntlig

1

Nej

0

2

Fysisk/
Psykisk

1

Ja, Etnicitet

1

Justerares sign

Sekr sign

Diskrimineringsgrund

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-05-19
Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna
2022-04-13—2022-05-11
Diskrimineringsgrunder
kön
könsöverskridande identitet
etnicitet
funktionshinder
sexuell läggning
ålder
religion

2

2

Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan

Barnkonventionen
Alla barn och elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Detta är
reglerat i såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och
utredning av kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens
trygghetsarbete, sammantaget syftar till att uppnå trygghet och trivsel för alla barn
och elever i verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-11

Föredragning och debatt
Tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Christoffer Waye
Socialpedagog
Datum: 2022-05-11
Dnr: KS/2022:107

Tjänsteskrivelse om anmälan av kränkning till
huvudman (Lärandesektionen)
Förslag till beslut
•

Godkänner redovisningen av inkomna anmälningar av kränkning till
huvudmannen.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i
skollagen. Följande paragraf beskriver vad som gäller:
”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är
skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta
de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.”
Skollagen 2010:800 6 kap. 10 §
Huvudmannens ansvar att utreda och åtgärda är i Tranemo kommun delegerat
till rektor och bitr. rektor. Detta redovisas separat som delegationsbeslut.

Ärendet
Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om
kränkning som har inkommit sedan förra sammanträdet. Från 2022 redovisas
endast utförligare sammanställning och analys av de kränkningsärenden som
inkommit under läsåret efter läsårsslut. I tabellen nedan redovisas de fyra
anmälningar som inkommit sedan förra utskottsmötet.
Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2022-04-13—2022-05-11

Skolform

grundskola
f-6
grundskola
f-6
grundskola
f-6
grundskola
f-6

Utsatt
barn/elev
1
1
1
1

Elev/
Flicka
Elev/
Pojke
Elev/
Flicka
Elev/
Pojke

Inblandade

1
1
1
1

Elev/
Pojke
Elev/
Blandad
Elev/
Pojke
Elev/
Pojkar

3

Typ av
kränknin
g
Muntlig

Diskrimineringsgrund
1

Ja, Etnicitet

1

1

Fysiskt

1

Nej

0

1

Muntlig

1

Nej

0

2

Fysisk/
Psykisk

1

Ja, Etnicitet

1

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna
2022-04-13—2022-05-11
Diskrimineringsgrunder
kön
könsöverskridande identitet
etnicitet
funktionshinder
sexuell läggning
ålder
religion

2

2

Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan

Barnkonventionen
Alla barn och elever ska känna sig trygga och respekterade som de är.
Detta är reglerat i såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för
anmälan och utredning av kränkningar och diskriminering är en del av
Lärandesektionens trygghetsarbete, sammantaget syftar till att uppnå
trygghet och trivsel för alla barn och elever i verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-11

Föredragning och debatt
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§ 145 Valärende - Val av ledamot till budgetutskottet efter Stefan
Larsson (V) KS/2021:572
Kommunstyrelsens beslut
•

Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Stefan Larsson (V) har, 2021-11-02 inkommit med en skrivelse där han begär att bli
entledigad från samtliga av sina uppdrag.
Stefan Larsson (V) har blivit entledigad.
Vänsterpartiets plats som ersättare i budgetutskottet vakant och ska tillsättas.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Stefan Larsson (V)
KS §111, 2022-04-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anders Brolin (S) föreslår att ärendet bordläggs till nästkommande
sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt hans förslag. Förslaget
bifalles.
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