
 

 

 

 2022-09-20 

 

Kungörelse 

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun sammanträder i Tranemosalen, 

kommunkontoret i Tranemo 2022-10-10 kl 18:00 för behandling av följande ärenden: 

 

1  Justerare förslås Marita Falk Axelsson (Kd) och Christoffer Andersson (C). 

Justeringen sker digitalt torsdagen 13e oktober kl 15.30.  

 

2  Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2022:419, KS/2022:430, 

KS/2022:432, KS/2022:433, KS/2022:424, KS/2022:417, KS/2022:418 

- Medborgarförslag om återvinning i Tranemo kommun 

- Medborgarförslag om sänkt hastighet och säkrare korsningar 

- Medborgarförslag om skräpplockare 

- Medborgarförslag om energibesparing 

- Medborgarförslag om att man ska kunna betala med kontanter i 

kommunens verksamheter  

- Motion om en transparent politisk organisation 

- Motion om en tillgänglig kommun 

 

3  Inkomna interpellationer och frågor  

 

4  Svar - Medborgarförslag om uppförande av farthinder i Länghem  

 

5  Övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan för IT  

 

6  Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut  

 

7  Ägardirektiv och ägaravtal för Kommunassurans samt information om 

egenandelsprogram  

 



 

 

8  Stiftelsen Frans Amandus Nordqvist donation årsredovisning 2021  

 

9  Stiftelser, fonder 2021 - Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 

KS/2022:264 

 

10  Ändring av starttid KF sammanträde 31/10.  

 

11  Delgivningar KS/2022:81 

 

12  Information från kommunstyrelsen  

 

13  Information från revisorerna  

 

14  Rapporter från beredningarna  

 

15  Avtackning av avgående ledamöter  

 

 

 

 

 

Tranemo, 2022-09-20 

 

 

Ulf Thifors (S) 

Ordförande    Sanna Pihlajamäki Blomgren 

    Utredare/Processekreterare 

 

Förhinder 

Vid eventuellt förhinder anmäl detta via telefon 0325-576000 eller via e-post till 

kommun@tranemo.se så att en ersättare kallas in för dig. 

mailto:kommun@tranemo.se


Ämne: Medborgarförslag
Från: Murat  Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2022-09-19 20:24:13

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
E-post:
Telefon:
Här skriver du ditt
medborgarförslag:

Murat
Haxha

 Projekt: Tranemo Sweap Clean

Låt oss sänka kostnaden och dra mer nytta av återvinningscentral samtidigt 
som kommun visar vägen på hållbarhet, när som helt för vem som helst.

Att återvinningsstationen är populär vittnar antalet besök om, flera tusen 
besökare per år. Ett litet problem har varit öppettiderna. Förvisso 
lördagsöppet och någon dag på vardagen gör att medborgare inte har 
möjlighet att besöka centralen.

– Köerna brukar ringla långa på lördagar. Det är en orsak till att jag vill att 
kommunen satsar på öppet dygnet runt, året om. Vi kommer att vara en av 
dom först i Sverige med det. Under icke kontorstid kommer det att krävas 
identifikation med mobilen/tagg för att släppas in. Det är bara 
kommunmedborgare med godkänd utbildning släpps in.

1) Förslaget bygger på att ett ex antal medborgare genomför utbildning i
hållbarhet, policy, ordning & reda och säkerhet.

2) Efter genomgång av utbildning ska dessa individer få tillgång till
återvinningscentral vilken tid som helt på dygnet.

3) Identifiera medborgare med behörighet via mobil eller tagg.

Mvh
Murat Haxha 



Ämne: Medborgarförslag
Från: Henrik Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2022-09-22 19:47:54

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
E-post:
Telefon:
Här skriver du ditt
medborgarförslag:

Henrik
Larsen

 Förslag på sänkt hastighet och säkrare korsningar.

Att hastigheten genom Tranemo är 50 km/tim överallt tycker jag är orimligt i dagens samhälle. Folk 
vill gärna köra fortare än vad hastigheten tillåter. För att kunna komma åt detta och även göra det 
kännbart i plånboken vid de tillfällen som trafikkontroller görs. Att det är 50 km/tim utanför Solhagens 
förskola är för mig obegripligt!

1. Man borde se över hastigheten över genomfartsvägarna (blå linjer på kartan) och sänka hastigheten
där till 40 km/tim.
2. De gulmarkerade områdena föreslår jag justeras till 30 km/tim ur en säkerhetsaspekt.
3. Göra det mer uppenbart för bilister där högerregel uppstår.
4. Ta en titt på de korsningar som inte är säkra att passera då de har förhöjd olycksrisk, man inte har fri 
sikt åt alla håll. Ett par av dessa korsningar är Norrgatan/Gärdesvägen, Solgårdsgatan/Trädgårdsgatan
och den ombyggda korsningen Byns väg/Fabriksgatan, det finns säkert mängder av dessa korsningar
som behöver åtgärdas.

BIFOGAD KARTA:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14xus7xnf9GyQOmuFXLavfGUUoRmvPAc&usp=sharing



Ämne: Medborgarförslag
Från: Tranemo kommun
Till: Andreasson Louise
Mottaget: 2022-09-26 10:13:08

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
E-post:
Telefon:

Jenny
Hedberg
 

Här skriver du ditt medborgarförslag:

Mitt andra förslag till en mer skräpfri omgivning är att höja renhållningstaxan för 
varje hushåll med en hundring i månaden och för den summan anställa skräpplockare 
i varje samhälle. Det kan vara en långtidssjukskriven som på grund av stress kan få 
arbeta efter sina förutsättningar och eget ansvar hålla så rent från skräp som möjligt.
I dalstorp har jag sedan 2017 samlat sorterat och kört iväg skräp på frivillig basis 
under min sjukskrivning, därför att jag har mått bra av det och det kommit andra till 
glädje...... men jag skulle bli glad om även det gick att få lön för att göra 
samhällsnytta istället för att vara sjukskriven från arbete som kräver tidspress och 
socialkompetens och allt annat som man inte klarar vid utbrändhet. Jag tror det är 
många som liksom jag skulle vara tacksamma för ett arbete och andra för en skräpfri 
omgivning.
Kom till Dalstorp och se så skräpfritt vi har det! Jag har lagt i genomsnitt 20 timmar i 
veckan på mitt renhållnings engagemang mest i Dalstorp men även i Limmared och 
Tranemo och utmed landsvägarna.
Så jag ber er att skapa tjänster eller uppdrag för skräpplockare. Vi kan inte låta 
naturen svämma över av skräp!



Ämne: Medborgarförslag
Från: Tranemo kommun
Till: Andreasson Louise
Mottaget: 2

 Skickat: den 7 september 2022 00:17
Till: Tranemo kommun <kommun@tranemo.se> 
Ämne: Medborgarförslag

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
E-post:
Telefon:
Här skriver du ditt
medborgarförslag:

Jenny
Hedberg

 Vi alla behöver spara på elanvändningen säger de på nyheterna idag den 6/9-22. Jag 
bor invid Dalstorpsskolan. Sedan ombyggnaden blev klar har konstgräsplanen belysts 
hela dygnet året om. Att planen är belyst om sommarnätterna gör att ungdomar 
samlas där och skräpar ned och för oväsen. Jag städar upp efter dem var morgon då 
jag anser att skolbarn ska ha en skräpfri omgivning utan krossat glas. Otaliga är de 
nätter jag fått gå ut för att få tyst på oväsendet och även se till att ungarna tar sig ned 
från idrottshallens tak samt att se till att mopederna tas ut från konstgräsplanen som 
i den starka belysningen används som mekanikerplats när motorerna krånglar.
Jag tycker att det vore lämpligt att släcka strålkastarna kl 24 så slipper vi bus och 
oljud.
Komunen kunde installera timer så glöms det inte att släcka.
Inuti idrottshallen och inuti skolbyggnaden kan lyset istället vara kopplat till 
rörelsesensorer för vad jag antar arbetar ingen där om nätterna.
Det finns inte en enda natt då inte en eller flera salar står med full belysning på både 
nätter helger och skollov.
Timer, rörelsesensorer och ljusrelän borde vara en billig investering för att spara el 
och vara med om rädda klimatet och vår gemensamma omgivning.

mailto:kommun@tranemo.se
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Motion till Tranemo Kommunfullmäktige 
 

En transparent politisk organisation 

 
För 2 år sedan lyftes denna fråga, som aldrig togs upp till ordentlig 
diskussion. Nu är läget i Tranemo akut. Politiken har tappat taktpinnen 
och befolkningen har tappat förtroendet för både politik och förvaltning. 
En väl fungerande, tydlig och transparent politisk organisation är en 
förutsättning för att bibehålla våra medborgares förtroende och säkra 
demokratiskt genomförda beslut. Det är också nödvändigt att våra valda 
politiker ges möjlighet att komma närmare verksamheten för att styra, 
följa upp och ta ansvar på ett bättre sätt. 
 
Med den föreslagna förändringen stärks demokratin och våra 
medborgares insyn och förståelse för hur politiska beslut fattas kommer 
att öka. 
 

Genom att skapa en organisation med facknämnder med tydliga 
uppdrag, reglementen och delegationsordningar får vi en bättre 
kommunal verksamhet. En möjlighet kunde vara att omforma dagens 
utskott till facknämnder med bred politisk representation. 
 
Vi föreslår, med stöd av ovan, kommunfullmäktige besluta: 
 
➢ att en tvärpolitisk grupp skapas för att utreda den nuvarande 

kommunala organisationen och arbeta fram förslag till nödvändiga 
förbättringar för att stärka demokratin  
 

➢ den tvärpolitiska gruppen bör också utreda möjligheten att 
organisera oss i facknämnder enligt kommunallagen. Resultatet 
skall presenteras fullmäktige för beslut. 

 
Tranemo 2022-09-15 
 
ChrisTina Yngvesson  Birgitta Olander 
Politiskt oberoende   Politiskt oberoende 
 



 



  

 

 

Motion till Tranemo Kommunfullmäktige 
 

En tillgänglig kommun 

 
Jag anser att Tranemo Kommun ska vara en föregångare när det gäller 
att informera om hur förhållandena vad gäller tillgänglighet är inom hela 
kommunen, genom att utarbeta en tillgänglighetsguide. 
 
Tillgänglighetsguiden ska ge information om var personer med 
funktionshinder utan svårigheter kan ta sig fram på egen hand eller med 
viss hjälp. 
 
Syftet med en tillgänglighetguide är att den ska vara till hjälp vid 
planering av aktiviteter så att man kan undvika platser som utestänger 
personer med funktionshinder. Detta gälla samtliga lokaler i kommunen 
privata som offentliga. 
 
Guiden kan utformas så att man genom symboler och korta 
kommentarer presenterar de olika inrättningarnas grad av tillgänglighet. 
 
 Påpekas bör att det har tidigare funnits en tillgänglighetsguide i 
kommunen som med fördel kan användas som bas för en ny upplaga. 
 
 
Tranemo 2022-09-15 
 
ChrisTina Yngvesson   
Politiskt oberoende    
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-09-26 
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§ 213 Medborgarförslag om uppförande av farthinder i Länghem 
KS/2022:165 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Medborgarförslaget avslås 

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 
Kommunen har ingen rådighet över aktuell väg utan det är Trafikverket som är ansvarig 
väghållare. 

Ärendet 
Tim Hagberg har 2022-03-26 lämnat ett medborgarförslag om att uppföra ett farthinder på 
vägen som passerar förslagsställarens hus i Länghem. 
Förslagsställaren anser att få förare håller den skyltade hastigheten som är 50 km/h. Aktuell 
vägsträcka är Trafikverket väghållare för. 
Då kommunen inte har någon rådighet över aktuell väg, väg 1680, har förvaltningen skickat 
förslaget vidare till Trafikverket för yttrande. Trafikverkets svar var att man önskar att 
förslagsställaren kontaktar Trafikverket direkt. 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-08-08 för att ge förslagsställaren 
tillfälle att utveckla sitt förslag samt meddela att det är Trafikverket som förslaget ska ställas 
till. Förvaltningen har också 2022-08-08 mailat Trafikverkets svar till förslagställaren. 

Barnkonventionen  
När det handlar om trafik och höga hastigheter berörs alltid barn.  

Jämställd- och jämlikhet  
Ingen påverkan. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen påverkan. 

Beslutsunderlag 
AU §119, 2022-08-25 
Tjänsteskrivelsen 2022-08-08 
Medborgarförslag om uppförande av farthinder i Länghem 2022-03-26 
Trafikverkets yttrande om medborgarförslaget 2022-08-08 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-09-26 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

Beslutet skickas till 
Tim Hagberg 
Samhällssektionen 
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-08-25 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 119 Medborgarförslag om uppförande av farthinder i Länghem 
KS/2022:165 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Medborgarförslaget avslås 
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 
Kommunen har ingen rådighet över aktuell väg utan det är Trafikverket som är ansvarig 
väghållare. 

Ärendet 
Tim Hagberg har 2022-03-26 lämnat ett medborgarförslag om att uppföra ett farthinder på 
vägen som passerar förslagsställarens hus i Länghem. 
Förslagsställaren anser att få förare håller den skyltade hastigheten som är 50 km/h. Aktuell 
vägsträcka är Trafikverket väghållare för. 
Då kommunen inte har någon rådighet över aktuell väg, väg 1680, har förvaltningen skickat 
förslaget vidare till Trafikverket för yttrande. Trafikverkets svar var att man önskar att 
förslagsställaren kontaktar Trafikverket direkt. 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-08-08 för att ge förslagsställaren 
tillfälle att utveckla sitt förslag samt meddela att det är Trafikverket som förslaget ska ställas 
till. Förvaltningen har också 2022-08-08 mailat Trafikverkets svar till förslagställaren. 

Barnkonventionen  
När det handlar om trafik och höga hastigheter berörs alltid barn.  

Jämställd- och jämlikhet  
Ingen påverkan. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen påverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-08-08 
Medborgarförslag om uppförande av farthinder i Länghem 2022-03-26 
Trafikverkets yttrande om medborgarförslaget 2022-08-08 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-08-25 
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Föredragning och debatt 
Verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Tim Hagberg 
Samhällssektionen 
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Vår ref: Henrik Johansson 
Verksamhetschef 
Datum: 2022-08-08 
Dnr: KS/2022:165 
 

 

 Svar på Medborgarförslag om uppförande av farthinder i 
Länghem 

 

Förslag till beslut 
• Medborgarförslaget avslås 

 
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 
Kommunen har ingen rådighet över aktuell väg utan det är Trafikverket som är 
ansvarig väghållare. 

Ärendet 
Tim Hagberg har 2022-03-26 lämnat ett medborgarförslag om att uppföra ett 
farthinder på vägen som passerar förslagsställarens hus i Länghem. 
Förslagsställaren anser att få förare håller den skyltade hastigheten som är 50 
km/h. Aktuell vägsträcka är Trafikverket väghållare för. 
Då kommunen inte har någon rådighet över aktuell väg, väg 1680, har 
förvaltningen skickat förslaget vidare till Trafikverket för yttrande. Trafikverkets 
svar var att man önskar att förslagsställaren kontaktar Trafikverket direkt. 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-08-08 för att ge 
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag samt meddela att det är 
Trafikverket som förslaget ska ställas till. Förvaltningen har också 2022-08-08 
mailat Trafikverkets svar till förslagställaren. 

Barnkonventionen  
När det handlar om trafik och höga hastigheter berörs alltid barn.  
 



 
 
 
 

Jämställd- och jämlikhet  
Ingen påverkan 

Ekonomisk påverkan 
Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-08-08 
Medborgarförslag om uppförande av farthinder i Länghem 2022-03-26 
Trafikverkets yttrande om medborgarförslaget 2022-08-08 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Tim Hagberg 
Samhällssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
 
 
 
 
 
Patrik Westerlund   Henrik Johansson 
Sektionschef    Verksamhetschef 



Ämne: Medborgarförslag
Från: Tranemo Kommun  Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2022-03-26 16:19:18

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
E-post:
Telefon:
Här skriver du ditt
medborgarförslag:

Tim
Hagberg 

 Vi bor på ingestorp Särla 1 i Länghem och på vår väg här utanför är det 
50km/h, men tyvärr är de princip ingen som håller den hastigheten förbi här 
alla kör för fort, och vi har barn även grannarna så känns läskigt med vägen 
för deras skull. Så tänkte höra om ni kanske skulle kunna sätta upp farthinder 
här utanför? Mvh Tim Hagberg 



Ärendenummer  Dokumentdatum  

1348552 2022-06-20 

 Sidor 

  

 1(1) 

 

Trafikverket 

Ärendemottagningen 

Box 810 

781 28 Borlänge 

 

Besöksadress: 

Hamntorget 5, Karlstad 

 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Jimmy Malmquist 

Direkt: +46 10-123 31 14 

jimmy.malmquist@trafikverket.se 
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Medborgarförslag väg 1680, Länghem, Tranemo kommun 

 

Hej 

Jag har tagit emot ert inkomna medborgarförslag gällande väg 1680, Länghem, Tranemo 

kommun. Det bästa är att ni ber kunden att höra av sig direkt till Trafikverket.  

 

Jag vill samtidigt passa på att informera om att det gjorts en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för 

Länghem, där en del trafiksäkerhetsåtgärder har föreslagits. 

 

 

Med vänlig hälsning,  

 

Jimmy Malmquist 

Planering  

Trafikverket Region Väst 

 

 

 

 

 

 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-09-26 
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§ 220 Övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan för IT 
KS/2022:332 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Samverkan kring verksamhet IT övergår till avtalssamverkan med start 2023-01-01 

under förutsättning att kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun fattar 
motsvarande beslut. 

• Godkänner Samverkansavtal IT och kan därmed undertecknas av behörig 
firmatecknare. 

• Avveckla Samverkansnämnd IT i samband med att innevarande mandatperiod löper 
ut 2022-12-31. 
 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om 
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. 

När Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till 
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet till 
avtalssamverkan. Kommunerna (Ulricehamns kommun och Tranemo Kommun) har en väl 
etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är nöjda med. Samverkan regleras 
genom avtal. Genom att avveckla nämnden blir det tydligare att IT är en del av vår ordinarie 
verksamhet som inkluderas och följs upp på samma sätt som andra stödfunktioner i 
kommunen. 

Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och skapa 
avtalssamverkan från nästa mandatperiod med start 1 januari 2023. 

Ärendet 
På samverkansnämnd IT den 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om 
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. När 
Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till 
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet till 
avtalssamverkan. 

Med IT i detta hänseendet menas verksamhet IT vars primära uppgift är att sköta teknisk 
drift av interna system, tillhandahålla infrastruktur, support och verksamhetsstöd. 
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Syftet med utredningen 
Föreslå samverkansnämnd IT den mest effektiva samverkansformen för uppdraget genom 
att belysa olika perspektiv. 

Sammanfattning av utredningen 
Att bedriva IT är en intern stödfunktion till kärnverksamheterna på samma sätt som en 
ekonomifunktion eller en personalfunktion. Enligt samverkansnämnd IT reglemente regleras 
nämndes uppdrag redan idag genom ett samverkansavtal. I samverkansavtalet står bland 
annat: ”Samverkansnämnd IT är en renodlad utförarnämnd vars uppgift är att följa det 
ramuppdrag som respektive kommunstyrelse ger nämnden inför verksamhetsåret.” 

På samverkansnämnden idag följs tertialrapporter upp från IT och under novembermötet 
bereds ramuppdrag till kommunstyrelsen. Under året genomförs olika föredragningar kring 
IT-relaterade frågor på nämndens begäran.  

Inga frågor eller uppdrag från andra nämnder har inkommit till samverkansnämnden. 
Nämnden har heller inte fått andra ansvar eller uppdrag delegerade till sig. 

Utredningen har belyst samverkansfrågan ur olika perspektiv: 

• Politik 

• Verksamhetsnytta 

• IT-samverkan 

• Juridik 

• Ekonomi 

Inget av perspektiven möter hinder för att övergå från nämndssamverkan till 
avtalssamverkan. 

Utredningens slutsats/rekommendation 
Idag har kommunerna en väl etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är nöjda 
med. Samverkan regleras redan idag genom avtal. Genom att avveckla nämnden blir det 
tydligare att IT är en del av vår ordinarie verksamhet som inkluderas och följs upp på 
samma sätt som andra stödfunktioner i kommunen.  

Om samverkan skulle inletts idag hade troligen samverkan genomförts som 
avtalssamverkan vilket inte var möjligt då samverkansnämnd IT startade. 

Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och skapa 
avtalssamverkan. 
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Barnkonventionen  
Avtalsformen för IT-samverkan har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 
Att övergå från en nämndssamverkan till en avtalssamverkan har ingen ekonomisk 
påverkan.  

Beslutsunderlag 
AU §112, 2022-08-25 
Tjänsteskrivelse 2022-06-22 
Avtal IT-samverkan 
Bilaga 1 PUB-avtal IT-samverkan 
Protokollsutdrag §21 Samverkansnämnd IT 2021-11-19 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-02-07 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Ulricehamns kommun 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 112 Övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan för IT 
KS/2022:332 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Samverkan kring verksamhet IT övergår till avtalssamverkan med start 2023-01-01 
under förutsättning att kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun fattar 
motsvarande beslut. 

• Godkänner Samverkansavtal IT och kan därmed undertecknas av behörig 
firmatecknare. 

• Avveckla Samverkansnämnd IT i samband med att innevarande mandatperiod löper 
ut 2022-12-31. 
 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om 
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. 

När Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till 
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet till 
avtalssamverkan. Kommunerna (Ulricehamns kommun och Tranemo Kommun) har en väl 
etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är nöjda med. Samverkan regleras 
genom avtal. Genom att avveckla nämnden blir det tydligare att IT är en del av vår ordinarie 
verksamhet som inkluderas och följs upp på samma sätt som andra stödfunktioner i 
kommunen. 

Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och skapa 
avtalssamverkan från nästa mandatperiod med start 1 januari 2023. 

Ärendet 
På samverkansnämnd IT den 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om 
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. När 
Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till 
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet till 
avtalssamverkan. 

Med IT i detta hänseendet menas verksamhet IT vars primära uppgift är att sköta teknisk 
drift av interna system, tillhandahålla infrastruktur, support och verksamhetsstöd. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-08-25 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

Syftet med utredningen 
Föreslå samverkansnämnd IT den mest effektiva samverkansformen för uppdraget genom 
att belysa olika perspektiv. 

Sammanfattning av utredningen 
Att bedriva IT är en intern stödfunktion till kärnverksamheterna på samma sätt som en 
ekonomifunktion eller en personalfunktion. Enligt samverkansnämnd IT reglemente regleras 
nämndes uppdrag redan idag genom ett samverkansavtal. I samverkansavtalet står bland 
annat: ”Samverkansnämnd IT är en renodlad utförarnämnd vars uppgift är att följa det 
ramuppdrag som respektive kommunstyrelse ger nämnden inför verksamhetsåret.” 

På samverkansnämnden idag följs tertialrapporter upp från IT och under novembermötet 
bereds ramuppdrag till kommunstyrelsen. Under året genomförs olika föredragningar kring 
IT-relaterade frågor på nämndens begäran.  

Inga frågor eller uppdrag från andra nämnder har inkommit till samverkansnämnden. 
Nämnden har heller inte fått andra ansvar eller uppdrag delegerade till sig. 

Utredningen har belyst samverkansfrågan ur olika perspektiv: 

• Politik 

• Verksamhetsnytta 

• IT-samverkan 

• Juridik 

• Ekonomi 

Inget av perspektiven möter hinder för att övergå från nämndssamverkan till 
avtalssamverkan. 

Utredningens slutsats/rekommendation 
Idag har kommunerna en väl etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är nöjda 
med. Samverkan regleras redan idag genom avtal. Genom att avveckla nämnden blir det 
tydligare att IT är en del av vår ordinarie verksamhet som inkluderas och följs upp på 
samma sätt som andra stödfunktioner i kommunen.  

Om samverkan skulle inletts idag hade troligen samverkan genomförts som 
avtalssamverkan vilket inte var möjligt då samverkansnämnd IT startade. 

Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och skapa 
avtalssamverkan. 
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Barnkonventionen  
Avtalsformen för IT-samverkan har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 
Att övergå från en nämndssamverkan till en avtalssamverkan har ingen ekonomisk 
påverkan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-22 
Avtal IT-samverkan 
Bilaga 1 PUB-avtal IT-samverkan 
Protokollsutdrag §21 Samverkansnämnd IT 2021-11-19 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-02-07 

Föredragning och debatt 
Planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Ulricehamns kommun 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Tobias Edoff 
Planeringschef 
Datum: 2022-06-22 
Dnr: KS/2022:332 
 
 

Tjänsteskrivelse - övergång från nämndssamverkan till 
avtalssamverkan för IT 

Förslag till beslut 
• Samverkan kring verksamhet IT övergår till avtalssamverkan med start 

2023-01-01 under förutsättning att kommunfullmäktige i Ulricehamns 
kommun fattar motsvarande beslut. 

• Godkänner Samverkansavtal IT och kan därmed undertecknas av behörig 
firmatecknare. 

• Avveckla Samverkansnämnd IT i samband med att innevarande 
mandatperiod löper ut 2022-12-31. I samband med detta upphävs 
reglemente för samverkansnämnd IT, antaget av kommunfullmäktige 
2016-12-12 § 140. 
 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om 
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. 

När Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till 
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet 
till avtalssamverkan. Kommunerna (Ulricehamns kommun och Tranemo 
Kommun) har en väl etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är 
nöjda med. Samverkan regleras genom avtal. Genom att avveckla nämnden blir 
det tydligare att IT är en del av vår ordinarie verksamhet som inkluderas och 
följs upp på samma sätt som andra stödfunktioner i kommunen. 

Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och 
skapa avtalssamverkan från nästa mandatperiod med start 1 januari 2023. 

Ärendet 
På samverkansnämnd IT den 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda 
om IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. 



 
 
 
När Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till 
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet 
till avtalssamverkan. 

Med IT i detta hänseendet menas verksamhet IT vars primära uppgift är att sköta 
teknisk drift av interna system, tillhandahålla infrastruktur, support och 
verksamhetsstöd. 

Syftet med utredningen 
Föreslå samverkansnämnd IT den mest effektiva samverkansformen för 
uppdraget genom att belysa olika perspektiv. 

Sammanfattning av utredningen 
Att bedriva IT är en intern stödfunktion till kärnverksamheterna på samma sätt 
som en ekonomifunktion eller en personalfunktion. Enligt samverkansnämnd IT 
reglemente regleras nämndes uppdrag redan idag genom ett samverkansavtal. I 
samverkansavtalet står bland annat: ”Samverkansnämnd IT är en renodlad 
utförarnämnd vars uppgift är att följa det ramuppdrag som respektive 
kommunstyrelse ger nämnden inför verksamhetsåret.” 

På samverkansnämnden idag följs tertialrapporter upp från IT och under 
novembermötet bereds ramuppdrag till kommunstyrelsen. Under året 
genomförs olika föredragningar kring IT-relaterade frågor på nämndens begäran.  

Inga frågor eller uppdrag från andra nämnder har inkommit till 
samverkansnämnden. Nämnden har heller inte fått andra ansvar eller uppdrag 
delegerade till sig. 

Utredningen har belyst samverkansfrågan ur olika perspektiv: 

• Politik 

• Verksamhetsnytta 

• IT-samverkan 

• Juridik 

• Ekonomi 

Inget av perspektiven möter hinder för att övergå från nämndssamverkan till 
avtalssamverkan. 



 
 
 
Utredningens slutsats/rekommendation 
Idag har kommunerna en väl etablerad och djup samverkan som båda 
kommunerna är nöjda med. Samverkan regleras redan idag genom avtal. Genom 
att avveckla nämnden blir det tydligare att IT är en del av vår ordinarie 
verksamhet som inkluderas och följs upp på samma sätt som andra 
stödfunktioner i kommunen.  

Om samverkan skulle inletts idag hade troligen samverkan genomförts som 
avtalssamverkan vilket inte var möjligt då samverkansnämnd IT startade. 

Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och 
skapa avtalssamverkan. 

Barnkonventionen  
Avtalsformen för IT-samverkan har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 
Att övergå från en nämndssamverkan till en avtalssamverkan har ingen 
ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-22 
Avtal IT-samverkan 
Bilaga 1 PUB-avtal IT-samverkan 
Protokollsutdrag §21 Samverkansnämnd IT 2021-11-19 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-02-07 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Ulricehamns kommun 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Kommunfullmäktiges beslut.  



 
 
 
Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 

 

Carita Brovall    Tobias Edoff 

Kommunchef   Planeringschef 
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Samverkansavtal IT  
 

1. Bakgrund och inledning 
Ulricehamns kommun och Tranemo kommun är beroende av funktionell IT och digitaliseringsstöd för de 
kommunala verksamheterna. Kommunerna har samverkat kring IT genom nämndsamverkan sedan 2010. 
I och med att samhälle och teknik har förändrats har IT-samverkan utökats till stöd i digitalisering främst 
utifrån vissa plattformar som driftas av IT. Under 2022 fattades beslut om att samverkan ska övergå från 
nämndsamverkan till avtalssamverkan i enlighet med kommunallagen kap 9 § 37. 
 
Avtalet är utformat på sådant sätt att det kan ligga till grund för utökad samverkan med fler kommuner. 
 
Ulricehamns kommun är värdkommun för samverkan. Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna, 
se punkt 2 Avtalsparter och kontaktpersoner, inom IT och digitaliseringsområdet (nedan kallat IT). 
 

2. Avtalsparter och kontaktpersoner 
Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. 
 

Parter Organisationsnummer Kontaktperson 
Ulricehamns kommun 212000-1579 Sektorchef service 
Tranemo kommun 212000-1462 Planeringschef 

 
3. Syfte och omfattning 

Den gemensamma IT-verksamheten syftar till att ge verksamheterna ett så effektivt och kvalitativt 
IT-stöd som möjligt. Samverkan ska stödja verksamheternas digitala satsningar. I samverkan får vi: 

• En kostnadseffektiv säker drift och utveckling med delning av support och stöd 
• Utveckling tillsammans som bidrar till robusthet och hög kvalitet 
• Bättre möjlighet att kompetensförsörja IT-verksamheten 

En utmaning inom IT-området är att klara den allt högre grad av digitalisering som de kommunala 
verksamheterna kräver utefter den utveckling som sker i samhället och i omvärlden. Detta ställer i sin tur 
krav på ett ändamålsenligt IT-stöd. Förändringar och nya utvecklingsprojekt ska prövas om de kan införas 
gemensamt och samordnas mellan kommunerna. Detta för att nå fördelar gällande drift, effektivitet och 
ekonomi där det är lämpligt. En annan viktig aspekt i samverkan är att få bättre användning av 
gemensamma resurser, nyttja och stärka personalens kompetenser samt underlätta 
kompetensförsörjning. Genom denna samverkan stärker kommunerna möjligheten att ge god och 
korrekt service till invånare samt ökar möjligheten till effektivare interna processer. 
 
Den gemensamma IT-samverkan utför verksamhet i enlighet med det ramuppdrag, se punkt 4 
Organisation och beslutsbefogenheter, som respektive ansvarig nämnd beslutar om för varje 
verksamhetsår. 
 

4. Organisation och beslutsbefogenheter 
För IT-samverkan gäller följande organisation. Den nämnd som har delegerats ansvar av 
kommunfullmäktige för IT-verksamheten i respektive kommun har det politiska ansvaret för 
IT-samverkan.  
 
Detta samverkansavtal utgör de övergripande ramarna för IT-samverkan. Årligen bereds ett ramuppdrag 
som mer i detalj beskriver verksamhet IT:s uppdrag för det kommande året. Beslut om ramuppdraget 
med tillhörande prislista fattas i respektive nämnd på årets första möte. Ramuppdraget reglerar 
exempelvis öppettider, mål utifrån handläggningstider samt utbud av IT-relaterade tjänster. Ambitionen 
är att kommunerna ska ge så lika uppdrag till IT som möjligt. Ramuppdraget arbetas fram av IT-styrgrupp 
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genom IT-forum utveckling, IT-forum drift samt i dialog med verksamheter och verksamhet IT. 
 
En för kommunerna gemensam IT-organisation upprätthålls för att på tjänstemannanivå samordna 
IT-frågorna inom kommunerna. Samverkansorganisationen beskrivs i överenskommelse 
”Samverkansorganisation IT” och beslutas av kommunchef hos respektive part. Utgångspunkten är att 
samverkansorganisationen består av IT-styrgrupp, IT-forum drift och IT-forum utveckling. IT-styrgruppen 
är ett beslutande organ på tjänstemannanivå. IT-forum utveckling hanterar och samordnar 
utvecklingsfrågor. Större utvecklingsinitiativ bereds för beslut i IT-styrgruppen. IT-forum drift hanterar 
frågor som uppkommer kring operativ IT-drift. Vid behov bereder IT-forum drift frågor till IT-styrgruppen 
för beslut. 
 
IT-styrgruppen består som minst av kommunchef för respektive kommun, kontaktpersoner för 
IT-samverkan, se avsnitt 2 Avtalsparter och kontaktpersoner, och IT-chef. IT-styrgruppen kan därefter 
själva besluta om att komplettera IT-styrgruppen med andra relevanta funktioner. Ordförandeskapet 
roterar mellan samverkanskommunerna. Vid beslut eftersträvas att samtliga medlemmar i styrgruppen 
är eniga. Om enighet inte kan uppnås tillämpas enkel majoritet, där ordföranden i styrgruppen har 
utslagsröst. 
 
Värdkommunen är arbetsgivare för den personal som ingår i den gemensamma IT-verksamheten. 
Huvudkontoret ligger i värdkommunen. Det åligger värdkommunen och samverkanskommunen att mot 
ersättning tillhandahålla erforderliga lokaler för verksamheten. Det åligger värdkommun och 
samverkanskommun att finansiera framdragning av fiber till samtliga verksamhetsadresser och i dessa 
ordna fastighetsnät (datanät plus el) i samverkan med IT-verksamheten. Detta sker oftast vid 
nyetablering, men behöver också ske vid flytt av verksamhet till annan byggnad. IT-verksamheten 
anskaffar aktiv nätverksutrustning (t ex switchar och UPS) och hyr färdigetablerad fiber. 
 

5. Kostnadsfördelning och ersättning 
IT-verksamheten finansieras som en resultatenhet. Värdkommunen ska årligen i samråd med 
samverkansparterna fastställa årsbudget och investeringsbudget för den gemensamma verksamheten.  
 
Arbetssättet där tjänsterna prissätts kallas för tjänstefiering och resulterar i en prislista. Prislistan ska 
spegla de tjänster som beskrivs i ramuppdraget och prislistan beslutas som en bilaga till ramuppdraget. 
Prislistan förvaltas av IT-chef tillsammans med en tjänstefieringsgrupp med representanter från 
respektive samverkande part. 
 
Kostnaderna fördelas enligt följande principer: 

1. Gemensamma resurser så som IT-chef och andra beslutade roller och resurser kopplat till 
utveckling, lokaler/datorhallar, lokalvård, energi, kyla och släckningsutrustning delas lika mellan 
kommunerna 

2. Kostnader för applikationsdrift (ekonomisystem, personalsystem osv.) fördelas per system 
utifrån antal användare i respektive kommun 

3. Kostnader för drift av datorarbetsplatser, surfplattor, elevdatorer, lärardatorer, skrivare och 
kopiatorer fördelas per prissatt enhet 

4. Kostnader för fast telefoni fördelas per prissatt enhet 
 
Kostnadsfördelningen baseras i grund på kommunens storlek utifrån antal användare och enheter.  
En indikator på kostnadsfördelningen mellan Ulricehamns kommun och Tranemo kommun är att 
Ulricehamns kommun står för 64% av kostnaderna och Tranemo kommun för 36% av kostnaderna 
(2022). Kostnadsnivåer samt kostnadsfördelningen mellan kommunerna styrs av kommunernas 
ambitionsnivå inom verksamhetsområdet tillsammans med kostnadsutvecklingen över tid. Indikatorn ses 
över årligen. 
 
Kostnaderna faktureras respektive part i förskott per tertial (tre gånger per år). Betalningsvillkor 30 dagar 
från mottagen faktura. Centrala kostnader som debiteras en gång per år och vidareförmedling av 
IT-produkter faktureras löpande. Eventuellt överskott/underskott fördelas enligt indikatorn. Parterna ska 
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meddela värdkommunen sina faktureringsuppgifter.  Samverkanskommunen har rätt till löpande insyn i 
verksamhet IT. Ekonomisk redovisning avseende utfall och prognos sker i samband med 
månadsuppföljning. 
 

6. Egendom/inventarier 
Det åligger värdkommunen att finansiera den utrustning som sedan den gemensamma verksamheten hyr 
ut till respektive verksamhet och användare. IT-utrustning som är belagd med hyra får inte säljas vidare. 
Den egendom och de inventarier som används i verksamheten tillhör värdkommunen. Eventuell 
överföring av egendom och inventarier sker mot restvärde. Den samverkande kommunen ska godkänna 
en sådan överföring av egendom och inventarier. 
 
Anskaffning av IT-utrustning (nätverksprodukter, datorarbetsplats, surfplatta, skrivare, kopiator, 
smartphone, smart-TV och andra liknande produkter) ska undantagslöst ske inom ramen för IT:s 
verksamhetsområde. Detta för att säkerställa avtalstrohet och att register förs över de fysiska enheter 
som innehåller eller visar kommunal information. 
 
När verksamhet har behov av att anskaffa digital utrustning ska dialog alltid ske med verksamhet IT för 
att säkerställa att utrusningen kommer kunna användas på ett säkert och avsett sätt. 

 
7. Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av IT-verksamheten sker genom en årlig redovisning och hanteras i den ordinarie 
uppföljningsprocessen för respektive kommun. Redovisningen ska färdigställas i tid för att kunna 
hanteras i kommunernas ordinarie årsredovisningsprocess. 
 
Underlagen ger förutsättningar för kommunstyrelsen att tillgodogöra sin uppsiktsplikt i enlighet med kap 
6 § 1 kommunallagen (KL) och rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt kap 9 § 38 KL. 
 

8. Inträde i IT-samverkan 
För part som vill ansluta sig till samverkan i ett senare skede är ett inträde möjligt under förutsättning att 
alla parter i samverkan godkänner den nya samverkansparten. Inträdet sker till självkostnadspris och 
utifrån gällande kostnadsmodell. 
 
Inträdes av ny part ska godkännas av respektive kommunfullmäktige i samband med att avtalet justeras 
för att omfatta ny part. 

 
9. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg ska ske skriftligen och vara undertecknade av samtliga parter genom behörig 
företrädare som har delegation att underteckna detta avtal för att vara gällande. 
 
Ändringar och tillägg som i grund ändrar förutsättningarna för samverkan ska godkännas av respektive 
kommunfullmäktige. 

 
10. Omförhandling av samverkansavtalet 

Om förutsättningarna för samarbete enligt detta avtal avsevärt förändras på ett påtagligt sätt ska avtalet 
omförhandlas. Begäran om omförhandling ska vara skriftlig och skickas till 
värdkommunen/samverkanskommunerna.  Beslut om omförhandling eller ändring i fråga som rör avtalet 
kan endast tas av samtliga parter gemensamt efter samråd dem emellan. 
 
Nya villkor träder i kraft ett år från det att parterna är överens eller vid en annan tidpunkt om parterna är 
överens. Omförhandlat avtal ska godkännas av respektive kommunfullmäktige. 
 
Om parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg gäller avtalet på oförändrade villkor 
till dess att avtalet upphör för part enligt vad som stadgas i punkt 12 Avtalets giltighet och uppsägning. 
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Förhandlingar befriar inte parterna från att fullfölja avtalet. 
 

11. Överlåtelse och Upplåtelse av avtal 
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person. Ingen av parterna får upplåta någon 
rättighet eller ingå avtal med tredje part som kan få konsekvenser för detta avtal utan att ha erhållit 
samtliga övriga parters skriftliga godkännande. 
 

12. Avtalets giltighet och uppsägning 
Avtalet gäller från 2023-01-01 under förutsättning att det godkänts av respektive kommunfullmäktige 
och därefter undertecknats av behörig firmatecknare. Avtalet är gällande till 2026-12-31. Därefter 
förlängs avtalet med en mandatperiod i taget om det inte sagts upp. 
 
Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen till samtliga parter minst 18 månader före avtalstidens utgång i 
annat fall förlängs avtalet enligt ovan. Uppsägningstiden ska ses mot bakgrund av att kommunerna ska få 
en rimlig tid att upphandla sin IT-drift från annan aktör, skapa ett nytt samverkansavtal och/eller anpassa 
personalresurser och lokaler utifrån nya förutsättningar.  
 
Den gemensamma tekniska IT-infrastrukturen är sammanslagen och där med kan exempelvis 
telefonväxel och vissa andra system inte skiljas på ett enkelt sätt. System kan behöva installeras på nytt 
eventuellt för båda kommunerna vid samarbetets upphörande. Dessutom måste rätt information kunna 
överlämnas till respektive part på ett säkert och strukturerat sätt för att eliminera risken för 
informationsförlust för båda kommunerna. 
 
Om samarbetet upphör ska de datorarbetsplatser och den övriga utrustning som samverkanskommunen 
hyr överföras till samverkanskommunen mot resterande utrustnings bokföringsmässiga restvärde. 
Kostnaden beräknas mot det faktiska datum då samverkansavtalet upphör. 
 
Ett övertagandeprojekt ska skapas där värdkommunen och samverkanskommunen deltar. Kostnaderna 
för övertagandeprojekt och avveckling fördelas utifrån gällande kostnadsfördelning. 
 
Då organisationens personal är anställd av värdkommunen åligger det de samverkande kommunerna att 
vid avtalets upphörande erbjuda den gemensamma organisationens anställda företräde vid anställning. 
 
Upprättade dokument och handlingar som är gemensamma och av relevans och värde för part som 
lämnar samverkan ska delges part. Personuppgifterna i det gemensamma systemet ska gallras i enlighet 
med gällande lagstiftning och styrdokument och/eller lämnas tillbaka till respektive part som har ansvar 
gent emot den enskilde. 
 
I de fall en part frånträder samverkan fortsätter övriga parter samverkan enligt samma villkor som 
tidigare. De ekonomiska förutsättningarna och skyldigheterna räknas om baserat på kvarvarande 
avtalsparter i enlighet med resursfördelningsmodellen. 
 
Part kan inte välja att delta enbart i vissa delar av samverkan. Önskar part frånträda del av samverkan 
räknas det som en uppsägning av avtalet i sin helhet. 
 

13. Sekretess 
Sekretessen gäller mellan myndigheter, till exempel mellan enskilda kommuner och mellan självständiga 
verksamhetsgrenar inom samma myndighet. En grundläggande förutsättning för IT-samverkan är att 
vissa uppgifter delas med verksamhet IT. De annars sekretesskyddade uppgifterna, delas med 
verksamhet IT, med stöd av kommunallagen kap 9 § 37 om förenklad avtalssamverkan och kap 10 § 2 
OSL. 
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14. Personuppgifter och dataskydd 
Den nämnd som har delegerats ansvar av kommunfullmäktige för IT-verksamheten i respektive kommun 
är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter de behandlar i enlighet med dataskyddsförordningen. 
Värdkommunen ansvarar för de personuppgiftsbehandlingar som sker i gemensamma system, vilket 
regleras närmare i bilaga 1, PUB-avtal IT-samverkan. 
 
Värdkommunens dataskyddsombud är parternas övergripande dataskyddsombud och ansvarar för den 
primära tillsynen av personuppgiftsbehandlingar. 
 
15. Ansvar för skada och sanktionsavgifter 

Vad gäller skadeståndsanspråk för immateriell och materiell skada fördelas det i enlighet med varje parts 
ansvar för den uppkomna skadan, det vill säga fördelningsnyckeln gäller inte vad gäller skadestånd. Detta 
gäller både skadestånd enligt skadeståndslagen och enligt dataskyddsförordningen. Det är 
värdkommunen som fattar beslut om hur stort respektive parts ansvar är. Om parterna inte kan komma 
överens ska tvisten lösas i enlighet med punkt 19 Tvist. 
 
Den part som tar emot skadeståndsanspråket lämnar över detta till värdkommunen för hantering. Denna 
hantering ska tillförsäkra den registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen. 
 

16. Försäkringar 
Värdkommunen ska teckna nödvändiga försäkringar för den gemensamma IT-verksamheten. Detta avser 
både personal såväl som egendom. Dock ska inte utrustning försäkras i onödan. Risk ska vägas mot 
kostnad. Respektive verksamhet kan välja om man vill betala för försäkring, exempelvis vid upphandling 
av avtal för anskaffning av elev-utrustning eller liknande. 
 

17. Befrielsegrund (force majeure) 
Part ska vara befriad från ansvar, skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande 
förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som parten inte rimligen kunnat råda över eller 
förutse. Exempel på detta är naturkatastrof, krig, revolution, strejk, lockout, blockad, brand, 
myndighetsåtgärd eller liknande förhållanden. 
 

18. Hävning 
Parterna är överens om att en part inte kan häva detta samverkansavtal. Om en part vill träda ur 
samverkansavtalet gäller reglerna i punkt 12 Avtalets giltighet och uppsägning. 
 

19. Tvist 
Tvister angående tolkning och/eller tillämpning av detta avtal, och övriga överenskommelser mellan 
parterna, ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om samförstånd inte uppnås, 
rekommenderas parterna utan onödigt dröjsmål hänskjuta frågan till ansvarig nämnd i värdkommunen 
för särskilt förlikningsförfarande. Om förlikning inte kan uppnås ska tvisten slutligt avgöras av allmän 
domstol varvid tingsrätten i Borås ska utgöra första instans. 
 
Det ankommer på parterna att genom tydlig kommunikation och god vilja lösa problemställningar för att 
undvika tvister. 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit sitt. 
 
För Ulricehamns kommun 
 
 
______________________________ 
 
Gustaf Olsson, Kommunchef 

För Tranemo kommun 
 
 
______________________________ 
 
Carita Brovall, Kommunchef
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PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 
Avtal enligt artikel 28.3 i Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/6791 

 
1. PARTER, PARTERNAS STÄLLNING, KONTAKTUPPGIFTER OCH 
KONTAKTPERSONER   
 

Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde 

Tranemo Kommun Ulricehamns kommun 

Organisationsnummer Organisationsnummer 

212000-1462 212000-1579 

Postadress Postadress 

Tranemo kommun 
514 80 Tranemo 

Ulricehamns kommun 
523 86 Ulricehamn 

Kontaktperson för administration av detta 
personuppgiftsbiträdesavtal  

Kontaktperson för administration av detta 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Namn: Tobias Edoff 
E-post: tobias.edoff@tranemo.se 
Tfn: 0325-57 60 65 
 

Namn: Lena Schoultz 
E-post: lena.schoultz@ulricehamn.se 
Tfn: 0321 -59 51 02 
 

Kontaktperson för parternas samarbete om 
dataskydd  

Kontaktpersoner för parternas samarbete 
om dataskydd 

Namn: Tobias Edoff 
E-post: tobias.edoff@tranemo.se 
Tfn: 0325-57 60 65 

Namn: Lena Schoultz 
E-post: lena.schoultz@ulricehamn.se 
Tfn: 0321 -59 51 02 

 
 
2. DEFINITIONER 
Utöver de begrepp som definieras i löptext, i detta personuppgiftsbiträdesavtal, ska dessa 
definitioner oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha 
nedanstående innebörd när de anges med versal som begynnelsebokstav. 

Behandling  En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande 
Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, 
oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom 
insamling, registrering, organisering, strukturering, 
lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, 
användning, utlämning genom överföring, spridning 

                                                           
1 Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 föreskriver att det ska finnas ett skriftligt avtal om Personuppgiftsbiträdets Behandling av 
Personuppgifter för Den personuppgiftsansvariges räkning. 
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eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller 
sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. 

Dataskyddslagstiftning Avser all integritets- och personuppgiftslagstiftning, 
samt all annan eventuell lagstiftning (inklusive 
förordningar och föreskrifter), som är tillämplig på den 
Behandling som sker enligt detta PUB-avtal, inklusive 
nationell sådan lagstiftning och EU-lagstiftning. 

Personuppgiftsansvarig Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 
institution eller annat organ som ensamt eller 
tillsammans med andra bestämmer ändamål och medlen 
för Behandlingen av Personuppgifter.  

Instruktion 
 

De skriftliga instruktioner som närmare anger föremål, 
varaktighet, art och ändamål, typ av Personuppgifter 
samt kategorier av Registrerade och särskilda behov som 
omfattas av Behandlingen. 

Logg Logg är resultatet av Loggning. 
Loggning Loggning är ett kontinuerligt insamlande av uppgifter 

om den Behandling av Personuppgifter som utförs enligt 
detta PUB-avtal och som kan knytas till en enskild fysisk 
person.  

Personuppgiftsbiträde 
 

Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 
institution eller annat organ som Behandlar 
Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges 
räkning. 

Personuppgift 
 
 
 
 

Varje upplysning som avser en identifierad eller 
identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk 
person är en person som direkt eller indirekt kan 
identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare 
som ett namn, ett identifikationsnummer, en 
lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en 
eller flera faktorer som är specifika för den fysiska 
personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 

Personuppgiftsincident 
 

En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt 
röjande av eller obehörig åtkomst till de Personuppgifter 
som överförts, lagrats eller på annat sätt Behandlats. 

Registrerad Fysisk person vars Personuppgifter Behandlas. 
Tredje land 
 

En stat som inte ingår i Europeiska unionen (EU) eller 
inte är ansluten till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES). 
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Underbiträde Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 
institution eller annat organ som i egenskap av 
underleverantör till Personuppgiftsbiträdet Behandlar 
Personuppgifter för   Personuppgiftsansvariges räkning.  

 
 
3. BAKGRUND OCH SYFTE 
 
3.1 Med detta Personuppgiftsbiträdesavtal jämte Instruktioner och en eventuell förteckning 
över Underbiträden (nedan gemensamt ”PUB-avtalet”) reglerar den 
Personuppgiftsansvarige Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifter åt den 
Personuppgiftsansvarige. PUB-avtalets syfte är att säkerställa den Registrerades fri- och 
rättigheter vid Behandlingen, i enlighet med vad stadgas i artikel 28.3 i Allmänna 
dataskyddsförordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”).  
 
3.2 När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal 
benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB-avtalet.  
 
3.3 För det fall något av det som stadgas i punkterna 1, 16, 17, 18.2, 19–22 i PUB-avtalet 
regleras på annat sätt i Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde. 
 
3.4 Hänvisningar i PUB-avtalet till nationell eller unionsrättslig lagstiftning, avser vid var tid 
tillämpliga bestämmelser.  
 
 
4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH SPECIFIKATION 
 
4.1 Den Personuppgiftsansvarige utser härmed Personuppgiftsbiträdet att utföra 
Behandlingen för den Personuppgiftsansvariges räkning enligt vad som stadgas i detta PUB-
avtal.  
 
4.2 Den Personuppgiftsansvarige ska ge skriftliga Instruktioner till Personuppgiftsbiträdet 
om hur det ska utföra Behandlingen.  
 
4.3. Personuppgiftsbiträdet får endast utföra Behandlingen i enlighet med PUB-avtalet och 
vid var tid gällande Instruktioner.  
 
 
5. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES ANSVAR 
 
5.1 Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att det vid var tid finns laglig grund för 
Behandlingen och för att utforma korrekta Instruktioner så att Personuppgiftsbiträdet och 
eventuellt Underbiträde kan fullgöra sitt eller sina uppdrag enligt detta PUB-avtal och 
Huvudavtal i förekommande fall.  
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5.2 Den Personuppgiftsansvarige ska utan onödigt dröjsmål informera 
Personuppgiftsbiträdet om förändringar i Behandlingen vilka påverkar 
Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen. 
 
5.3 Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att informera Registrerade om Behandlingen 
och för att tillvarata Registrerades rättigheter enligt Dataskyddslagstiftningen samt vidta 
varje annan åtgärd som åligger den Personuppgiftsansvarige enligt 
Dataskyddslagstiftningen. 
 
 
6. PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS ÅTAGANDEN 
 
6.1 Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast utföra Behandlingen i enlighet med PUB-
avtalet och Instruktioner samt att följa Dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsbiträdet 
förbinder sig även att fortlöpande hålla sig informerad om gällande rätt på området.  
 
6.2 Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att skydda Personuppgifterna mot alla slag 
av Behandlingar som inte är förenliga med PUB-avtalet, Instruktioner och 
Dataskyddslagstiftningen.  
 
6.3 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att säkerställa att samtliga fysiska personer som arbetar 
under dess ledning följer PUB-avtalet och Instruktioner samt att de fysiska personerna 
informeras om relevant lagstiftning. 
 
6.4 Personuppgiftsbiträdet ska på begäran från den Personuppgiftsansvarige bistå denne 
med att säkerställa att skyldigheterna enligt artikel 32–36 i Dataskyddsförordningen fullgörs 
och svara på begäran om utövande av den Registrerades rättigheter i enlighet med 
Dataskyddsförordningen, kap. III, med beaktande av typen av Behandling och den 
information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå.  
 
6.5 För det fall att Personuppgiftsbiträdet finner att Instruktioner är otydliga, i strid med 
Dataskyddslagstiftningen eller saknas och Personuppgiftsbiträdet bedömer att nya eller 
kompletterande Instruktioner är nödvändiga för att genomföra sina åtaganden ska 
Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige, tillfälligt 
upphöra med Behandlingen och invänta nya Instruktioner.  
 
6.6 För det fall att den Personuppgiftsansvarige förser Personuppgiftsbiträdet med nya eller 
ändrade Instruktioner ska Personuppgiftsbiträdet, utan onödigt dröjsmål från mottagandet, 
meddela den Personuppgiftsansvarige huruvida genomförandet av de nya Instruktionerna 
föranleder förändrade kostnader för Personuppgiftsbiträdet.  
 
 
7. SÄKERHETSÅTGÄRDER 
 



 

6 (17) 

7.1 Personuppgiftsbiträdet ska vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder som krävs enligt Dataskyddslagstiftningen för att förhindra 
Personuppgiftsincidenter, genom att säkerställa att Behandlingen uppfyller kraven i 
Dataskyddsförordningen och att den Registrerades rättigheter skyddas.  
 
7.2 Personuppgiftsbiträdet ska fortlöpande säkerställa att den tekniska och organisatoriska 
säkerheten i samband med Behandlingen medför en lämplig nivå av konfidentialitet, 
integritet, tillgänglighet och motståndskraft.  
 
7.3 Eventuella tillkommande eller ändrade krav på skyddsåtgärder från den 
Personuppgiftsansvarige, efter parternas tecknande av PUB-avtalet, ska betraktas som nya 
Instruktioner enligt PUB-avtalet. 
 
7.4 Personuppgiftbiträdet ska genom behörighetskontrollsystem endast ge åtkomst till 
Personuppgifterna för sådana fysiska personer som arbetar under Personuppgiftsbiträdets 
ledning och som behöver åtkomsten för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.   
 
7.5 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att kontinuerligt Logga åtkomst till Personuppgifterna 
enligt PUB-avtalet i den utsträckning det krävs enligt Instruktionen. Loggar får gallras först 
fem (5) år efter Loggningstillfället om inte annat anges i Instruktionen. Loggar ska omfattas 
av erforderliga skyddsåtgärder, i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.   
 
7.6 Personuppgiftsbiträdet ska systematiskt testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos 
de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa Behandlingens säkerhet.  
 
 

8. SEKRETESS/TYSTNADSPLIKT 
 
8.1 Personuppgiftsbiträdet och samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning ska 
vid Behandlingen iaktta såväl sekretess som tystnadsplikt. Personuppgifterna får inte nyttjas 
eller spridas för andra ändamål, vare sig direkt eller indirekt, såvida inte annat avtalats.   
 
8.2. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att samtliga fysiska personer som arbetar under dess 
ledning, vilka deltar i Behandlingen, är bundna av sekretessförbindelse avseende 
Behandlingen. Detta krävs dock inte om dessa redan omfattas av en straffsanktionerad 
tystnadsplikt som följer av lag. Personuppgiftsbiträdet åtar sig även att tillse att det finns 
sekretessavtal med Underbiträdet samt sekretessförbindelser mellan Underbiträdet och 
samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning, vilka deltar i Behandlingen. 
 
8.3 Personuppgiftsbiträdet ska skyndsamt underrätta den Personuppgiftsansvarige om 
eventuella kontakter med tillsynsmyndighet avseende Behandlingen. Personuppgiftsbiträdet 
har inte rätt att företräda den Personuppgiftsansvarige eller agera för den 
Personuppgiftsansvariges räkning gentemot tillsynsmyndigheter i frågor avseende 
Behandlingen. 
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8.4 Om den Registrerade, tillsynsmyndighet eller tredje man begär information från 
Personuppgiftsbiträdet vilken rör Behandlingen, ska Personuppgiftsbiträdet informera den 
Personuppgiftsansvarige om saken. Information om Behandlingen får inte lämnas till den 
Registrerade, tillsynsmyndighet eller tredje man utan skriftligt medgivande från den 
Personuppgiftsansvarige, såvida det inte framgår av tvingande lag att information ska 
lämnas. Personuppgiftsbiträdet ska bistå med förmedling av den informationen som 
omfattas av ett medgivande eller lagkrav.  
 
 
9. GRANSKNING, TILLSYN OCH REVISION 
 
9.1 Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål som en del av sina garantier, enligt 
artikel 28.1 i Dataskyddsförordningen, på den Personuppgiftsansvariges begäran kunna 
redovisa vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som används för att 
Behandlingen ska uppfylla kraven enligt PUB-avtalet och artikel 28.3.h i 
Dataskyddsförordningen. 
 
9.2 Personuppgiftsbiträdet ska minst en (1) gång om året granska säkerheten avseende 
Behandlingen genom en egenkontroll för att säkerställa att Behandlingen följer PUB-avtalet. 
Resultatet av sådan egenkontroll ska på begäran delges den Personuppgiftsansvarige. 
 
9.3 Den Personuppgiftsansvarige äger rätt att, själv eller genom annan av denne utsedd 
tredje part (som inte får vara en konkurrent till Personuppgiftsbiträdet), följa upp att 
Personuppgiftsbiträdet uppfyller PUB-avtalets, Instruktionernas och 
Dataskyddslagstiftningens krav. Personuppgiftsbiträdet ska vid sådan granskning bistå den 
Personuppgiftsansvarige, eller den som utför granskningen i den Personuppgiftsansvariges 
ställe, med dokumentation, tillgång till lokaler, IT-system och andra tillgångar som behövs 
för att kunna granska Personuppgiftsbiträdets efterlevnad av PUB-avtalet, Instruktioner och 
Dataskyddslagstiftningen. Den Personuppgiftsansvarige ska säkerställa att personal som 
genomför granskningen är underkastade sekretess eller tystnadsplikt enligt lag eller avtal.  
 
9.4 Personuppgiftsbiträdet äger alternativt till vad som stadgas i punkterna 9.2–9.3, rätt att 
erbjuda andra tillvägagångssätt för granskning av Behandlingen, exempelvis granskning 
genomförd av oberoende tredje part. Den Personuppgiftsansvarige ska i sådant fall äga rätt, 
men inte skyldighet, att tillämpa detta alternativa tillvägagångssätt för granskning. Vid 
sådan granskning ska Personuppgiftsbiträdet ge den Personuppgiftsansvarige eller en tredje 
part den assistans som behövs för utförandet av granskningen. 
 
9.5 Personuppgiftbiträdet ska bereda tillsynsmyndighet, eller annan myndighet som har 
laglig rätt till det, möjlighet att göra tillsyn enligt myndighetens begäran i enlighet med vid 
var tid gällande lagstiftning, även om sådan tillsyn annars skulle stå i strid med 
bestämmelserna i PUB-avtalet.   
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9.6 Personuppgiftsbiträdet ska tillförsäkra den Personuppgiftsansvarige rättigheter gentemot 
Underbiträdet vilka motsvarar den Personuppgiftsansvariges samtliga rättigheter gentemot 
Personuppgiftsbiträdet enligt punkten 9 i PUB-avtalet.   
 
 
10. HANTERING AV RÄTTELSER OCH RADERING M.M.   
 
10.1 För det fall den Personuppgiftsansvarige begärt rättelse eller radering på grund av 
Personuppgiftsbiträdets felaktiga Behandling ska Personuppgiftsbiträdet vidta lämplig 
åtgärd utan onödigt dröjsmål, senast inom trettio (30) dagar, från det att 
Personuppgiftsbiträdet mottagit erforderlig information från den Personuppgiftsansvarige. 
När den Personuppgiftsansvarige begärt radering får Personuppgiftsbiträdet endast utföra 
Behandling av den aktuella Personuppgiften som ett led i processen för rättelse eller 
radering. 
  
10.2 Om tekniska och organisatoriska åtgärder (t.ex. uppgraderingar eller felsökningar) 
vidtas av Personuppgiftsbiträdet i Behandlingen, vilka kan väntas påverka Behandlingen, 
ska Personuppgiftsbiträdet skriftligt informera den Personuppgiftsansvarige om detta i 
enlighet med vad stadgas om meddelanden i punkten 19 i PUB-avtalet. Informationen ska 
lämnas i god tid innan åtgärderna vidtas.   
 
 
11. PERSONUPPGIFTSINCIDENTER 
 
11.1 Personuppgiftsbiträdet ska ha förmåga att återställa tillgängligheten och tillgången till 
Personuppgifterna i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident enligt artikel 32.1.c i 
Dataskyddsförordningen. 
 
11.2 Personuppgiftbiträdet åtar sig att med beaktande av Behandlingens art, och den 
information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå, bistå den Personuppgiftsansvarige 
med att fullgöra dennes skyldigheter vid en Personuppgiftsincident beträffande 
Behandlingen. Personuppgiftbiträdet ska på den Personuppgiftsansvariges begäran även 
bistå med att utreda misstankar om eventuell obehörigs Behandling och/eller åtkomst till 
Personuppgifterna.  
 
11.3 Vid Personuppgiftsincident, vilken Personuppgiftbiträdet fått vetskap om, ska 
Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta den 
Personuppgiftsansvarige om händelsen. Personuppgiftsbiträdet ska, med beaktande av 
typen av Behandling och den information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå, 
tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige en skriftlig beskrivning av 
Personuppgiftsincidenten.  
 
Beskrivningen ska redogöra för: 

1. Personuppgiftsincidentens art och, om möjligt, de kategorier och antalet Registrerade 
som berörs samt kategorier och antalet personuppgiftsposter som berörs, 
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2. de sannolika konsekvenserna av Personuppgiftsincidenten, och 
3. åtgärder som har vidtagits eller föreslagits samt åtgärder för att mildra 

Personuppgiftincidentens potentiella negativa effekter. 
 
11.4 Om det inte är möjligt för Personuppgiftsbiträdet att tillhandahålla hela beskrivningen 
samtidigt, enligt punkten 11.3 i PUB-avtalet, får beskrivningen tillhandahållas i omgångar 
utan onödigt ytterligare dröjsmål. 
 
 
12. UNDERBITRÄDE 
 
12.1 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att anlita den eller de Underbiträden som framgår av 
bilagd förteckning över Underbiträden.  
 
12.2 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att teckna ett skriftligt avtal med Underbiträdet som 
reglerar Behandlingen som Underbiträdet utför å den Personuppgiftsansvariges vägnar samt 
att endast anlita Underbiträden som ger tillräckliga garantier för att genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder så att Behandlingen uppfyller kraven i 
Dataskyddsförordningen. I fråga om dataskydd ska avtalet ålägga Underbiträdet samma 
skyldigheter som åläggs Personuppgiftsbiträdet i detta PUB-avtal.  

12.3 Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut för Underbiträdets Behandling gentemot den 
Personuppgiftsansvarige.  
 
12.4 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att anlita nya underbiträden och ersätta befintliga 
underbiträden.  
 
12.5 När Personuppgiftsbiträdet avser att anlita ett nytt eller ersätta ett befintligt 
Underbiträde ska Personuppgiftsbiträdet säkerställa Underbiträdets kapacitet och förmåga 
att uppfylla sina skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsbiträdet ska 
skriftligen meddela den Personuppgiftsansvarige om  

1. Underbiträdets namn, organisationsnummer och säte (adress och land), 
2. vilken typ av uppgifter och kategorier av Registrerade som behandlas, och 
3. var Personuppgifterna ska behandlas. 
 

12.6 Den Personuppgiftsansvarige äger rätt att inom trettio (30) dagar från dag för 
meddelande enligt punkten 12.5 invända mot Personuppgiftsbiträdets anlitande av ett nytt 
underbiträde och att, med anledning av sådan invändning, säga upp detta PUB-avtal att 
upphöra i enlighet med vad stadgas i PUB-avtalet, punkten 17.4.   

12.7 När Personuppgiftsbiträdet upphör med att anlita Underbiträdet ska 
Personuppgiftsbiträdet skriftligen meddela den Personuppgiftsansvarige om att det upphör 
med att anlita Underbiträdet.  
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12.8 Personuppgiftsbiträdet ska på den Personuppgiftsansvariges begäran översända en 
kopia av det avtal som reglerar Behandling av Underbiträdets Behandling av 
Personuppgifter enligt punkten 12.2.  
 
 
 
13. LOKALISERING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL 
TREDJE LAND   
 
13.1 Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att Personuppgifterna hanteras och lagras inom 
EU/EES av en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EU/EES, om inte PUB-
avtalets parter kommer överens om något annat.   
 
13.2 Personuppgiftsbiträdet äger endast rätt att överföra Personuppgifter till Tredje land för 
Behandling (t.ex. service, support, underhåll, utveckling, drift eller liknande hantering) om 
den Personuppgiftsansvarige på förhand skriftligen godkänt sådan överföring och utfärdat 
Instruktioner för detta ändamål.  
 
13.3 Överföring till Tredje land för Behandling enligt PUB-avtalet, punkten 13.2, får endast 
ske om den är förenlig med Dataskyddslagstiftningen och uppfyller de krav på 
Behandlingen vilka ställs i PUB-avtalet och Instruktioner. 
 
 
14. ANSVAR FÖR SKADA I SAMBAND MED BEHANDLING 
 
14.1 Vid ersättning för skada i samband med Behandling som, genom fastställd dom eller 
förlikning, ska utgå till den Registrerade på grund av överträdelse av bestämmelse i PUB-
avtalet, Instruktioner och/eller tillämplig bestämmelse i Dataskyddslagstiftningen ska artikel 
i 82 i Dataskyddsförordningen tillämpas. 
 
14.2 Sanktionsavgifter enligt artikel 83 i Dataskyddsförordningen, eller 6 kap. 2 § lagen 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning ska bäras av 
den av PUB-avtalets parter som påförts en sådan avgift.  
 
14.3 Om endera part får kännedom om omständighet som kan leda till skada för motparten 
ska parten omedelbart informera motparten om förhållandet och aktivt arbeta tillsammans 
med motparten för att förhindra och minimera sådan skada.   
 
14.4 Oaktat vad sägs i Huvudavtalet gäller detta PUB-avtal, punkterna 14.1 och 14.2, före 
andra regler om fördelning mellan Parterna av krav sinsemellan såvitt avser Behandlingen. 
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15. LAGVAL OCH TVISTLÖSNING 
15.1 För detta avtal gäller svensk rätt. Eventuell tolkning eller tvist i anledning av PUB-
avtalet, som parterna inte kan lösa på egen hand, ska avgöras av svensk allmän domstol. 
 
 
16. PUB-AVTALETS TECKNANDE, AVTALSTID OCH UPPSÄGNING   
 
16.1 PUB-avtalet gäller från och med den tidpunkt PUB-avtalet undertecknats av båda parter 
och tillsvidare. Parterna äger ömsesidig rätt att säga upp PUB-avtalet att upphöra med trettio 
(30) dagars varsel.  
 
 
17. ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING MED OMEDELBAR VERKAN M.M. 
 
17.1 Endera part i PUB-avtalet äger rätt att påkalla omförhandling av PUB-avtalet om 
motpartens ägarförhållanden ändras väsentligt eller om tillämplig lagstiftning, eller 
tolkningen av den, ändras på ett för Behandlingen avgörande sätt. Påkallande av 
omförhandling enligt första meningen innebär inte att PUB-avtalet till någon del upphör att 
gälla utan endast att en omförhandling om PUB-avtalet ska påbörjas. 
 
17.2 Tillägg till, och ändringar i, PUB-avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av båda 
parter.   
 
17.3 När någon av parterna får kännedom om att motparten agerar i strid med PUB-avtalet 
och/eller Instruktioner ska parten utan dröjsmål meddela motparten om agerandet. Därefter 
äger parten rätt att med omedelbar verkan upphöra att utföra sina förpliktelser enligt PUB-
avtalet till den tidpunkt motparten förklarat att agerandet upphört och förklaringen 
accepterats av den part som påtalat agerandet.   
 
17.4 Om den Personuppgiftsansvarige invänder mot Personuppgiftsbiträdets anlitande av ett 
nytt underbiträde, enligt detta PUB-avtal, punkten 12.6, har den Personuppgiftsansvarige 
rätt att säga upp PUB-avtalet att upphöra med omedelbar verkan.  
 
 
18. ÅTGÄRDER VID PUB-AVTALETS UPPHÖRANDE   
 
18.1 Vid uppsägning av PUB-avtalet ska den Personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål 
begära att Personuppgiftsbiträdet överlämnar samtliga Personuppgifter till den 
Personuppgiftsansvarige eller raderar dem, enligt dennes önskemål. Om Personuppgifterna 
överlämnas ska det ske i ett öppet och standardiserat format. Med samtliga Personuppgifter 
avses alla Personuppgifter vilka har omfattats av Behandlingen samt annan tillhörande 
information såsom Loggar, Instruktioner, systemlösningar, beskrivningar och andra 
handlingar som Personuppgiftsbiträdet erhållit genom informationsutbyte enligt PUB-
avtalet. 
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18.2 Överlämning och radering enligt PUB-avtalet, punkten 18.1, ska vara utförda senast 
trettio (30) dagar räknat från den tidpunkt uppsägning gjorts enligt detta PUB-avtal, punkten 
16.1. 
 
18.3 Behandling som utförs av Personuppgiftsbiträdet efter den tidpunkt som stadgas i 
punkten 18.2 är att betrakta som en otillåten Behandling. 
 
18.4 Bestämmelser om sekretess/tystnadsplikt i punkten 8 enligt detta PUB-avtal ska fortsätta 
gälla även om PUB-avtalet i övrigt upphör av gälla. 
 
 
19. MEDDELANDEN INOM RAMEN FÖR DETTA PUB-AVTAL OCH 
INSTRUKTIONER 
 
19.1 Meddelanden om PUB-avtalet och dess administration inklusive uppsägning ska 
skickas till respektive parts kontaktperson för PUB-avtalet.   
 
19.2 Meddelanden om parternas samarbete om dataskydd, gällande Behandlingen, ska 
skickas till respektive parts kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.   
 
19.3 Meddelanden inom ramen för PUB-avtalet och Instruktioner ska skickas skriftligt. Ett 
meddelande ska anses ha kommit fram till mottagaren senast en (1) arbetsdag efter att 
meddelandet har skickats.  
 
 
20. KONTAKTPERSONER    
 
20.1 Parterna ska utse var sin kontaktperson för PUB-avtalet.  
 
20.2 Parterna ska utse var sin kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.  
 
 
21. ANSVAR FÖR UPPGIFTER OM PARTERNA OCH KONTAKTPERSONER 
SAMT KONTAKTUPPGIFTER  
 
21.1 Varje part ansvarar för att de uppgifter som anges i punkten 1 i PUB-avtalet alltid är 
aktuella. Ändring av uppgifter i punkten 1 ska meddelas skriftligen enligt punkten 19.1 i 
PUB-avtalet.   
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22. PARTERNAS UNDERTECKNANDEN AV PUB-AVTALET   
 
22.1 Detta PUB-avtal tillhandahålls antingen i digitalt format för elektroniskt tecknande eller 
i pappersformat för tecknande med penna. Om PUB-avtalet tillhandahålls i digitalt format 
utgår punkter 22.2–22.3. 
 
22.2 Den Personuppgiftsansvariges undertecknande av PUB-avtalet 
 
 
 
 
Ort  Datum 
 
………………………………………………………………………………………………………. 

Undertecknande 

 
………………………………………………………………………………………………………. 

Carita Brovall, Kommunchef  

 
22.3 Personuppgiftsbiträdets undertecknande av PUB-avtalet 
 
Ort  Datum 
 
………………………………………………………………………………………………………. 

Undertecknande 

 
………………………………………………………………………………………………………. 

Gustaf Olsson, Kommunchef 
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PERSONUPPGIFTSANSVARIGES INSTRUKTION FÖR BEHANDLING 
AV PERSONUPPGIFTER 
 

Utöver vad som redan framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet ska Personuppgiftsbiträdet 
även följa nedanstående Instruktion: 

1. Ändamål, föremålet och arten 

Ändamålet med ITs behandlingar av personuppgifter är för att kunna fullfölja det uppdrag 
verksamhet IT har getts genom ”Samverkansavtal IT”. 
 
IT tillhandahåller infrastruktur, drift, utveckling och support av de system och tjänster som 
verksamhet IT ansvarar för. IT är även stöd för verksamheternas system och tjänster där drift kan 
vara så väl lokal som externt. I vissa fall sker behandling av personuppgifter när IT utför sina 
uppdrag. IT eftersträvar alltid att minimera behandling av personuppgifter så långt som möjligt. 
 
Huvudområden där personuppgifter behandlas 

• Infrastruktur – Användaruppgifter, behörighetsåtkomst som ger åtkomst till olika resurser, 
system och tjänster 

• Lagring – IT ansvarar för drift av olika system där lagring sker av verksamhetsdata 
• Synkroniseringstjänster – användaruppgifter, verksamhetsuppgifter som flyttas men olika 

system och tjänster så väl internt som externt 
• Supportverktyg – användaruppgifter, verksamhetsuppgifter som krävs för att kunna lösa 

olika användarproblem 
• Plattformar – på våra olika plattformar utvecklas olika typer av tjänster som i sin tur 

hjälper verksamheterna att uppnå sina mål – varje tjänst är unik och kan hantera olika 
personuppgifter utifrån vad behovet i respektive verksamhetstjänst är 

• Dokumentation – I dokumentation förekommer kontaktuppgifter som IT behöver ha för 
att kunna fullgöra sitt uppdrag 

• Loggverktyg – trafikloggar, systemloggar, e-postloggar och andra relevanta loggar 
förekommer och hanteras av IT dels för felsökning men även utifrån olika lagregleringar 

• Backup – säkerhetskopia tas av merparten av informationen och hanteras utifrån 
gallringsregler som sätts upp i dialog med verksamheten och regleras i applikationsavtal 
 

2. Behandlingen omfattar följande typer av Personuppgifter 

IT hanterar alla typer av uppgifter genom lagring, behandling av personuppgifter sker normalt sett 
av: 

• Användarnamn 
• E-post 
• Fullständigt namn 
• Personnummer 
• Profilfoton av anställda 
• Telefonnummer privata och tjänstenummer 
• IP-adress 
• Inventarienummer 

 
3. Behandlingen omfattar kategorier av Registrerade  
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IT hanterar alla typer av kategorier genom lagring men behandling sker normalt sett av följande 
kategorier: 

• Anställda 
• Förtroendevalda 
• Elever 
• Barn 
• Konsulter 
• Invånare 
 

4. Ange särskilda hanteringskrav vad gäller Behandling av Personuppgifter som utförs 
av Personuppgiftsbiträdet/biträdena 

Tranemo kommun har inga särskilda krav vad det gäller behandling av personuppgifter. Rutiner 
finns och uppdateras löpande i samband med bland annat revidering av 
informationshanteringsplanen en gång om året. 
 
I grund arbetar IT utifrån att: 

• Anställdas användaruppgifter, personliga dokument och e-post raderas 6 månader efter 
avslut av anställning 

• Loggar (trafik, inloggning och e-post) gallras efter 365 dagar 
• Supportinformation anonymiseras löpande i samband med upphörande av anställning 
• Dokumentation uppdateras löpande 
• Backup – om inget annat avtals med verksamheten i applikationsavtal 

o Filareor sparas 365 dagar 
o Databaser 14 dagar 
o Systemfiler 14 dagar 

 
5. Ange särskilda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vad gäller Behandling 
av Personuppgifter som utförs av Personuppgiftsbiträdet/biträdena 

IT jobbar kontinuerligt med att se över och förbättra rutiner för informationssäkerhet och 
dataskydd. I grund har tekniker endast åtkomst till de system och funktioner som behövs för att 
utföra sina arbetsuppgifter. IT eftersträvar att så lite information lagras och hanteras som möjligt 
samt att minimera åtkomst till system och tjänster för att minimera behandling av 
personuppgifter. 
 
IT har funktion för IT-säkerhet som har nära samverkan med parternas CISO eller motsvarande och 
deltar aktivt i kommunernas LISD-arbete vilket även inkluderar kontroll, uppföljning och 
incidentrapportering. 
 
6. Ange särskilda krav på Loggning vad gäller Behandling av Personuppgifter samt 
vilka som ska ha tillgång till dem 

Tranemo kommun har inga särskilda krav vad det gäller loggning av behandling av 
personuppgifter. 
 
7. Lokalisering och överföring av Personuppgifter till Tredje land   
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IT lagrar och hanterar uppgifter lokalt i serverhallar i Ulricehamn och Tranemo. De leverantörer 
och tjänster som nyttjas för att IT ska kunna utföra sitt uppdrag finns inom EU/ESS med undantag 
för: 

• Kontorsstödsplattform Microsoft 365 
o Användarnamn 
o E-post 
o Fullständigt namn 
o Telefonnummer privata och tjänstenummer 
o Profilbild 
o Diagnostikdata 

 
• Brandvägg och klientskydd där analys av buggar sker i en amerikansk molntjänst. Analys av 

buggar nyttjas i minsta möjliga mån. De uppgifter som överförs vid en analys är: 
o Användarnamn 
o IP-adress 
o Diagnostikdata 

 
8. Övriga Instruktioner angående Behandling av Personuppgifter som utförs av 
biträdet/biträdena 

Tranemo kommun har inga övriga instruktioner vad det gäller behandling av personuppgifter. 
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LISTA ÖVER UNDERBITRÄDEN 
Inom parentes anges de länder där respektive bolag är etablerat och från vilka personal kan 
komma att behandla personuppgifter. 

Behandla supportärenden, samtal och fjärråtkomst för att undersöka och åtgärda tekniska 
problem. 

• Netnordic (Sverige 
o LogPoint (Danmark) 
o Palo alto (USA) 

• Atea (Sverige) 
o Microsoft (USA) 

• Mobilityguard (Sverige) 
• Tieto Evry (Sverige) 
• OneVinn (Sverige) 
• Halon (Sverige) 
• Nilex AB (Sverige) 
• Tele2 (Sverige) 
• Selfpoint (Sverige) 

 

 







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-02-07 

 

 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 

 

 

§ 14 Samverkansnämnd IT - Utredning avseende nämnds- eller 

avtalssamverkan IT KS/2021:568 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Upplöser samverkansnämnd IT vid mandatperiods slut (2022-12-31). 

• Ingår avtalssamverkan med Ulricehamns kommun gällande IT vid ny mandatperiod. 

• Ger förvaltningen i uppdrag att upprätta ett avtal för avtalssamverkan. 

• Ger förvaltningen i uppdrag att revidera berörda styrdokument. 

• Ovanstående beslutspunkter gäller under förutsättning att likatydliga beslut fattas i 

både Tranemo och Ulricehamns kommun 

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 

På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om 

IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. När 

Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till 

avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet till 

avtalssamverkan. 

Med IT i detta hänseendet menas verksamhet IT vars primära uppgift är att sköta teknisk 

drift av interna system, tillhandahålla infrastruktur, support och verksamhetsstöd. 

Syftet med utredningen är att föreslå samverkansnämnd IT den mest effektiva 

samverkansformen för uppdraget genom att belysa olika perspektiv. 

På samverkansnämnd IT 2021-11-19 godkändes förvaltningens utredning och nämnden 

fattade beslut om att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att ändra 

samverkansform. 

Ekonomisk påverkan 

En övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan innebär en viss 

kostnadsminskning på grund av upphörandet av politiska arvoden, resekostnader och andra 

mindre kostnader som uppstår vid sammanträden. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-02-07 
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Beslutsunderlag 

KS §9, 2022-01-17 

Tjänsteskrivelse 2021-11-02 

Utredning avseende nämnds- eller avtalssamverkan IT 

Protokoll från samverkansnämnd IT 2021-11-19 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen  

Kommunchef Tranemo kommun 

Kommunchef Ulricehamns kommun 

Ulricehamns kommuns kansli  

lena.schoultz@ulricehamn.se  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 221 Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 
KS/2022:364 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner förvaltningens svar på granskningsrapporten 

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 
Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 
verkställigheten av KFs beslut. Granskningen omfattar kommunfullmäktiges beslut under 
2018 - 2019. Granskningen omfattar vidare motioner och medborgarförslag. 

Syftet med granskningen är att bedöma huruvida styrelsen och nämnderna i enlighet med 
ovan nämnda lagrum verkställt kommunfullmäktiges beslut. 

Vid revisorernas överlämnande av revisionsrapporten till nämnden för yttrande ställdes 
följande frågeställning: Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att 
genomföra? 

Utifrån revisorernas bedömning och slutsats rekommenderas kommunstyrelsen att: 

- Utforma kommunfullmäktiges uppdragsbeslut på ett tydligt samt konkret sätt 
avseende tidpunkt för såväl genomförande som uppföljning och återrapportering.  

- Införa en systematisk samt dokumenterad uppföljning av delegerade uppdrag.  

- Inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta ett kontrollmål avseende 
uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut.  

- Vad avser behandling av inkomna motioner bör beredningstiderna effektiviseras.  

- Det förekommer att motioner har bifallits i sin helhet men där ett konkret uppdrag 
saknas. Denna hantering leder till en oklarhet både för motionären samt internt inom 
organisationen. Vidare uppstår ett förväntas för motionärens del.  

I samband med faktaavstämningen har det framkommit:  

- att en del beslut har verkställts efter genomförd granskning.  

- att kommunstyrelsen har efter genomförd granskning, infört en formell och 
systematisk uppföljning av delegerade uppdrag.  
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Revisorerna bedömer det som positivt att kommunstyrelsen samt 
kommunstyrelseförvaltningen har varit lyhörda för genomförd granskning och har påbörjat 
ett förbättringsarbete vad avser verkställigheten av politiskt fattade beslut. 

Kommunstyrelsen har, precis som revisorerna beskriver, infört och utvecklat en systematisk 
formell uppföljningsmodell för uppdrag, motioner och medborgarförslag. Modellen har 
nyligen utvecklats så att det blir tydligt att utlösa om uppdrag, motioner och 
medborgarförslag blir verkställda och den informationen kommer framöver löpande att 
delges kommunfullmäktige.   

Förvaltningen föreslår att inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta ett 
kontrollmål avseende uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut. 

Barnkonventionen  
Beslutet påverkar inte barn negativt utan säkerställer istället hanteringen av politiskt fattade 
beslut.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
AU §113, 2022-08-25 
Tjänsteskrivelse om svar på revisorernas granskningsrapport av verkställighet av KFs beslut, 
2022-08-09 
Slutlig Granskning verkställighet av KFs beslut Tranemo 
Missiv Gr verkställighet kfs beslut Tranemo 

Beslutet skickas till 
Kanslifunktionen 
Revisorerna 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 113 Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 
KS/2022:364 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner förvaltningens svar på granskningsrapporten 

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 
Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 
verkställigheten av KFs beslut. Granskningen omfattar kommunfullmäktiges beslut under 
2018 - 2019. Granskningen omfattar vidare motioner och medborgarförslag. 

Syftet med granskningen är att bedöma huruvida styrelsen och nämnderna i enlighet med 
ovan nämnda lagrum verkställt kommunfullmäktiges beslut. 

Vid revisorernas överlämnande av revisionsrapporten till nämnden för yttrande ställdes 
följande frågeställning: Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att 
genomföra? 

Utifrån revisorernas bedömning och slutsats rekommenderas kommunstyrelsen att: 

- Utforma kommunfullmäktiges uppdragsbeslut på ett tydligt samt konkret sätt 
avseende tidpunkt för såväl genomförande som uppföljning och återrapportering.  

- Införa en systematisk samt dokumenterad uppföljning av delegerade uppdrag.  

- Inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta ett kontrollmål avseende 
uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut.  

- Vad avser behandling av inkomna motioner bör beredningstiderna effektiviseras.  

- Det förekommer att motioner har bifallits i sin helhet men där ett konkret uppdrag 
saknas. Denna hantering leder till en oklarhet både för motionären samt internt inom 
organisationen. Vidare uppstår ett förväntas för motionärens del.  

I samband med faktaavstämningen har det framkommit:  

- att en del beslut har verkställts efter genomförd granskning.  

- att kommunstyrelsen har efter genomförd granskning, infört en formell och 
systematisk uppföljning av delegerade uppdrag.  
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Revisorerna bedömer det som positivt att kommunstyrelsen samt 
kommunstyrelseförvaltningen har varit lyhörda för genomförd granskning och har påbörjat 
ett förbättringsarbete vad avser verkställigheten av politiskt fattade beslut. 

Kommunstyrelsen har, precis som revisorerna beskriver, infört och utvecklat en systematisk 
formell uppföljningsmodell för uppdrag, motioner och medborgarförslag. Modellen har 
nyligen utvecklats så att det blir tydligt att utlösa om uppdrag, motioner och 
medborgarförslag blir verkställda och den informationen kommer framöver löpande att 
delges kommunfullmäktige.   

Förvaltningen föreslår att inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta ett 
kontrollmål avseende uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut. 

Barnkonventionen  
Beslutet påverkar inte barn negativt utan säkerställer istället hanteringen av politiskt fattade 
beslut.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse om svar på revisorernas granskningsrapport av verkställighet av KFs beslut, 
2022-08-09 
Slutlig Granskning verkställighet av KFs beslut Tranemo 
Missiv Gr verkställighet kfs beslut Tranemo 

Föredragning och debatt 
Kanslichef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Kanslifunktionen 
Revisorerna 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 



 
 
 
Vår ref: Kajsa Montan 
Funktionschef/Kommunjurist 
Datum: 2022-08-09 
Dnr: KS/2022:364 
 
 

Tjänsteskrivelse om svar på revisorernas 
granskningsrapport av verkställighet av KFs beslut 

Förslag till beslut 
• Godkänner förvaltningens svar på granskningsrapporten 

 
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 
Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer har gett KPMG i uppdrag att 
granska verkställigheten av KFs beslut. Granskningen omfattar 
kommunfullmäktiges beslut under 2018 - 2019. Granskningen omfattar vidare 
motioner och medborgarförslag. 

Syftet med granskningen är att bedöma huruvida styrelsen och nämnderna i 
enlighet med ovan nämnda lagrum verkställt kommunfullmäktiges beslut. 

Vid revisorernas överlämnande av revisionsrapporten till nämnden för yttrande 
ställdes följande frågeställning: Med avseende på den genomförda granskningen, vilka 
åtgärder avser ni att genomföra? 

Utifrån revisorernas bedömning och slutsats rekommenderas kommunstyrelsen 
att: 

- Utforma kommunfullmäktiges uppdragsbeslut på ett tydligt samt 
konkret sätt avseende tidpunkt för såväl genomförande som uppföljning 
och återrapportering.  

- Införa en systematisk samt dokumenterad uppföljning av delegerade 
uppdrag.  

- Inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta ett kontrollmål 
avseende uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut.  



 
 
 

- Vad avser behandling av inkomna motioner bör beredningstiderna 
effektiviseras.  

- Det förekommer att motioner har bifallits i sin helhet men där ett konkret 
uppdrag saknas. Denna hantering leder till en oklarhet både för 
motionären samt internt inom organisationen. Vidare uppstår ett 
förväntasgap för motionärens del.  

I samband med faktaavstämningen har det framkommit:  

- att en del beslut har verkställts efter genomförd granskning.  

- att kommunstyrelsen har efter genomförd granskning, infört en formell 
och systematisk uppföljning av delegerade uppdrag.  

Revisorerna bedömer det som positivt att kommunstyrelsen samt 
kommunstyrelseförvaltningen har varit lyhörda för genomförd granskning och 
har påbörjat ett förbättringsarbete vad avser verkställigheten av politiskt fattade 
beslut. 

Kommunstyrelsen har, precis som revisorerna beskriver, infört och utvecklat en 
systematisk formell uppföljningsmodell för uppdrag, motioner och 
medborgarförslag. Modellen har nyligen utvecklats så att det blir tydligt att 
utläsa om uppdrag, motioner och medborgarförslag blir verkställda och den 
informationen kommer framöver löpande att delges kommunfullmäktige.   

Förvaltningen föreslår att inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta 
ett kontrollmål avseende uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut. 

Barnkonventionen  
Beslutet påverkar inte barn negativt utan säkerställer istället hanteringen av 
politiskt fattade beslut.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse om svar på revisorernas granskningsrapport av verkställighet av 
KFs beslut, 2022-08-09 

Slutlig Granskning verkställighet av KFs beslut Tranemo 

Missiv Gr verkställighet kfs beslut Tranemo 



 
 
 
Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Skriv här till vem och inom vilken tid man kan överklaga beslutet. 

Beslutet skickas till 
Kanslifunktionen 

Revisorerna 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
KFs beslut 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

 

Status  
 

 

 

 

Carita Brovall    Kajsa Montan 

Sektionschef/kommunchef  Funktionschef/Kommunjurist 
  



Kommunrevisionen               Missiv 
 
 
 
 
 
 

 Till kommunstyrelsen för yttrande 
 
Till kommunfullmäktige för kännedom 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerade område.  
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten. 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnden för yttrande med följande 
frågeställningar:  
 

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att  
genomföra? 

 
 
Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 30 september 2022. 
 
Granskningsrapport bifogas denna skrivelse. 

                                              
 
Bengt Melkersson                                                      Ingelis Öhwall 
Revisionens ordförande                                             Vice ordförande 
 

  

 



                                       

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Granskning av  

verkställigheten av 

kommunfullmäktiges beslut 

 
Revisionsrapport  
Tranemo kommun 

 

 
 
  
 

KPMG AB 

2022-06-01 

Antal sidor 27 

 

 



 

 1 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Confidential 

Tranemo kommun 
 Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
 
 2022-06-01 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 2 

2 Inledning/bakgrund 4 
2.1 Syfte och revisionsfråga 4 
2.2 Avgränsning 4 
2.3 Revisionskriterier 4 
2.4 Metod 4 

3 Lagrum 5 

4 Resultat av granskningen 5 
4.1 Beslut av verkställighetskaraktär 5 
4.2 Lagrum motioner 6 
4.3 Närmare föreskrifter om motioner och medborgarförslag i Tranemo 7 

kommun  
4.4 Hantering av motioner och medborgarförslag 8 
4.5 Behandlade motioner och medborgarförslag 9 
4.6 Uppdrag till styrelse och nämnder 17 

5 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 25 
 
 
 



 

 2 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Tranemo kommun 
 Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
 
 2022-06-01 

1 Sammanfattning 
Vi har av Tranemo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att det finns utvecklings- och 
förbättringsområden vad avser uppföljning och verkställande av fullmäktiges beslut.  
 
I enlighet med kommunallagens åläggs ansvaret för omfattningen av återredovisning 
av delegerade uppdrag till styrelse och nämnder samt formerna för denna på 
fullmäktige. Härigenom har fullmäktige förfogande över ett uppföljningsinstrument som 
bör nyttjas. Granskningen visar att tidsramar för genomförande/verkställande samt 
återrapportering, i ca 87,5 % % av de granskade besluten saknas. Vi har noterat att 
under granskningsperioden, finns endast fem fall, där fullmäktige har fastställt en 
tidsram för återrapportering och genomförande av tilldelat uppdrag.  
 
Vi bedömer det som positivt att det tydligt framgår huruvida en motion har bifallits eller 
avslagits, där formuleringen ”motionen anses besvarad” undviks. En tydlig formulering 
utgör ett stöd i styrelsens och nämnderna uppföljning av eventuella uppdrag som 
härrör från en motion.   
Sammanfattningsvis kan konstateras att vid tid för granskningen, låg 
verkställighetsgraden gällande fattade beslut av kommunfullmäktige på 57%, följt av 
delvis verkställda beslut på 5 %, (se figur 5:1).  

I samband med faktaavstämningen har det framkommit att vissa beslut har verkställts 
efter genomförd granskning, vilket innebär en ökning av verkställighetsgraden från     
57 % till 72 %, (se figur 5:2).  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  
 

 utforma kommunfullmäktiges uppdragsbeslut på ett tydligt samt konkret sätt 
avseende tidpunkt för såväl genomförande som uppföljning och 
återrapportering.  
Granskningen visar att fastställda tidsramar för genomförande/verkställande, 
samt återrapportering, i ca 87,5 % av de granskade besluten saknas. Vi anser 
att frånvaron av tidsangivelser i uppdragsformuleringar riskerar leda till en 
minskad verkställighetsgrad. Likaså anser vi att avsaknaden av tidsramar leder 
till en otydlighet som i sin tur förvårar ett ansvarsutkrävande vid ej verkställda 
beslut.  
 

 införa en systematisk samt dokumenterad uppföljning av delegerade uppdrag. 
 

 inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta ett kontrollmål avseende 
uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut. 
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 Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
 
 2022-06-01 

 Vad avser behandling av inkomna motioner bör beredningstiderna 
effektiviseras. 
 

 Det förekommer att motioner har bifallits i sin helhet men där ett konkret 
uppdrag saknas. Denna hantering leder till en oklarhet både för motionären 
samt internt inom organisationen. Vidare uppstår ett förväntasgap för 
motionärens del.  

 
I samband med faktaavstämningen har det framkommit: 
 
- att en del beslut har verkställts efter genomförd granskning. 
 
- att kommunstyrelsen har efter genomförd granskning, infört en formell och 
systematisk uppföljning av delegerade uppdrag.  
 
Vi bedömer det som positivt att kommunstyrelsen samt kommunstyrelseförvaltningen 
har varit lyhörda för genomförd granskning och har påbörjat ett förbättringsarbete vad 
avser verkställigheten av politiskt fattade beslut.   
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Tranemo kommun 
 Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
 
 2022-06-01 

2 Inledning 
Vi har av Tranemo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. 
 

2.1 Syfte och revisionsfråga  
Granskningen syftar till att: 

 Bedöma huruvida styrelsen och nämnderna i enlighet med ovan nämnda   
lagrum verkställt kommunfullmäktiges beslut. 

2.2 Avgränsning 
Granskningen omfattar kommunfullmäktiges beslut under 2018 - 2019. Granskningen 
omfattar vidare motioner och medborgarförslag. 
 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    
- Kommunallagen (2017:725)  
 
- Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut  
 

2.4 Metod 
Granskningen har genomförts genom att kommunfullmäktiges beslut för perioden maj 
2018 t.o.m. maj 2019 har gåtts igenom. Utifrån genomgången har beslut och inkomna 
motioner och medborgarförslag av verkställighets- eller uppdragskaraktär listats. För 
varje beslut av verkställighets- eller uppdragskaraktär har en granskning av huruvida 
styrelse eller nämnd verkställt fullmäktiges beslut genomförts. Samtal samt 
avstämningar har skett med kanslichefen.  
Rapporten har faktakontrollerats av kanslichefen. 
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3 Lagrum 
Nämndernas skyldighet att verkställa fullmäktiges beslut samt redovisa hur de har 
fullgjort givna uppdrag från fullmäktige regleras i kommunallagen 6 kap. 5 § 
I enlighet med kommunallagen 6 kap. 13§, punkt 3-4, åligger det styrelsen att 
verkställa fullmäktiges beslut samt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över 
till styrelsen. Samma lagrum ålägger ansvaret för omfattningen av redovisningen och 
formerna för denna på fullmäktige, där även en tidsram bör anges. 
Nedan redogörs för gällande paragrafer:  
KL 6:1  
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet.  
 
KL 6:4  
Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut 
verkställs.  
 
KL 6:5  
Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som 
fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§.  
 
KL 6:13  
Det åligger kommunstyrelsen att verkställa kommunfullmäktiges beslut och i övrigt 
fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen. 
 

4 Resultat av granskningen 
4.1 Beslut av verkställighetskaraktär 

 
Denna granskning behandlar de uppdrag som fullmäktige har fattat specifika beslut om 
och som är av exekutiv karaktär. 
 

Iakttagelser 
 
Av granskningsperioden framgår totalt 28 ärenden av verkställighetskaraktär. Besluten 
innehåller enligt vår bedömning totalt 40 uppdrag till styrelsen. För varje uppdrag har 
en granskning av verkställighetsgraden genomförts. 

Av figur 4.1 framgår andelen fullmäktigebeslut föranledda av inkomna motioner, (30 
%), medborgarförslag (3% )samt uppdrag till styrelse, (67 %).  
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Diagrammet redogör för antagna beslut av verkställighetskaraktär och omfattar 
därmed endast de motioner och medborgarförslag som har bifallits och resulterat i ett 
uppdrag, där avstyrkta motioner har exkluderats. 
Figur 4:1 

 

 
 

4.2 Lagrum motioner 

Beslutsförfarandet avseende motioner är fastställt i 5 kap. 35 §, Kommunallagen. 
Paragrafen innehåller i första hand en ettårig beredningsfrist för motioner följt av en 
anmälningsplikt för styrelse och nämnd om fristen inte kan hållas, där anmälan ska 
tillställas kommunfullmäktige.  
Efter en anmälan kan fullmäktige besluta att avskriva motionen från vidare 
handläggning. Ett skäl kan exempelvis vara motionens inaktualitet. Fullmäktige kan 
också besluta att beredningen ska fortsätta och härigenom fastställa en ny tid, där 
motionen åter ska redovisas för fullmäktige.  

KL, 5 kap, 35 §: 
”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.” 
 

67%

30%

3%

Uppdrag

Motioner

Medborgarförslag

Andel beslut av verkställighetskaraktär maj 2018 - maj 2019
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Vidare föreskrifter om hanteringen av motioner ska stadgas i kommunfullmäktiges 
arbetsordning, (5 kap. 72 §, p.8, KL). Arbetsordningen ska fungera som ett 
komplement till kommunallagen i syfte att täcka de områden som har lämnats 
oreglerade i lagen. Härigenom kan fullmäktige fastställa närmare bestämmelser om 
anmälningsförfarandet och redovisning av ej färdigberedda motioner.  
 
Det bör noteras att fullmäktige även har även mandat till att besluta om en kortare 
beredningstid än ett år. 
 

4.3 Närmare föreskrifter om motioner och medborgarförslag i 
Tranemo kommun 
Iakttagelser 

Arbetsordningen för fullmäktige i Tranemo kommun anger bl.a. följande: 
Motioner 
28 § 
En motion skall vara skriftlig och undertecknad av en eller flera 
kommunfullmäktigeledamöter. 
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 
En motion väcks genom att den ges in till förvaltningen. Ordförande eller den hen utser 
får i uppdrag att remittera inkommen motion för beredning. För att motionen ska 
anmälas på nästkommande sammanträde ska den lämnas in till förvaltningen senast 
en arbetsdag innan kommunfullmäktiges sammanträde. 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 
Beredningen av motioner regleras enligt § 33. Motionen handläggs i enlighet med de 
regler som fastslagits. 
Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober. 
Medborgarförslag 
 
29 § 
Ärenden till fullmäktige får väckas av den som är folkbokförd i kommunen genom 
medborgarförslag. 
Medborgarförslaget skall vara skriftligt upprättat av en eller flera i kommunen 
folkbokförda medborgare. 
Medborgarförslaget skall innehålla namn, adress och telefonnummer. 
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Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. För att 
medborgarförslaget ska anmälas på nästkommande sammanträde ska den lämnas in 
till förvaltningen senast en arbetsdag innan kommunfullmäktiges sammanträde. 
Beredning av medborgarförslag regleras enligt § 33. Medborgarförslaget handläggs i 
enlighet med de regler som fastslagits. 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas där hen har rätt att presentera förslaget samt svara på frågor. 
Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i 
april och oktober. 

4.4 Hantering av motioner och medborgarförslag 

Under granskningsperioden har det inkommit 25 motioner och 6 medborgarförslag, 
varav 12 motioner har bifallits i sin helhet, 3 motioner har delvis bifallits, 1 medborgar- 
förslag har bifallits i sin helhet, följt av 10 motioner och 5 medborgarförslag som har 
avslagits. 
 
Figur 4:2 

 

 
 
 
 
 

48%

12%

40% Bifall

Delvis bifall

Avslag

Andel bifall och avslag - motioner och medborgarförslag
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Nedan redogörs för andel motioner och medborgarförslag som har besvarats inom ett 
år, (11 st.), i enlighet med kommunallagen samt motioner och medborgarförslag som är 
obesvarade vid tid för granskningen samt har passerat den ettåriga tidsfristen, (14 st.). 
Figur 4:2 

 

 

4.5 Behandlade motioner och medborgarförslag 
I detta avsnitt redogörs för samtliga motioner och medborgarförslag som har 
behandlats under granskningsperioden maj 2018 t.o.m. maj 2019. Motionerna och 
medborgarförslagen redovisas sammanträdesvis, där det framgår huruvida de har 
bifallits, avslagits eller återremitterats för ytterligare beredning. Härigenom framgår 
även huruvida de bifallna motionerna och medborgarförslagen har verkställts. 
 

4.5.1 KF Sammanträde 2018-05-07 
 
KF § 38 Medborgarförslag Om tvättstation för bil 
 
Fullmäktiges beslut: Avslag 
 

 Kommentar/bedömning 
 
Medborgarförslaget har avslagits och därmed ej lett till något uppdrag. 

 
 

44%
56%

Inom 1 år

Passerat

Motioner och medborgarförslag besvarade inom eller efter den 
ettåriga tidsfristen
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KF § 39 Medborgarförslag Om att påbörja arbete med att införa fiber i 
Tranemobostäders fastigheter Uddebo 
Fullmäktiges beslut: Avslag 
 

 Kommentar/bedömning 
 
Medborgarförslaget har avslagits och därmed ej lett till något uppdrag. 

 
KF § 40 Medborgarförslag Ökad belysning vid lekplats 
 
Fullmäktiges beslut: En ny strategi för belysning och ljussättning i kommunen ska tas 
fram. 
 

 Kommentar/bedömning 
 
Vi har tagit del av ny strategi för belysning och ljussättning som antog av KF 
2019-04-08 § 41.  
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.  
 

KF § 41 Motion angående odlingslotter 
 
Fullmäktiges beslut: Förvaltningen ska arbeta för att kunna erbjuda odlingslotter 
någonstans i kommunen senast våren 2020. 
 

 Kommentar/bedömning 
 
Vid tid för granskningen är arbetet försenat.  
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.  
 
I samband med faktakontrollen framkommer att uppdraget har verkställts per 
2022-05-31. Detta bedöms som positivt. 

 

4.5.2 KF Sammanträde 2018-06-11 
 
KF § 63 Motion angående fiberanslutning i Tranemoboståders lägenheter 
 
Fullmäktiges beslut: Avslag 
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 Kommentar/bedömning: Motionen har avslagits och därmed ej lett till något 
uppdrag. 

KF § 64 Motion om kollektivtrafik 
 
Fullmäktiges beslut: Tranemo ska initiera en diskussion med Västtrafiks styrelse om 
nuvarande dialog med Västtrafik och hur utvecklingen av kollektivtrafiken kan ske. 
 

 Kommentar/bedömning 
Av granskningen framgår att en diskussion initierades. Styrelseordförande från 
Västtrafik var på besök i Tranemo, där det framkom att det inte fanns underlag 
för att ytterligare linjedragningar. 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.  
 

KF § 65 Motion om kooperativt boende i Tranemo kommun 
 
Fullmäktiges beslut:  
- Tranemo kommun ska undersöka möjligheterna med Kooperativt boende.  
 
- Tranemo ska ta kontakt med Riksbyggen för att höra om intresse finns från deras 
sida. 
 

 Kommentar/bedömning 
 
Vid tid för granskningen är uppdragen ej genomförda, där orsaken inte har 
kunnat anges pga. flertalet chefsbyten.  
Uppdragen bedöms som ej genomförda och därmed är beslutet ej verkställt.  

 

4.5.3 KF Sammanträde 2018-09-03 
 
KF § 88 Motion om at ta fram en plan för expressbygglov 
 
Fullmäktiges beslut: Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med 
samverkansnämnden miljö och bygg ta fram en plan för expressbygglov. 
 

 Kommentar/bedömning 
Vid tid för granskningen är uppdraget ej genomfört, där det anges att 
kommunen har avslutat samarbetet med Ulricehamn avseende den 
gemensamma bygg- och miljönämnden dit motionen/uppdraget lämnades. 
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Kommunen har nu en gemensam bygg- och miljönämnd med Gislaveds 
kommun. 
Då motionen berör den gemensamma nämndens verksamhet, bör den också 
kommuniceras och beredas av värdkommunen. Uppdraget bedöms som ej 
genomfört och därmed är beslutet ej verkställt. 
 
 

KF § 89 Motion om inrättande av tjänster som vårdbiträde i Tranemo kommuns 
verksamheter 
 
Fullmäktiges beslut: Tjänster som vårdbiträde ska inrättas i Tranemo kommun. 

 
 Kommentar/bedömning  

 
Av granskningen framgår att uppdraget inte är genomfört, där det anges att det 
istället funnits möjlighet att anställa undersköterskor. 
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.  
 

4.5.4 KF Sammanträde 2018-10-08 
 
KF § 112 Svar på motion om att garantera föreningslivet driftstöd 
(KS/2017:182) 
 
Fullmäktiges beslut: Motionen antas avseende en årlig indexuppräkning av 
driftbidraget. 
 

 Kommentar/bedömning  
 
Enligt uppgift har en indexhöjning på 1,9% genomförts sedan 2019. 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.  
 

KF § 113 Svar på motion om rökfri arbetstid även för kommunens 
entreprenörer från ChrisTina Yngvesson (M) (KS/2017:639) 
 
Fullmäktiges beslut: Förvaltningen får i uppdrag att tydliggöra i de riktlinjer som ska 
tas fram att beslutet om rökfri arbetstid gäller även för entreprenörer. 
  

 Kommentar/bedömning 
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Av granskningen framkommer att riktlinjerna har uppdaterats och behandlats av 
ks 2018-12-17, § 327. 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.  
 

4.5.5 KF Sammanträde 2018-10-29 
 
KF § 125 Motion  Om avgiftsfri kulturskola 
 
Fullmäktiges beslut: Avslag 
 

 Kommentar/bedömning  
Motionen har avslagits och därmed ej lett till något uppdrag. 

 
KF § 126 Motion Om framtidens vård och omsorg i Tranemo 
 
Fullmäktiges beslut: Ta fram en plan för ökad digitalisering av vård, men även 
omsorg. 
 

 Kommentar/bedömning  
Vid tid för granskningen är en plan för ökad digitalisering av vård och omsorg 
inte framtagen. Arbetet är pågående och görs tillsammans med Ulricehamns 
kommun. 
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.  

 

4.5.6 KF Sammanträde 2018-11-26 
 
KF § 139 Motion  Om minskad hastighet vid norra infarten i Limmared 
 
Fullmäktiges beslut: Motionen antas i den del som avser sänkning av hastighet till 
40km/h på Storgatan genom Limmared från norra infarten. Förvaltningen får i uppdrag 
att sänka hastigheten i samtliga orter till 40 km/h med start i Tranemo.  
- Uppföljning sker till kommunstyrelsen i augusti 2019. 
 

Kommentar/bedömning:  
 
Motionen har delvis bifallits. Av granskningen framkommer att 
hastighetssänkningar har genomfört i vissa orter under våren 2021. Arbetet 



 

 14 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Tranemo kommun 
 Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
 
 2022-06-01 

anges ha avstannat pga. personalbrist. Ambitionen är att arbetet ska fortskrida 
under 2022 - 2023.  
Vad avser Storgatan i Limmared har hastigheten inte kunnat sänkas pga. att 
Trafikverket har motsatt sig detta. Av uppföljningen framgår vidare att en 
felhantering av ärendet har skett inom förvaltningen, där den korrekta vägen 
hade varit att i första hand skicka ärendet på remiss. 
Vi bedömer att uppdraget avseende hastighetssänkningar är delvis genomfört 
och därmed är beslutet delvis verkställt.  
 
Vad avser uppföljning i kommunstyrelsen, har den ännu inte ägt rum. 
Deluppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt 
vad avser denna del.   

 

4.5.7 KF Sammanträde 2018-12-10 
 
KF § 158 Motion  om hemmaplanslösningar 
 
Fullmäktiges beslut: Avslag 
 

 Kommentar/bedömning 
Motionen har avslagits och därmed ej lett till något uppdrag. 
 

KF § 159 Motion  om införande av VISAM beslutstöd 
 
Fullmäktiges beslut: Avslag 
 

 Kommentar/bedömning 
Motionen har avslagits och därmed ej lett till något uppdrag. 

 

4.5.8 KF Sammanträde 2019-02-04 
 
KF § 4 Medborgarförslag angående väggmålning i järnvägstunneln 
 
Fullmäktiges beslut: Avslag 
 

 Kommentar/bedömning 
Medborgarförslaget har avslagits och därmed ej lett till något uppdrag. 
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KF § 5 Motion om yttranderätt i kommunfullmäktige 
 
Fullmäktiges beslut: Förvaltningen får i uppdrag att ändra arbetsordning för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsens reglemente och ägardirektiv för kommunens 
bolag i enlighet med motionen. 
 

 Kommentar/bedömning 
Vi har inom ramen för granskningen tagit del av: 

o Reviderat kommunstyrelsereglemente 2019-05-13 § 60 
o Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 2019-05-13 § 59 
o Reviderat Ägardirektiv för Tranemobostäder AB 2019-09-02 § 89 
o Reviderat Ägardirektiv för Tranemo Utveckling AB 2019-09-02 § 90 
o Reviderat Ägardirektiv för Tranemo Forum AB 2019-09-02 § 91 

 
Berörda dokument är reviderade. Uppdraget bedöms som genomfört och 
därmed är beslutet verkställt.  
 

4.5.9 KF Sammanträde 2019-03-04 
 
KF § 22 Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer till Borås och 
Ulricehamn 
 
Fullmäktiges beslut: Avslag 
 

 Kommentar/bedömning  
Medborgarförslaget har avslagits och därför ej lett till något uppdrag. 
 

KF § 23 Medborgarförslag om övergångsställe i Uddebo 
 
Fullmäktiges beslut: Avslag 
 

 Kommentar/bedömning 
Medborgarförslaget har avslagits och därför ej lett till något uppdrag. 
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KF § 24 Motion om inventering av Tranemo kommuns skyddsrum 
 
Fullmäktiges beslut: Avslag 
 

 Kommentar/bedömning 
Motionen har avslagits och därför ej lett till något uppdrag. 

 

4.5.10 KF Sammanträde 2019-04-08 
 
KF § 34 Motion om att stärka den sociala ekonomins ställning i välfärdsarbetet 
 

Fullmäktiges beslut: Motionen antas.  
 

 Kommentar/bedömning 
Motionen har bifallits av fullmäktige men resulterade inte i ett konkret uppdrag.  
 
Motionen har ej lett till något uppdrag.  

 
KF § 36 Motion om att inrätta en beredning för att arbeta med 
Överenskommelsen  
 
Fullmäktiges beslut: Motionen antas.  
Motionen har bifallits av fullmäktige men resulterade inte i ett konkret uppdrag. 
 

 Kommentar/bedömning 
 Motionen har bifallits av fullmäktige men resulterade inte i ett konkret uppdrag.  
 
Motionen har ej lett till något uppdrag.  

 
KF § 37 Motion om utveckling av Sjötoftaskola och förskola 
 
Fullmäktiges beslut: Utvecklingsplan ska tas fram i dialog med Sjötoftaskola och 
förskola. 
 

 Kommentar/bedömning 
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Vid tid för granskningen är en utvecklingsplan inte politiskt beslutad men dialog 
har skett med Sjötoftaskolan. 
Uppdraget är vid granskningens tidpunkt inte genomfört och vi bedömer därför 
uppdraget som ej verkställt.  
 
I samband med faktakontrollen framkommer att uppdraget har verkställts efter 
genomförd granskning. 

 

4.5.11 KF Sammanträde 2019-05-13 
 
KF § 54 Motion om hållbar plan äldreomsorg 
 
Fullmäktiges beslut: En plan för äldreomsorgen ska tas fram. 
 

 Kommentar/bedömning 
Uppdraget är vid granskningens tidpunkt inte genomfört. 
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.  

 

4.6 Uppdrag till styrelse och nämnder  
Som tidigare nämnts åligger det styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut samt 
fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen, (6 kap. 13 §, punkt 3-
4, KL).  Nämndernas skyldighet att verkställa fullmäktiges beslut samt redovisa hur de 
har fullgjort givna uppdrag från fullmäktige regleras i 6 kap. 5 §, KL.  
Samma lagrum ålägger ansvaret för omfattningen av redovisningen och formerna för 
denna på fullmäktige, där även en tidsram bör anges. Nedan följer direkta uppdrag av 
verkställighetskaraktär som har tilldelats kommunstyrelsen och övriga nämnder. 
 

4.6.1 KF Sammanträde 2018-05-07 
 
KF § 42 Kostnad per elev och förslag till ny resursfördelningsmodell 
 
Fullmäktiges beslut: Förvaltningen får i uppdrag att i budgetarbetet inför 2019-2021 
återkomma med förslag på en budget i balans utifrån den nya 
resursfördelningsmodellen. 
 

 Kommentar/bedömning 
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Enligt vår uppföljning valde KF 2018-06-18 § 161, att skjuta till medel i 
budgeten istället för att hålla sig till den nya resursfördelningsmodellen. 
Uppdraget har inte skett utifrån resursfördelningsmodellen men har genomförts 
och därmed bedömer vi beslutet som verkställt. 
 

KF § 44 Uppdrag till förvaltningen avseende Glasets Hus 
 
Fullmäktiges beslut:  

- Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en översyn av arrendeavtalet samt  
övriga avtal som reglerar, glassamlingens fortlevnad. 

- Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett Idéburet offentligt partnerskap. 
 

 Kommentar/bedömning 
Vi har tagit del av hyresavtal avseende Glasets hus,2020-08-24 § 142, där det 
framgår att en översyn har genomförts. 
Deluppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.  
Vad avser det andra deluppdraget framgår av sammanträdet KF 2020-09-14 att 
överenskommelse om Idéburet offentligs partnerskap har godkänts. 
Deluppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.  

 

4.6.2 KF Sammanträde 2018-06-11 
 
KF § 59 Integration- samverkan 
 
Fullmäktiges beslut: Berörda verksamheter i Tranemo och Svenljunga får i uppdrag 
att planera vidare hur den gemensamma verksamheten ska se ut samt revidera 
styrdokument för verksamheten. 
 

 Kommentar/bedömning 
Vi konstaterar att utifrån reglemente för Samverkansnämnd arbetsmarknad 
samt avtal för gemensam arbetsmarknadsnämnd, Svenljunga och Tranemo att 
planering har genomförts och att styrdokumenten är reviderade (Reglemente 
för Samverkansnämnd arbetsmarknad  2019-02-04, § 6 samt Avtal för 
gemensam arbetsmarknadsnämnd, Svenljunga och Tranemo 2019-02-04, § 7) 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.  
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KF § 61 Uppdrag- ökat byggande av trygghetsboende/seniorboende i vår 
kommun 
 
Fullmäktiges beslut: Projektgruppen ska genomföra dialoger med byalag och 
pensionärsföreningar. 
 

 Kommentar/bedömning 
Enligt vår uppföljning har uppdraget ej genomförts vid tid för granskningen. 
Motivering till det ej genomförda uppdraget har inte kunnat uppges pga. flertalet 
chefsbyten, där information saknas. 
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.  
 
I samband med faktakontrollen framkommer att uppdraget har verkställts. 
 

4.6.3 KF Sammanträde 2018-09-03 
 
KF § 87 Vård- och omsorgsboende på fyra orter 
 
Fullmäktiges beslut:  

- Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i försäljningsdiskussionen gällande 
fastigheterna på Hjlmå och Solbacken med presumtiva köpare, i syfte att 
komma fram till realistisk affärsplan, inkluderande värdering av 
omsorgsboendena samt hur ett köp rent tekniskt/ juridiskt kan ske om så möjligt. 

- Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett lokalbehovsprogram för Hjälmå och 
Glimringe. 
 

 Kommentar/bedömning 
 
Enligt uppgift sker löpande försäljningsdiskussion och det har nu bestämts att 
kommunen ska bygga själv och upphandling pågår.  
Deluppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 
Vad avser det andra deluppdraget har ett lokalbehovsprogram för vård- och 
omsorgsboende i Länghem antagits 2020-09-28 § 162. 
Deluppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.  
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4.6.4 KF Sammanträde 2018-10-08 
 
KF § 108 Samverkan ‐ Bygg & Miljö  
 
Fullmäktiges beslut: Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram reglemente, 
samverkansavtal samt styrmodell för den gemensamma nämnden. 
 

 Kommentar/bedömning 
Ärendet har hanterats av Gislaved som är värdkommun. Hur nämnden ska 
styras framgår delvis av samverkansavtalet. Av granskningen framgår att det 
inte har fattats något specifikt beslut angående styrmodell.  
Uppdraget bedöms som delvis genomfört och därmed är beslutet delvis 
verkställt.  

 
KF § 110 Uppdrag TKB ‐ Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun 
(KS/2017:251) 
 
Fullmäktiges beslut: Ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för 
upphandling utifrån Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun och övriga i 
kommunen beslutade riktlinjer. 
 

 Kommentar/bedömning  
Riktlinjer har enligt uppgift ej tagits fram utan är under framtagande vid 
tidpunkten för granskningen.  
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt. 
 
I samband med faktakontrollen framkommer att uppdraget har verkställts.  
 

4.6.5 KF Sammanträde 2018-10-29 
 
KF § 132 Uppdrag - Utredning införande av ungdomsfullmäktige 
 
Fullmäktiges beslut: Överlämnar till kommande budgetarbete att ta ställning i frågan 
om införande av ungdomsfullmäktige 
 

 Kommentar/bedömning  
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Det har enligt uppgift, i samband med budgetarbetet tagits ställning till frågan 
om införande av ett ungdomsfullmäktige som har resulterat i ett 
ställningstagande att frågan inte är prioriterad.   
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 
 

4.6.6 KF Sammanträde 2018-11-26 
 
KF § 153 Uppdrag till förvaltningen 
 
Beslutet består av sex uppdrag enligt följande:  
Fullmäktiges beslut: Utreda vad det skulle innebära att driften av biografen överförs 
till ideell förening att sköta. 
 

 Kommentar/bedömning 
Arbete med utredning är enligt uppgift startad, men inte presenterad för 
politiken vid tid för granskningen. Förvaltningen arbetar med att hitta eventuella 
intresserade föreningar innan utredningen kan färdigställas. En omvärldsanalys 
är gjord och en plan för dialog med föreningar har funnits, men pandemin satte 
stopp för genomförandet.  
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt. 
I samband med faktakontrollen framkommer att uppdraget nu har verkställts. 
Dock har återredovisning ännu ej skett till fullmäktige.   
 

Fullmäktiges beslut: Redovisa kostnadsbilden för ishallen i Nittorp och utreda vad det 
skulle innebära att låta NIK ta över ishallen. Övriga konsekvenser av en sådan åtgärd 
ska också redovisas. 
 

 Kommentar/bedömning 
Uppdraget är vid tid för granskningen ej genomfört. 
I samband med faktakontrollen framkommer att i budget 2022 har ett annat 
uppdrag givits. 
 
Vi bedömer att uppdraget borde har verkställts utifrån den längre tidsperiod 
som har förflutit, där förvaltningen tilldelades uppdraget under hösten 2018.  
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt. 

 
Fullmäktiges beslut: Belysa ekonomiskt och övriga konsekvenser av att införa 
skobidrag till de anställda. 
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 Kommentar/bedömning  
Av vår uppföljning framgår att uppdraget har genomförts (KF 2019-10-14 § 
105). 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 

 
Fullmäktiges beslut: Påbörja införa av tillitsbaserad styrning och ledning. Arbetet 
startas med en kunskapsförmedlingsfas där förutsättningarna för såväl den politiska 
organisationen som tjänstemannaorganisationen klarläggs. Därefter fastställs hur en 
Tranemomodell av tillitsbaserad styrning ska utformas. 
 

 Kommentar/bedömning 
Av granskningen framkommer att beslut om ny styrmodell har tagits, KF 2020-
10-12 § 109. 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 
 

Fullmäktiges beslut: Under 2019 ta fram nya arbetssätt, tekniska lösningar på 
arbetsmoment, digitalisering samt organisationsutveckling, som genererar en 
effektivisering på 0,1 % av sin egen budgeterade ram. Redovisning ska ske löpande i 
samband med tertialuppföljningarna. 
 

 Kommentar/bedömning  
Av vår uppföljning framgår att det sker en löpande utveckling angående 
digitalisering och effektivisering inom olika verksamheter. Centralt anordnas 
t.ex. frukostseminarier för att motivera och lära om digitalisering (RPA-projekt 
mm.) 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 
 

Fullmäktiges beslut: Uppdrag att utreda hur SFI kan utvecklas i samverkan med 
näringslivet för att underlätta för nyanlända att kombinera språkundervisning med 
arbete. Möjligheten att erbjuda SFI på kvällstid genom kommunens eller annan 
utförares försorg bör särskilt klarläggas. 
 

 Kommentar/bedömning 
Dialog har skett på allmänna utskottet 2019-05-23 § 118, men en utredning har 
inte genomförts.  
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt. 
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4.6.7 KF Sammanträde 2018-12-10 
 
KF § 162 Förhållningssätt av asylsökande ensamkommande efter 18-årsdag 
 
Fullmäktiges beslut:  

- Ger förvaltningen i uppdrag att förtydliga kriterierna så att närvaro i skolan ska 
uppfylla CSN:s närvaroregler. 

- Ger förvaltningen i uppdrag att ändra kriterierna enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

- Ger förvaltningen i uppdrag att göra en redaktionell förändring att ändra från  
"har god närvaro i Tranemo kommun" till "har god närvaro i skolan i Tranemo”. 

 
 Kommentar/bedömning  

Av granskningen framkommer att ändringen gjordes i samma beslutsparagraf 
som uppdraget tilldelades 2018-12-10 § 162. Kommunstyrelseförvaltningen är 
medvetna om att detta är en direkt felhantering. Då det råder en tydlig 
medvetenhet om denna felhantering kommenterar vi inte hanteringen 
ytterligare.   
Uppdragen bedöms som genomförda och beslutet är därmed verkställt.  
 

4.6.8 KF Sammanträde 2019-02-04 
 
KF § 10 Överlämning av uppdrag - Beredningsuppdrag DVB - Vision och 
strategisk plan 
 
Fullmäktiges beslut: Ger Demokrati- och visionsberedningen, DVB, i uppdrag att ta 
fram en strategisk plan samt bedöma om visionen är aktuell eller behöver aktualiseras. 
 

 Kommentar/bedömning 
Av granskningen framgår att en plan har tagits fram, KF 2020-09-14 § 82. 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 

 
KF § 11 Överlämning av uppdrag- Beredningsuppdrag TTB och TKB - Policy för 
stöd till föreningsliv och frivilligsektor 
 
Fullmäktiges beslut: Ger trivsel- och trygghetsberedningen, TTB, och tillväxt- och 
kompetensberedningen i uppdrag att utarbeta en policy med riktlinjer för stöd till 
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föreningsliv och frivilligsektorn i Tranemo kommun. 
  

 Kommentar/bedömning  
Av granskningen framkommer at en policy har arbetats fram, KF 2020-06-08 § 
52. 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 
 

4.6.9 KF Sammanträde 2019-04-08 
 
KF § 44 Tilläggsuppdrag till beredning 
 
Fullmäktiges beslut: Ger TKB och TTB i tilläggsuppdrag att särskilt beakta Agenda 
2030-delegationens förslag och bedömningar med avseende på civilsamhällets roll i 
sitt fortsatta arbete. 
 

 Kommentar/bedömning 
Av granskningen framgår att Agenda 2030-delegationens förslag har beaktats i 
arbetet (KF 2020-06-08 § 52 
 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 

 

4.6.10 KF Sammanträde 2019-05-13 
 
KF § 55 Uppdrag Tranängsskolan 
Fullmäktiges beslut: Förvaltningen får i uppdrag att utöka matsalen med ytterligare ca 
70 provisoriska platser. 
 

 Kommentar/bedömning 
Av granskningen framgår att uppdraget har genomförts.  
 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 
 

Fullmäktiges beslut: Förvaltningen får i uppdrag att iordningställa ett provisoriskt 
klassrum med grupprum för Tranängsskolan 4-6 
 

 Kommentar/bedömning 
Deluppdraget har enligt vår avstämning med kommunstyrelseförvaltningen 
genomförts under tiden som det fortsatta arbetet med skolans område pågår. 
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Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 
 

KF § 56 Tilläggsanslag om- och tillbyggnad Grimsåsskolan 
 
Fullmäktiges beslut: Förvaltningen får i uppdrag att komplettera ärendet med ritningar 
samt uppföljning av ytor och kostnader utifrån tidigare fastställt lokalprogram. 
 

 Kommentar/bedömning 
Av avstämningar med kommunstyrelseförvaltningen framgår att handlingarna 
finns framtagna, men är vid tid för granskningen ej redovisade för politiken. 
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt. 
I samband med faktakontrollen framkommer att uppdraget har verkställts. 

 

5 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
 

Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att det finns utvecklings- och 
förbättringsområden vad avser uppföljning och verkställande av fullmäktiges beslut.  
 
I enlighet med kommunallagens åläggs ansvaret för omfattningen av återredovisning 
av delegerade uppdrag till styrelse och nämnder samt formerna för denna på 
fullmäktige. Härigenom har fullmäktige förfogande över ett uppföljningsinstrument som 
bör nyttjas. Granskningen visar att tidsramar för genomförande/verkställande samt 
återrapportering, i ca 87,5 % % av de granskade besluten saknas. Vi har noterat att 
under granskningsperioden, finns endast fem fall, där fullmäktige har fastställt en 
tidsram för återrapportering och genomförande av tilldelat uppdrag.  
 
Vi bedömer det som positivt att det tydligt framgår huruvida en motion har bifallits eller 
avslagits, där formuleringen ”motionen anses besvarad” undviks. En tydlig formulering 
utgör ett stöd i styrelsens och nämnderna uppföljning av eventuella uppdrag som 
härrör från en motion.   

Sammanfattningsvis kan konstateras att vid tid för granskningen, låg verkställighets- 
graden gällande fattade beslut av kommunfullmäktige på 57%, följt av delvis 
verkställda beslut på 5 %, (se figur 5:1).  

I samband med faktaavstämningen har det framkommit att vissa beslut har verkställts 
efter genomförd granskning, vilket innebär en ökning av verkställighetsgraden från 57 
% till 72 %, (se figur 5:2).  
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Figur 5:1  Verkställighetsgrad vid tid för granskningen 

 

 
Figur 5:2  Verkställighetsgrad efter genomförd granskning 
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Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  
 

 utforma kommunfullmäktiges uppdragsbeslut på ett tydligt samt konkret sätt 
avseende tidpunkt för såväl genomförande som uppföljning och 
återrapportering.  
Granskningen visar att fastställda tidsramar för genomförande/verkställande, 
samt återrapportering, i ca 87,5 % av de granskade besluten saknas. Vi anser 
att frånvaron av tidsangivelser i uppdragsformuleringar riskerar leda till en 
minskad verkställighetsgrad. Likaså anser vi att avsaknaden av tidsramar leder 
till en otydlighet som i sin tur förvårar ett ansvarsutkrävande vid ej verkställda 
beslut.  
 

 införa en systematisk samt dokumenterad uppföljning av delegerade uppdrag. 
 

 inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta ett kontrollmål avseende 
uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut. 
 

 Vad avser behandling av inkomna motioner bör beredningstiderna 
effektiviseras. 
 

 Det förekommer att motioner har bifallits i sin helhet men där ett konkret 
uppdrag saknas. Denna hantering leder till en oklarhet både för motionären 
samt internt inom organisationen. Vidare uppstår ett förväntasgap för 
motionärens del.  

 
 
I samband med faktaavstämningen har det framkommit: 
 
- att en del beslut har verkställts efter genomförd granskning. 
 
- att kommunstyrelsen har efter genomförd granskning, infört en formell och 
systematisk uppföljning av delegerade uppdrag.  
 
Vi bedömer det som positivt att kommunstyrelsen samt kommunstyrelseförvaltningen 
har varit lyhörda för genomförd granskning och har påbörjat ett förbättringsarbete vad 
avser verkställigheten av politiskt fattade beslut.   
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§ 222 Ägardirektiv och ägaravtal för Kommunassurans samt 
information om egenandelsprogram KS/2022:366 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 

ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom 
Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och ger i uppdrag att utsett 
ägarombud eller dennes ersättare vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 
november 2022 röstar för förslaget. 

• Godkänner nytt ägardirektiv till Kommunassurans och ger i uppdrag åt utsett 
ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 
16 november 2022 röstar för förslaget. 

• Godkänner nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och ger i uppdrag till 
kommunens firmatecknare att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för 
Tranemo kommuns räkning. 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Tranemo kommun nya möjligheter till effektivisering av 
riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även kostnadsminskning. Justeringarna i 
aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal respektive direktiv 
av begränsad omfattning. 

Ärendet 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Tranemo kommun är en av de 72 
delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 
ägarkommunernas sfär.  

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa 
samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av 
Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. 
Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre 
skador sker inom Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i 
samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 
kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. 
Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, exempelvis 
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möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer 
som tidigare inte har kunnat hanterats internt i kommunsektorn.  

För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad Egenandelsprogrammet mer 
konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad skrivelse Riskhantering i Tranemo kommun 
genom Egenandelsprogram i Kommunassurans samt för den som önskar djupare förståelse hela 
skrivelsen.  

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 
Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 november 2022 samt att ett nytt 
ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag. Kommunen kommer att den 6 oktober 
2022 motta kallelse till den extra bolagsstämman. Kommunens firmatecknare kommer efter 
den extra bolagsstämman den 16 november 2022 att motta länk för digital signering av nytt 
aktieägaravtal, under förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat 
att tillstyrka det nya aktieägaravtalet. 

Förslaget till beslut ovan innebär inte att Tranemo kommun tar ställning till om kommunen 
ska ingå i Egenandelsprogrammet men innebär däremot en möjlighet för kommunerna att 
delta. Beslutet om Tranemo kommuns deltagande och i så fall till vilken nivå kan fattas efter 
den extra bolagsstämman. 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn ur ett barnrättsperspektiv eftersom förslaget inte innehåller 
några försämringar som skulle kunna påverka barn.   

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan i dagsläget, men deltagandet i 
egenandelsprogrammet kan komma att medföra långsiktiga kostnadsminskningar för 
kommunen.  

Beslutsunderlag 
AU §114, 2022-08-25 
Tjänsteskrivelse 2022-08-04 
Riskhantering i Tranemo kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i version 
med markering av ändringar samt med kommentarer  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i 
version med markering av ändringar samt med kommentarer 
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Beslutet skickas till 
Kanslifunktionen 
Ekonomifunktionen  

Ägarombud för Kommunassurans 
Firmatecknare för Tranemo kommun 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 114 Ägardirektiv och ägaravtal för Kommunassurans samt 
information om egenandelsprogram KS/2022:366 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 
ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom 
Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och ger i uppdrag att utsett 
ägarombud eller dennes ersättare vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 
november 2022 röstar för förslaget. 

• Godkänner nytt ägardirektiv till Kommunassurans och ger i uppdrag åt utsett 
ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 
16 november 2022 röstar för förslaget. 

• Godkänner nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och ger i uppdrag till 
kommunens firmatecknare att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för 
Tranemo kommuns räkning. 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Tranemo kommun nya möjligheter till effektivisering av 
riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även kostnadsminskning. Justeringarna i 
aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal respektive direktiv 
av begränsad omfattning. 

Ärendet 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Tranemo kommun är en av de 72 
delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 
ägarkommunernas sfär.  

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa 
samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av 
Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. 
Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre 
skador sker inom Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i 
samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 
kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. 
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Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, exempelvis 
möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer 
som tidigare inte har kunnat hanterats internt i kommunsektorn.  

För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad Egenandelsprogrammet mer 
konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad skrivelse Riskhantering i Tranemo kommun 
genom Egenandelsprogram i Kommunassurans samt för den som önskar djupare förståelse hela 
skrivelsen.  

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 
Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 november 2022 samt att ett nytt 
ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag. Kommunen kommer att den 6 oktober 
2022 motta kallelse till den extra bolagsstämman. Kommunens firmatecknare kommer efter 
den extra bolagsstämman den 16 november 2022 att motta länk för digital signering av nytt 
aktieägaravtal, under förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat 
att tillstyrka det nya aktieägaravtalet. 

Förslaget till beslut ovan innebär inte att Tranemo kommun tar ställning till om kommunen 
ska ingå i Egenandelsprogrammet men innebär däremot en möjlighet för kommunerna att 
delta. Beslutet om Tranemo kommuns deltagande och i så fall till vilken nivå kan fattas efter 
den extra bolagsstämman. 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn ur ett barnrättsperspektiv eftersom förslaget inte innehåller 
några försämringar som skulle kunna påverka barn.   

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan i dagsläget, men deltagandet i 
egenandelsprogrammet kan komma att medföra långsiktiga kostnadsminskningar för 
kommunen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-04 
Riskhantering i Tranemo kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i version 
med markering av ändringar samt med kommentarer  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i 
version med markering av ändringar samt med kommentarer 
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Föredragning och debatt 
Kanslichef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Kanslifunktionen 
Ekonomifunktionen  

Ägarombud för Kommunassurans 
Firmatecknare för Tranemo kommun 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Kajsa Montan 
Funktionschef/Kommunjurist 
Datum: 2022-08-04 
Dnr: KS/2022:366 
 
 

Tjänsteskrivelse om nytt ägardirektiv och ägaravtal 
samt information om egenandelsprogram - 
Kommunassusrans 

Förslag till beslut 
• Godkänner att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 

Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, 
tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 
(Egenandelsprogrammet) och ger i uppdrag att utsett ägarombud eller 
dennes ersättare vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 
november 2022 röstar för förslaget. 

• Godkänner nytt ägardirektiv till Kommunassurans och ger i uppdrag åt 
utsett ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i 
Kommunassurans den 16 november 2022 röstar för förslaget. 

• Godkänner nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och ger i 
uppdrag till kommunens firmatecknare att den 16 november 2022 ingå 
aktieägaravtalet för Tranemo kommuns räkning. 

 
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. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Tranemo kommun nya möjligheter till 
effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även 
kostnadsminskning. Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i 
förhållande till nu gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning. 



 
 
 
Ärendet 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Tranemo kommun är en 
av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart 
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.  

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska 
fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra 
nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll 
som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat att 
självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans ram 
samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga 
delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 
kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. 
Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, 
exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra 
även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanterats internt i 
kommunsektorn.  

För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad 
Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad 
skrivelse Riskhantering i Tranemo kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans samt för den som önskar djupare förståelse hela skrivelsen.  

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag. 
Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra 
bolagsstämman. Kommunens firmatecknare kommer efter den extra 
bolagsstämman den 16 november 2022 att motta länk för digital signering av nytt 
aktieägaravtal, under förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan 
har beslutat att tillstyrka det nya aktieägaravtalet. 

Förslaget till beslut ovan innebär inte att Tranemo kommun tar ställning till om 
kommunen ska ingå i Egenandelsprogrammet men innebär däremot en möjlighet 
för kommunerna att delta. Beslutet om Tranemo kommuns deltagande och i så 
fall till vilken nivå kan fattas efter den extra bolagsstämman. 



 
 
 
Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn ur ett barnrättsperspektiv eftersom förslaget inte 
innehåller några försämringar som skulle kunna påverka barn.   

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan i dagsläget, men deltagandet i 
egenandelsprogrammet kan komma att medföra långsiktiga 
kostnadsminskningar för kommunen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-04 

Riskhantering i Tranemo kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans  

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans 
i version med markering av ändringar samt med kommentarer  

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Kanslifunktionen 

Ekonomifunktionen  

Ägarombud för Kommunassurans 

Firmatecknare för Tranemo kommun 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 



 
 
 
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
KFs beslut 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 

 

 

 

Carita Brovall    Kajsa Montan 

Sektionschef/kommunchef  Funktionschef/Kommunjurist 
  



 

  
 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö 

 

Telefon 040-611 22 00 

www.ksfab.se 

 
Organisationsnummer 516406-0294 • F-skattsedel • Försäkringsaktiebolagets säte är i Lund 

 

 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB             

           

  

 

Malmö den 13 juli 2022 Tranemo kommun 

  Enbart via e-post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskhantering i Tranemo kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  
 

Denna handling utgör underlag till Tranemo kommun i enlighet med § 16 i Kommunassurans 

bolagsordning1, enligt vilken Kommunassurans ska informera delägarkommunerna om frågor av större 

vikt senast två månader innan en bolagsstämma där frågan ska behandlas.  

 

Frågan om införande av kommunala egenandelar i Kommunassurans – vilket kortfattat innebär 

självförsäkring inom Kommunassurans ram av kommunens mindre skador och administration av 

kommunens skador i samverkan med övriga delägarkommuner – föreslås av Kommunassurans styrelse 

behandlas vid en extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022. Enligt 

bolagsordningen får kallelse till bolagsstämma inte skickas ut tidigare än sex veckor innan stämman, 

men i avsnitt 7.2 nedan finns en redogörelse för vad den kallelse som kommer att skickas ut den 

6 oktober 2022 kommer att innehålla.  

 

Denna handling utgör även underlag för Tranemo kommuns beslut om egenandelsnivå för kommunen. 

 

 

Innehåll 

 

1. Sammanfattning 3 

 

2. Inledning 5 

2.1. Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans 5 

2.2. Kommuner bör inte köpa mer försäkring än vad som behövs 6 

2.3. Kommunernas gemensamma inköp av återförsäkring kan effektiviseras 7 

 

3. Varför det är svårt och dyrt för svenska kommuner att köpa försäkring 8 

 
 

 

 
1 I den bolagsordning som antogs vid årsstämman den 12 maj 2022 (först gällande efter Finansinspektionens godkännande) 

finns bestämmelsen i 18 §. 
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Riskhantering i Tranemo kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  
 
1. Sammanfattning 
 

Avsnitt 1 i denna skrivelse (sidorna 3-4) är en sammanfattning av skrivelsen. Sammanfattningen är mer 

avsedd att fungera som en introduktion till frågan om Egenandelsprogrammet i Kommunassurans än att 

ge djupare kunskap. Avsnitt 1 kan användas separat som underlag för tjänstepersoner och politiker inom 

respektive kommun som behöver en introduktion utan att behöva sätta sig in i alla detaljer. 

 

1.1. Förslag 
 

Kommunassurans styrelse föreslår att ägarkommunerna gemensamt ska ta nästa steg gällande samverkan 

om risk- och försäkringsfrågor, genom att nyttja Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets 

renodlade roll som försäkringsbolag. Egenandelsprogrammet innebär kortfattat att självförsäkring av 

kommunens frekvensskador och andra skador inom angivna nivåer görs av kommunen, men inom 

Kommunassurans ram, samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga 

delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig kostnadsminskning och 

administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra 

fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att 

internförsäkra även försäkringsformer som inte tidigare har kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 

 

1.2. Behov som förslaget hanterar 
 

De behov hos kommunerna/kommunkoncernerna som har föranlett förslaget och som avhjälps genom 

Egenandelsprogrammet är följande. 

 

• Det blir gradvis allt dyrare och svårare att försäkra svenska kommuner. Även vissa andra 

försäkringsskydd som köps av kommuner/kommunkoncerner (exv. elevolycksfall, försäkring för 

kommunala bostadsbolag och försäkring för kommunal energiproduktion) är numera dyrt.   

• Många kommuner köper i dagsläget alldeles för mycket försäkring, framför allt försäkringsskydd 

på för låga nivåer men ibland även rent onödiga försäkringar. 

• Få kommuner har resurser att på egen hand hantera skador som har inträffat, speciellt inte vid 

skadeståndskrav och personskador. Detta gör att kommuner ofta väljer att köpa en traditionell 

försäkring enbart i syfte att få biträde med administration, trots att det rent riskmässigt inte är 

motiverat att köpa försäkringsskydd. Detta är ett både dyrt och ineffektivt sätt att lösa en 

administrativ utmaning. 

• Många kommuner har behov av stöd i riskfrågor även utanför det kärnområde som typiskt sett 

omfattas av kommunförsäkringen eller koncernbolagens försäkringar. Sådant stöd efterfrågas 

oftast med det kommunala perspektivet som utgångspunkt. 

• En stor andel av kommunsektorns kostnader för risk- och försäkring lämnar i dagsläget 

kommunsektorn i onödan. Dessa medel skulle istället kunna återinvesteras som exempelvis 

skadeförebyggande åtgärder eller premiesänkning. 
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1.3. Egenandelsprogrammet 
 

Förslaget till Egenandelsprogram innebär i korthet följande. 

 

• Försäkring tecknas som utgångspunkt på samma sätt som i dag. Tjänstepersoner hos 

förvaltningar och kommunala bolag upplever ofta ingen skillnad och i den mån de märker 

skillnad så är det i form av ökad servicegrad. Kommunens eventuella samarbete med 

försäkringsförmedlare kan fortsätta som tidigare. 

• Rent finansiellt ansvarar kommunen (centralt) själv för frekvensskador och lägre nivåer av större 

skador i kommunen och kommunkoncernen upp till en fastställd årlig nivå som kallas 

kommunens egenandel. Riskpremien i egenandelen öronmärks inom Kommunassurans för 

respektive kommun, inkl. kommunkoncern, och kan användas för kommunens egna skador, 

skadeförebyggande arbete och när egenandelen innehåller tillräckligt med medel även för 

framtida premiesänkning så att försäkringskostnaden över tid reduceras väsentligt. 

• Kommunen får fortlöpande rapport om hur kostnaden respektive år bör allokeras mellan 

förvaltningar och bolag. Särskild rapport kan lämnas inför budgetarbetet hos kommunen och 

koncernen. 

• Kommunassurans analyserar och lämnar förslag till rationell nivå på egenandel, baserat på 

respektive kommuns – eller i förekommande fall kommunkoncerns – förutsättningar. Förnyad 

analys kan göras närhelst kommunens behov förändras, exempelvis om kommunen beslutar att 

ytterligare kommunalt bolag ska ingå i kommunens egenandel. 

• Kommunerna får möjlighet att – med utgångspunkt i sin egenandel – analysera, försäkra och 

hantera även andra försäkringsbehov än kommunförsäkringen, exempelvis elevolycksfall och 

riskexponering för kommunalt bostadsbolag. 

1.4. Lämplig egenandelsnivå för Tranemo kommun 
 

Resultatet av analysen visar avseende Tranemo kommun att det är riskstatistiskt rationellt för kommunen 

att i egenandel hålla ett belopp upp till 1,5 mkr per år. 

 

1.5. Praktiska frågor 
 

Praktisk hantering av förslaget föreslås ske enligt följande. 

 

• Varje kommun kan boka in ett möte med Kommunassurans under perioden mitten av juli – 

inledningen av oktober 2022 för diskussion om vad förslaget innebär för just den kommunen. Det 

föreslås att ekonomichefen ansvarar för att organisera mötestidpunkt och boka mötet. 

• Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 

Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den 16 november 2022 och att det i 

anslutning till bolagsstämman ingås ett nytt ägaravtal mellan kommunerna. 

• Respektive kommuns egenandelsnivå fastställs snarast efter fattat bolagsstämmobeslut. 

• Egenandelsprogrammet är i kraft från 1 januari 2023, men sannolikt kommer inte alla 

delägarkommuner att hinna nyttja det redan från första året. 

• För att Egenandelsprogrammet ska få full effekt för både respektive kommun och för 

ägarkommunerna som grupp behöver en stor andel av kommunerna delta – såklart helst alla 

kommuner. Det är inte nödvändigt att varje enskild delägarkommun deltar redan inledningsvis, 

men de fördelar som programmet medför kommer endast att vara tillgängligt för deltagande 

ägarkommuner.   
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2. Inledning 
 
2.1. Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans 
 

Kommunassurans har under mer än 17 år varit delägarkommunernas försäkringsbolag för att i 

samverkan hantera risk- och försäkringsfrågor. Den rättsliga situationen har över åren skiftat, vilket har 

medfört att ägarkommunerna har nyttjat det egna försäkringsbolaget på olika sätt i olika faser. Styrelsen 

föreslår nu att delägarkommunernas samverkan genom Kommunassurans ska fördjupas och blir mer 

proaktiv. 

 

Åren 2005 – 2007, garant för kommunförsäkring skulle kunna tecknas samt konkurrensfrämjande  

När bolaget bildades år 2005 visade det sig att det inte förelåg möjlighet att internupphandla 

försäkringsskydd från det egna försäkringsbolaget, så som ursprungligen var tänkt. De tidiga 

styrdokumenten för Kommunassurans kom därför att fokusera på den konkurrensfrämjande och 

premiesänkande uppgiften samt säkerställande av att kommunerna inte skulle stå utan 

kommunförsäkring. Dessa var under några inledande år Kommunassurans huvudsakliga uppgifter. 

 

Åren 2007 – 2018, ökad andel samverkan om försäkring genom Kommunförsäkring 

När möjligheten till internupphandling uppkom – först genom Teckal-domen m fl domar från EU-

domstolen, sedan med tillfällig lagstiftning i LOU och till sist genom ett permanent undantag i LOU 

(numera i 3 kap. LOU) – började fler och fler ägarkommuner att internupphandla försäkringsskydd för 

kommunen och kommunkoncernen hos Kommunassurans. Speciellt i den senare delen av perioden 

kunde Kommunassurans, tack vare att resurser frigjordes från arbetet med att lämna LOU-anbud, 

fokusera mer på service till ägarkommunerna inom näraliggande områden. Under perioden infördes 

också ett premieåterbäringsprogram, genom vilket stora delar av icke utnyttjad premie har återbetalats 

till försäkrade ägarkommuner över åren. 

 

Åren 2018 -2022, samverkan om risk och försäkring 

Omkring år 2018 var situationen sådan att nästan alla kommuner hade valt att till självkostnadspris 

internupphandla försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkringen) och även för ett stort 

antal av kommunernas organisationer såsom kommunfastighetsbolag (dock ej kommunala bostadsbolag), 

kommunalförbund och VA-bolag. I dagsläget är det av de 72 ägarkommunerna hela 66 kommuner som 

har internupphandlat sitt försäkringsskydd och endast en som har LOU-upphandlat försäkringsskyddet 

hos Kommunassurans. Övriga fem delägarkommuner har valt att inte alls avropa tjänster från 

Kommunassurans. Dessa få delägarkommuner får sägas fortfarande nyttja bolaget enbart 

konkurrensfrämjande. Under denna period har bolaget bland annat utvecklat verktyg för 

skadeförebyggande internkontroll hos kommunerna och ökat riskbesiktningarna i skadeförebyggande 

syfte.  

 

Åren från 2023 och framåt, fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor (Egenandelsprogram) 

Styrelsen i Kommunassurans föreslår att ägarkommunerna nu tar nästa gemensamma steg i samverkan 

gällande risk- och försäkringsfrågor, genom att bolaget till ägarkommunerna tillhandahåller konkret och 

genomanalyserad information om lämplig nivå för varje kommun där försäkring inte behöver köpas. I 

spannet under den nivå där respektive kommun inte bör köpa försäkring föreslås istället att 

Kommunassurans administrerar kommunens skador (även det till självkostnadspris) och att icke 

utnyttjad riskpremie hos Kommunassurans ackumuleras öronmärkt för respektive kommun för 
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användande när lite större skador inträffar. I praktiken innebär förändringen att kommunerna inom valda 

nivåer behåller all icke utnyttjad riskpremie för framtida premiekostnader och för att ha kapital 

tillgängligt hos Kommunassurans de år då större skador inträffar. Förutom att denna förändring innebär 

en långsiktig kostnadssänkning för kommunerna (när det i egenandelen har ackumulerats tillräckligt 

kapital för kommunens behov) så möjliggör det även för kommunerna att nyttja Kommunassurans för 

andra risk- och försäkringsändamål än själva kommunförsäkringen (inkluderande exempelvis 

skadereglering utanför försäkrat område som nederbördsskador, möjlighet att lägga till 

elevolycksfallsförsäkring, möjlighet att lägga till kommunala bostadsbolag samt rätt att nyttja bolaget för 

risk- och försäkringsadministrativa uppgifter i den utsträckning som respektive kommun önskar). 

Egenandelsprogrammet är tänkt att på sikt byggas ut så att kommunkoncernernas hela risk- och 

försäkringsbehov (utom motorfordonsförsäkring) kan administreras genom Kommunassurans för 

kommuner som så önskar. Förändringen föreslås av styrelsen vara frivillig för kommunerna, men för att 

en förändring som denna ska få avsedd kostnadssänkande och effektiviserande verkan även för 

delägarkommunerna som grupp i relationen mot den externa återförsäkringsmarknaden så krävs att de 

flesta av delägarkommunerna deltar. På grund av att många av de kommunala bolag som i dag inte är 

skyddade genom Kommunassurans (främst kommunala bostadsbolag) har gällande fleråriga 

försäkringsavtal kommer förändringen att genomföras gradvis från och med 2023. 

 

 

2.2. Kommuner bör inte köpa mer försäkring än vad som behövs 
 

Svenska kommuners inköp av försäkringstjänster i allmänhet liknar mer hur småföretag och 

privatpersoner köper försäkring än hur stora verksamheter tecknar försäkringsskydd. Småföretag och 

privatpersoner samt även många kommuner köper ofta färdigpaketerade försäkringslösningar med låga 

självrisker och dessutom tyvärr alldeles för mycket försäkringskapacitet.  

 

Stora verksamheter som industrikoncerner och även mellanstora företag börjar ofta i en annan ända, 

nämligen genom att se på vilka risker som förekommer i verksamheten, vilka av dessa som kan hanteras 

internt och vilka som måste försäkras. Den historiska bakgrunden till att kommunsektorn allmänt sett 

överförsäkrar sig, både vad gäller köp av försäkring med alltför låga självrisker och vad gäller 

försäkringar som kommunen inte har behov av, är sannolikt att det inte har legat i försäkringsbolagens 

intresse att erbjuda försäkringslösningar med högre riskandel hos kommunerna själva.2 Inte heller när 

kommunerna började anlita från försäkringsbolagen fristående försäkringsförmedlare3 har några mer 

genomarbetade analyser för att kunna minska kommunernas försäkringsinköp till mer rationella nivåer 

presenterats, varför kommunsektorns sätt att köpa försäkring väsentligen inte har ändrats under åtskilliga 

decennier. 

 

Tranemo kommun och övriga kommuner som är delägare i Kommunassurans eller annat 

kommunsektorinternt försäkringsbolag (ofta kallade kommuncaptive) har såklart tagit det första viktiga 

steget mot en mer aktiv hantering av sin risksituation, genom att man har säkerställt möjligheten att 

teckna försäkringsskydd inom kommunsektorn till självkostnadspris och med möjlighet till återbäring på 

icke utnyttjad premie. Som tidigare har beskrivits under ägarsamråd i Kommunassurans så föreslår 

bolagets styrelse att delägarkommunerna gemensamt tar nästa stora steg i en effektiv kommunal 

hantering av kommunernas risker. Eftersom Kommunassurans är Tranemo kommuns och övriga 

 
2 För några decennier sedan förekom det att försäkringbolag resonerade i termer av ”ju mer som försäkras, desto mer 

premiekronor till försäkringsbolaget och desto högre provision till den som har sålt försäkringen”. Även om 

försäkringsbranschen inte längre fungerar på detta sätt så har upphandlingspraxis avseende kommunförsäkring satt sig. 
3 Konsultgruppen försäkringsförmedlare kallades tidigare försäkringsmäklare. 
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delägarkommuners egna försäkringsbolag finns förutsättningar för kommunerna att kombinera 

traditionellt inköp av försäkring med standardiserade nivåer i det vanliga löpande försäkringsavtalet (för 

att säkerställa effektiv administration i förvaltningarna) med aktiv analys av vilka risknivåer på årsbasis 

som det är rationellt för den enskilda kommunen att behålla i sin egenandel (ur ett rent 

riskhanteringsperspektiv, som administreras av Kommunassurans och frekvent återredovisas till 

kommunen centralt). Kommunernas risk- och försäkringsadministration och risköverföring till försäkring 

kommer därmed att i betydligt högre grad likna hur stora företag arbetar med frågorna, t ex de 

industrikoncerner som har egna koncerninterna försäkringsbolag (s.k. captive). 

 

Kommunassurans bedömning är att samtliga svenska kommuner är tillräckligt stora för att en aktiv 

bedömning av lämplig nivå för försäkring bör genomföras. Även de mindre kommunerna är nämligen att 

betrakta som relativt stora försäkringsköpare, om man jämför med företagsförsäkringsmarknaden i 

allmänhet.  

 

Utmaningarna för kommunerna består av dels att hitta vilken nivå som är rationell och dels av hur 

administrationen ska lösas. Vår uppfattning är att vi genom Egenandelsprogrammet kan presentera en 

hållbar lösning för ägarkommunerna vad gäller båda dessa utmaningar. 

 

 

2.3. Kommunernas gemensamma inköp av återförsäkring kan effektiviseras  
 

Ett annat skäl till att det är lämpligt för delägarkommunerna i Kommunassurans att ta ett kliv framåt när 

det gäller riskhanteringen är att svårigheterna för svenska kommuner att köpa försäkring kvarstår och att 

det fortfarande är ganska dyrt. När de grundande kommunerna bildade Kommunassurans år 2005 var 

anledningen att priserna för svenska kommuner under många år hade rakat i höjden och att det även hade 

blivit svårt för kommunerna att ens få anbud vid upphandling av försäkring. 

 

Kommunassurans har under drygt 17 år bidragit till att kommunernas pris för försäkring har hållits nere 

jämfört med vad situationen hade varit utan Kommunassurans, men de nivåer som kommunerna köper 

försäkring på gör att det även fortsatt krävs ett relativt stort premieuttag. De mekanismer som från början 

föranledde att det var dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring har heller inte hanterats, 

utan kvarstår i relativt oförändrad form. I dagsläget är det fortfarande svårt och dyrt för kommuner att 

köpa försäkring och även köp av återförsäkring4 på en internationell marknad är dyrt, när det är svenska 

kommuner som har den underliggande risken som återförsäkras. Genom en mer aktiv 

riskhanteringsprocess, där rationella nivåer för respektive kommun analyseras och bestäms samt när 

samma process genomförs för de risker som delägarkommunerna bär gemensamt genom 

Kommunassurans, så uppnås totalt sett en mycket mer hållbar risksituation för sektorn. Mindre 

försäkringspremier och återförsäkringspremier kommer att lämna sektorn, när både varje kommun och 

delägarkommunerna som grupp/Kommunassurans köper mindre försäkringskapacitet.  

 

Mer försäkringstekniskt uttryckt kan relationen mellan ägarkommunerna som grupp och 

återförsäkringsmarknaden (via Kommunassurans) beskrivas som att den så kallade riskkapaciteten som i 

dagsläget köps av återförsäkrare istället nyttjas så nära kommunerna som möjligt inom de nivåer där det 

går att analysmässigt konstatera att det handlar om ”byte av pengar” och som därför ändå inte bör 

 
4 Återförsäkring kallas ett försäkringsbolags köp av försäkring som skydd för mycket stora skador. Alla försäkringsbolag 

köper återförsäkring i någon mån för att lagstadgad solvenskvot ska uppnås. Eftersom Kommunassurans är ett 

kommuncaptive kan Kommunassurans köp av återförsäkring ses som ett samordnat inköp av försäkring för mycket stora 

skador för hela delägarkommunkollektivet gemensamt. 
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försäkras externt. Nyttjandet av riskkapacitet flyttas inom dessa nivåer både från ägarkommunerna som 

grupp /Kommunassurans till enskild kommun och från externa återförsäkrare till ägarkommunerna som 

grupp/Kommunassurans, dvs i båda fallen närmare ägarkommunerna.  

 

Det ska åter understrykas att flytt av nyttjande av riskkapacitet närmare kommunerna enbart sker inom 

de nivåer där genomförda analyser visar att det är rationellt för respektive kommun respektive rationellt 

för kommunerna som grupp/Kommunassurans.  

 

 
3. Varför det är svårt och dyrt för svenska kommuner att köpa försäkring 
 

Svenska kommuner äger egendom som är utsatt för annan typ av riskexponering än andra organisationer, 

nämligen skolor. Svenska skolor utsätts för betydligt mer skador än skolor i andra jämförbara länder och 

även för betydligt mer skador än byggnader av liknande värde i andra sektorer i Sverige. Anledningen är 

att förekomsten av uppsåtliga skador på svenska skolor (anlagda bränder och vattenskador till följd av 

”pluggade” avlopp) som saknar motstycke i andra länder och andra delar av samhället. Problematiken 

med uppsåtliga skador på skolor i Sverige har inte kunnat reduceras markant under de senaste 

decennierna.  

 

Förutom skador på skolor förekommer andra typer av skador som är frekvent förekommande specifikt i 

kommunkoncerner, exempelvis är vattenskador inom de kommunala bostadsbolagen en tydligt 

överrepresenterad skadetyp.  

 

En annan förklaring till att det är dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring är att 

kommunernas riskaptit5 har varit mycket begränsad i förhållande till de frekvent återkommande skador 

som sektorn uppvisar.  

 

 
4. Riskhantering i kommuner 
 

Alla verksamheter är utsatta för olika typer av risker som måste hanteras. Risker som hör till de områden 

som inte går att försäkra (exv. risken att medarbetare slutar eller risken att kommuninvånarna tappar 

förtroendet för kommunens administration) hanteras inte här, utan enbart de risker som det är möjligt för 

kommunerna att samverka om genom Kommunassurans.  

 

4.1. Identifiera risker och beslut om hur risken ska hanteras 
 

För att en risk ska kunna hanteras måste den förstås först identifieras. Risksituationen hos kommuner är 

relativt lika och de flesta kommuner har god insikt i sina riskexponeringar. När nya risker uppstår så 

följer såväl kommunerna själva, Kommunassurans och kommunernas försäkringsförmedlare 

utvecklingen och vidtar lämpliga åtgärder, inklusive försäkring när det är motiverat. 

 

  

 
5 Med riskaptit förstås i detta sammanhang kommunens vilja att ta risk (vilken typ av risk det är rationellt för kommunen att ta 

och hur mycket risk av den typ som kommunen bör ta). 
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Typiskt sett hanteras en identifierad risk genom att den förebyggs/undviks/reduceras, förs över på någon 

annan eller att den accepteras. 

 

   
Förebygga/undvika eller reducera risken Överföra risken till annan Acceptera risken 

 

 

 

4.2. Förebygga, undvika och reducera risk 
 

Det bästa sättet att minska kostnaden för risk är förstås att se till att risken förebyggs/reduceras eller 

undviks. I samma utsträckning som risken minskas eller elimineras så minskar eller upphör kostnaden 

för risken. Att helt förlita sig på att en risk kan undvikas anses ofta inte tillräckligt, utan oftast 

kombinerar en kvalificerad risk management-aktör riskreducerande arbete med köp av försäkring för 

kvarstående osäkerhetsfaktorer. 

 

Att det aktiva riskreducerande arbetet, ofta kallat skadeförebyggande, har hög prioritet är en 

förutsättning för att kostnaden för risk inte ska bli allt för stor, oavsett om det handlar om en familjs 

hemförsäkring, en fordonstillverkares riskhanteringsprogram eller en kommuns riskhantering. 

 

Redan i dag ingår det i ägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans att främja kommunernas 

skadeförebyggande arbete. Kommunassurans önskar dock att genom Egenandelsprogrammet möjliggöra 

för de kommuner som önskar att samverka med aktivt och konkret arbete från skadeingenjörstjänster 

från Kommunassurans (till självkostnadspris, där dessutom kommunens kostnadsställe inom Egenandels-

programmet kan svara för delar av kostnaden). 

 

 

4.3. Överföra risk till annan 
 

4.3.1. Ansvarsbegränsning i upphandling och avtal 
 

Ett sätt att överföra risk till annan är att i upphandlingar och avtal fördela vilken risk som ska bäras av 

kommunen och vilken risk som ska bäras av leverantörer och andra samarbetspartners till kommunen.  

 

Tyvärr återstår det ganska mycket för kommunsektorn att utveckla när det gäller avtalad 

ansvarsfördelning och ansvarsbegränsning. Ett tydligt exempel är upphandling av IT-tjänster, där många 

kommuner accepterar ansvarsbegränsning motsvarande tjänsteleveransens värde, vilket innebär att 

leverantören bär ett mycket begränsat ansvar för skador som orsakas genom tjänsten och kommunen 

istället ett omfattande ansvar. 
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Att samverka i frågor som gäller ansvarsbegränsning och avtalad ansvarsfördelning omfattas inte av 

förslaget till Egenandelsprogram, men när arbetet gällande risk- och försäkringsfrågor framöver sker i 

närmare samarbete mellan kommunerna och Kommunassurans kommer det att vara naturligt att 

erfarenheterna även från detta område överförs mellan kommunerna genom Kommunassurans. Redan i 

dag deltar Kommunassurans i mindre omfattning i vissa kommuners arbete med ansvarsbegräsningar.    

 

4.3.2. Försäkring 
 

Ett annat sätt att överföra risk till annan är att genom ett försäkringsavtal överföra risken till ett 

försäkringsbolag, vilket innebär att risken sprids ut på en större grupp försäkrade. I Kommunassurans 

utgörs denna grupp av försäkrade av nästan alla de 72 delägarkommunerna och deras koncerner. 

 

En kommun som tecknar försäkring kan aldrig på förhand räkna med att försäkringen ska ge ett positivt 

netto. Sett över tid kan den totala premien för ett försäkringskollektivs försäkringar aldrig vara lägre än 

försäkringskollektivets samlade skador (eftersom skadorna ska betalas med premie). Ju större en 

försäkringsköpare är och ju mer avgränsat kollektiv som försäkringsköparen tillhör, desto större 

sannolikhet att kostnaderna för skador allokeras till varje enskild försäkringsköpares premie. Ett mer 

tydligt avgränsat riskkollektiv än svenska kommuner är svårt att tänka sig, så kommuner måste räkna 

med att själv få betala alla frekvent förekommande skador, oavsett om det sker direkt i resultaträkningen, 

via en traditionell försäkringspremie eller genom en annan process. Det viktiga i sammanhanget för 

kommuner är att kunna fastställa den mest rationella metoden för att hållbart kunna hantera sina 

riskexponeringar. 

 

Att betala för sina egna frekvensskador genom en vanlig försäkringspremie är inte ekonomiskt lönsamt, 

utan innebär bara ett sätt att byta pengar fram och tillbaka mellan försäkringsköparen och 

försäkringsbolaget, vilket medför transaktionsförluster och i förekommande fall externa vinstuttag. Egna 

analyserbara frekvensskador är det ur en strikt ekonomisk synvinkel bättre att hantera direkt i 

resultaträkningen eller på annat likvärdigt sätt. 

 

Försäkring bör köpas på en nivå så att enbart konsekvenserna av verkligt oförutsedda skador överförs till 

försäkringsbolaget och sprids ut på försäkringskollektivet. De blå staplarna nedan illustrerar ett antal 

skador som inträffar i en hypotetisk kommun över ett antal år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skador som det är ekonomiskt rationellt att försäkra 

 

 
Skador som bara innebär ”byte av pengar med transaktionsförluster” om de försäkras 



 
 

11 (21) 

 
 
 
 
 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB

Ett problem för de flesta kommuner är att det inte går att inskränka beslutet om vilka skador som ska tas 

i resultatet till att enbart handla om den strikt ekonomiska frågan. De flesta kommuner saknar nämligen 

egna resurser i form av skadereglerare och annan försäkringskunnig personal för att kunna administrera 

och reglera inträffade skador i en traditionell självförsäkringslösning. Speciellt tydligt är avsaknaden av 

skaderegleringspersonal hos kommunerna när det handlar om skadeståndskrav/ansvarsskador och 

olycksfallsskador där personskadeutredningar behöver genomföras. 

 

Om ägarkommunerna beslutar att samverka om risk- och försäkringsfrågor i mer avancerad form 

kommer både möjligheten att enbart köpa traditionell försäkring överstigande de nivåer som analyserna 

visar är rationellt och möjligheten att nyttja skadeadministrativa tjänster inom egenandelen att föreligga 

för kommunerna. Att ha möjligheten till båda dessa samtidigt är det nästan bara organisationer som äger 

ett eget försäkringsbolag som kan ha. Ägarkommunerna i Kommunassurans har hitintills inte nyttjat 

denna fördel av att äga ett eget försäkringsbolag. 

 

 

4.4. Acceptera risk 
 

Att acceptera en risk utan att vidta några åtgärder är oftast en sista utväg när det inte föreligger någon 

möjlighet att reducera risken eller att överföra den på annan. Mindre risker kan vara godtagbart att 

acceptera, men för större risker bör insatser vidtas för att de ska kunna hanteras. Vid mer aktiv 

kommunal samverkan finns förutsättningar att utveckla även nya försäkringsformer när större 

riskområden som inte kan accepteras uppstår eller identifieras för kommunsektorn. Här är fördjupad 

samverkan genom det egna försäkringsbolaget lämpligt, eftersom det sannolikt är få kommuner som har 

egna resurser för att analysera uppkommande riskområden. 

 

 

5. Kommunernas egenandelsprogram 
 

Kommunassurans har under en tid arbetat med projektet Egenandelsprogram, där syftet är att möjliggöra 

för ägarkommunerna att nyttja sin betydande risktolerans6 till att anta en riskaptit där man avstår från att 

köpa externt försäkringsskydd inom rationella nivåer, för att undvika att pengar byts fram och tillbaka 

mellan kommunsektorn och försäkringsbranschen. Vid långsiktigt pengabyte mellan kommunsektorn 

och försäkringsbranschen är kommunerna den tydliga förloraren, pga. transaktionskostnader och uttag av 

vinst som inte kommer kommunerna till nytta. 

 

Den lösning för delägarkommunerna som Kommunassurans har tagit fram innebär att kommunerna, om 

så önskas inklusive även kommunkoncernen, har möjlighet att i en avgränsad egenandel inom 

försäkringsbolaget avsätta den del som statistiskt sett inte bör försäkras, medan administrationen och 

skaderegleringen hanteras som hittills genom samverkan i Kommunassurans. Riskpremien för den 

ekonomiskt rationella nivån hålls på detta sätt avgränsad inom Kommunassurans för respektive kommun 

(centralt), medan kommunens tjänstepersoner i de olika förvaltningarna och bolagen inte kommer att 

uppleva annat än att de anmäler en försäkringsskada ”som vanligt”. En snarlik lösning tillämpar Malmö 

stad redan i samarbete med Kommunassurans sedan åtskilliga år, även om Malmö stad i kraft av sin 

storlek även har egna resurser för frekvensskadeadministration. Strängt taget innebär 

Egenandelsprogrammet att en möjlighet som i allt väsentligt liknar Malmö stads lösning görs tillgänglig 

 
6 Med risktolerans förstås i detta sammanhang kommunens förmåga att ta risk (vad balansräkningen tål innan kommunen 

skadas allvarligt). 
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för alla delägarkommuner på den nivå som är rationell för respektive kommun. Eftersom 

Kommunassurans har delägarkommuner av alla storlekar har programmet utvecklats så att det passar alla 

kommuners behov. 

 

Positiva följdeffekter av Egenandelsprogrammet är att det möjliggör för kommunerna att nyttja sitt egna 

försäkringsbolag för ytterligare försäkringsbehov än i dag (t ex elevolycksfallsförsäkring och försäkring 

för kommunala bostadsbolag), vilket ytterligare minskar behovet av extern upphandling av försäkrings-

skydd. De 72 delägarkommunerna i Kommunassurans (nästan en fjärdedel av Sveriges kommuner) är 

tillsammans en kraftfull aktör som genom Egenandelprogrammet kan samverka för alla kommuners 

bästa, inte enbart gällande rena kommunförsäkringsfrågor utan även riskhantering och köpkraft gällande 

återförsäkring. Denna möjlighet bör ägarkommunerna nyttja maximalt. 

 

 
5.1. Vad som bör försäkras och vad som inte bör försäkras 
 

En central utgångspunkt för risk management är att varje enskild organisation som är utsatt för en 

riskexponering själv måste betala för de egna risker som inträffar återkommande (frekvensskador). 

Betalningen kan ske antingen genom att den som är utsatt för riskexponeringen själv betalar för skadan 

efter att den har inträffat eller genom försäkringspremie för att försäkra risken innan skadan har inträffat.  

 

Över en längre period kommer det alltid att vara dyrare att försäkra en frekvensskadeexponering än att 

själv betala för inträffade frekvensskador. När det gäller skador av katastrofkaraktär är förhållandena 

normalt de omvända – det är i längden mer rationellt att dela på risken med andra genom den 

riskspridning som en försäkringslösning kan erbjuda. 

 

Kommunassurans har ägarkommunernas uppdrag att på bästa sätt bistå kommunerna med riskhantering. 

Ett viktigt led i detta arbete är att bistå kommunerna med analys och bedömning av vilka risk-

exponeringar hos respektive kommun som bör försäkras och vilka riskexponeringar som det är mer 

rationellt att kommunen själv svarar för.  

 

 

5.2. Administration 
 

Den teoretiska risk management-bedömningen har en stor brist, nämligen att det för många 

organisationer inte är praktiskt möjligt att administrera de skador som inträffar under den nivå som enligt 

en strikt ekonomisk utgångpunkt bör bäras själv utan försäkring. Sådan administration (skadereglering 

under självrisk) är ofta ganska svårt eller dyrt att köpa från försäkringsbolag verksamma på den allmänna 

marknaden, men är helt okomplicerad när kommunerna instruerar sitt egna försäkringsbolag att sköta 

den. En viktig del av förslaget till Egenandelsprogram i Kommunassurans är att kommunernas 

skadeadministration inte ska öka, utan tvärtom underlättas betydligt. 

 

 

5.3. Kommunkoncernen 
 

Om kommunen önskar att även bolag med flera organisationer i kommunkoncernen ska ingå tar 

kommunen ansvar för risksituationen i dess helhet. Om kommunen önskar att kommunkoncernen ska 

ingå i Egenandelsprogrammet så sker det således inom ramen för kommunens egenandel. Nivån för 

kommunens egenandel anpassas efter vilka riskexponeringar som kommunen vill ska ingå. Analys av 
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rationell nivå sker då med bolagen och andra organisationer i koncernen inkluderat. Det som i denna 

skrivelse beskrivs gälla för en kommun gäller då istället för kommunen inklusive kommunkoncern, även 

om det är kommunen som sådan som ansvarar för egenandelen hos Kommunassurans. Administrationen 

enligt avsnitt 5.2 omfattar således i så fall även koncernen. 

 

Under projektets gång har representanter från ägarkommuner framfört att det är önskvärt att 

Kommunassurans tillhandahåller underlag för vilka instruktioner som ska lämnas till kommunala bolag 

m fl i ägardirektiv efter ett införande av Egenandelsprogrammet. Kommunassurans kommer därför att 

lämna ett generellt underlag i denna del samt även bistå med konkret rådgivning, även om det inte kan 

garanteras att sådan individuell rådgivning hinns med under hösten 2022. 

 

Senast från år 2024 avser Kommunassurans även tillhandahålla rapporter där resultatet för respektive 

bolag/organisation i varje kommunens egenandel presenteras. En sådan rapport utgör ett bra underlag för 

varje kommuns ägarstyrning avseende riskfrågor. 

 
 
6. Egenandel för Tranemo kommun 
 

6.1. Analys och rekommenderad nivå för egenandel 
 

6.1.1. Genomförda analyser 
 

Kommunassurans har för var och en av delägarkommunerna låtit analysera vilken nivå av risk som är 

rationellt för respektive kommun att behålla i en egenandel i Kommunassurans, utifrån ett rent 

riskstatistiskt perspektiv. Analyserna har utförts av aktuariekonsultföretaget Nordisk Aktuarservice ApS 

i Köpenhamn.  

 

Den genomförda analysen avseende rationell riskaptit beaktar 

• antalet invånare i Tranemo kommun, 

• det totala värdet av den egendom som Tranemo kommun försäkrar 

• alla 72 delägarkommuners gemensamma skaderesultat sedan år 2014 och 

• Tranemo kommuns skadeutveckling, speciellt gällande frekvensskador, de senaste åren i 

förhållande till övriga kommuners skadeutveckling. 

 

Analysen beaktar inte kommunens risktolerans. Kommunassurans uppfattning är dock att de nivåer av 

egenandelar som föreslås (storleksordningen 1,5 mkr – 15 mkr per år) inte riskerar att någon kommuns 

balansräkning allvarligt kan skadas, utan beslut bör tas med utgångspunkt i vilken nivå som är förenlig 

med riskaptitanalysen och bör baseras på analysen av vad som är en rationell nivå. 

 

Den genomförda analysen har gjorts nivåvis för varje kommun. Här redovisas enbart de delar som ingår i 

egenandelen, dvs ren förväntad årlig riskkostnad/riskpremie utan tillägg för andra delar som ingår vid 

beräkning av en försäkringspremie, t ex overheadkostnader, kostnad för återförsäkring eller 

riskbedömningar som baserats på annan grund än rena analysdata. Detta gör att analysen som 

genomförts för Tranemo kommun och som visas nedan inte är direkt jämförbar med kommunens 

nuvarande premie och heller inte kommunens skadeutfall, eftersom analysen tar sikte enbart på 

förväntningar av förändrad riskprofil när Egenandelsprogrammet tillämpas. 
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Analysresultat per nivå, Tranemo kommun 

Egenandelsnivå 

Förväntad årlig 
riskkostnad/ 
riskpremie 

(SEK) 

Antal år för att fylla 
egenandelen med 

beräknad icke utnyttjad 
riskpremie 

 

25 msek+ 575 305 N/A  

25 msek 573 481 323,00  

15 msek 542 521 141,25  

10 msek 507 123 57,88  

5 msek 420 731 33,69  

3 msek 361 373 31,16  

1,5 msek 313 233 5,68  

PBB 48 300 0,00  

 

 

• Egenandelsnivå anger de potentiella alternativ som föreligger för kommunen att själv hålla de årliga 

riskkostnaderna inom en egenandel. Analyser har gjorts för varje kommun inom varje nivå och i 

tabellen ovan redovisas analysresultatet för Tranemo kommun. 

 

• Förväntad årlig riskkostnad/riskpremie anger den förväntade genomsnittliga skadekostnaden för 

Tranemo kommuns risker ett visst framtida år (normalår), understigande den angivna 

egenandelsnivån. Exempelvis visar analyserna att Tranemo kommun ett normalår kan förvänta 

skadekostnader om drygt 300 tkr när nivån upp till 1,5 mkr analyseras. Den förväntade årliga 

riskkostnaden är en av de komponenter som ett försäkringsbolag använder för att fastställa en 

försäkringsköpares årspremie för försäkringen. Den förväntande årliga riskkostnaden kallas ofta i 

sådan premieberäkning istället riskpremie. 

 

• Antal år för att fylla egenandelen med beräknad icke utnyttjad riskpremie anger hur många år 

kommunen kan förvänta att det tar innan kommunen har fyllt upp sin egenandel med icke utnyttjad 

riskpremie upp till den givna nivån, om enbart normalår inträffar under perioden. Exempelvis tar det 

kommunen knappt sex år att fylla upp egenandelsnivån om 1,5 mkr, om inget oförutsett inträffar. 

När egenandelen är fylld kan kommunen åtnjuta väsentlig reducerad försäkringskostnad. 

Att det de flesta år kommer att förekomma icke utnyttjad riskpremie beror på att riskpremien dels består 

av förväntad kostnad för skador som med stor säkerhet kommer att inträffa ett visst år (frekvensskador) 

och dels genomsnittlig kostnad för stora skador som statistiskt sett inte kommer att inträffa under ett 

enskilt år men som kommer att inträffa någon gång. 

 

För många kommuner bedöms nivåer där egenandelen kan fylla av kommunen med beräknad icke 

utnyttjad riskpremie på cirka 10-12 år som lämpligt att hålla som egenandel, under förutsättning att 

kommunens analysresultat visar att återkomsttiden för stora skador inte gör att nivån bör sättas 

annorlunda. Även om tidsspannet om ett drygt decennium är relativt lång tid innan de fulla positiva 

effekterna uppnås i strikt ekonomisk mening så uppnår kommunen redan från början andra fördelar som 

Rekommenderad egenandelsnivå för 
Tranemo kommun 
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gör att Kommunassurans rekommenderar att en relativt lång tidshorisont i det strikt ekonomiska 

hänseendet bör kunna godtas. Till detta kommer att om alla delägarkommuner väljer en egenandel i den 

övre nivån av det rationella spannet så kommer den samlade effekten gentemot återförsäkrings-

marknaden att bli mer kraftfull. 

 

Resultatet av analysen visar avseende Tranemo kommun att det är riskstatistiskt rationellt för kommunen 

att i egenandel hålla ett belopp upp till 1,5 mkr per år (de gröna rutorna). Kommunen skulle även kunna 

överväga nivå om upp till 3 mkr per år.  

 

Motsatsvis visar analysen också att kommunen avrådes från att som egenandel hålla en nivå överstigande 

3 mkr per år (rödmarkerade rutor) eller understigande 1,5 mkr per år. 

 

Även om skillnaden i beräknad årlig riskkostnad mellan de gul- och grönmarkerade nivåerna och de 

rödmarkerade nivåerna är relativt begränsad så är risken för kommunen betydligt större i de röda 

nivåerna, om en mycket stor skada skulle inträffa. I de röda nivåerna är risken för kommunen så pass stor 

att riskexponeringen enligt Kommunassurans bedömning passar bättre som försäkring än som egenandel.  

 

Följande tabell visar risken för Tranemo kommun avseende de olika nivåerna, vid en återkomsttid om 10 

år, 50 år, 100 år respektive 200 år. Med återkomsttid avses hur ofta en viss situation beskriven situation 

kan förväntas inträffa (jfr exempelvis begreppet hundraårsregn).7 

 

 
 

 

Som framgår i tabellen ökar risken för kommunen kraftigt vid de översta nivåerna. Det betyder att det är 

rationellt för kommunen att välja en egenandel där risken inte i allt för stor utsträckning överstiger 

förväntad årlig riskkostnad/riskpremien och att istället köpa försäkring för överskjutande nivåer. 

 

  

 
7 Att återkomsttiden anges som 10 visar att händelsen statistiskt sätt kan förväntas inträffa en gång vart tionde år och om den 

anges som 100 visar det att händelsen statistiskt sett inträffar en gång vart hundrade år. Det betyder förstås inte att händelsen 

inte kan inträffa under innevarande år eller nästkommande år. 
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I tabellen till höger framgår kostnaderna 

för respektive återkomsttid istället 

angivet med belopp. 

 

Tabellen visar att Tranemo kommun 

under ett år vart hundrade år kan 

förvänta att den totala skadekostnaden 

uppgår till cirka 10,2 mkr. Om Tranemo 

kommun väjer en egenandel om 25 mkr+ 

(så att det inte finns någon försäkring) 

måste kommunen då betala hela 

skadekostnaden själv. Beloppet är 

uttryck för den genomsnittliga 

riskexponeringen och är inte en 

beskrivning av den maximala skada som 

kan inträffa. 

 

Om kommunen väljer en egenandel om 1,5 mkr så står kommunens egenandel i Kommunassurans det 

året en mycket stor skada inträffar för 1,5 mkr (om egenandelen då är fylld) och försäkringen i 

traditionell mening för överskjutande del. Övriga år avsätts icke utnyttjad del av riskpremien inom nivån 

till kommunens egenandel. 

 

Analyserna ovan är som nämnts enbart baserade på de delar av premien som kommer att omfattas av 

kommunens egenandel (dvs ren riskpremie motsvarande beräknad genomsnittlig årlig skadekostnad) och 

innefattar inte kostnader för overhead eller återförsäkring.  

 

Analysen omfattar för närvarande enbart kommunförsäkringen och behöver kompletteras för sådant fall 

Tranemo kommun även önskar att ytterligare större riskexponeringar ska omfattas av egenandelen, 

exempelvis kommunens behov av försäkring för ett kommunalt bostadsbolag eller kommunens behov av 

försäkring för elevolycksfall. 

 

6.1.2. Rekommenderad egenandelsnivå för Tranemo kommun 
 

Mot bakgrund av de genomförda analyser som beskrivs i avsnitt 6.1.1 rekommenderar Kommunassurans 

Tranemo kommun att som egenandel hålla upp till 1,5 mkr per år. Nivån om 3 mkr kan övervägas om 

kommunen så önskar. 

 

Tranemo kommun rekommenderas att teckna traditionell försäkring för de nivåer som är högre än 

rekommenderad egenandelsnivå. 

 

Som jämförelse ska nämnas att rekommendation om egenandelsnivå lämnas till delägarkommunerna i 

spannet från 1,5 mkr per år för de minsta kommunerna upp till 15 mkr per år för de största (förutom 

storstadskommuner, som rekommenderas ännu högre egenandel). 

 

  

-                -                  -                    -                     

25 msek+ 798 374       6 851 189      10 190 682      15 347 637       

25 msek 798 374       6 851 189      10 190 682      15 347 637       

15 msek 798 374       6 851 189      10 190 682      15 047 600       

10 msek 798 374       6 851 189      10 047 600      10 047 600       

5 msek 798 374       5 047 600      5 047 600        5 047 600         

3 msek 798 374       3 047 600      3 047 600        3 047 600         

1,5 msek 798 374       1 547 600      1 547 600        1 547 600         

PBB 47 600          47 600            47 600              47 600               

Egenandelsnivå 10 år

Riskkostnad i förhållande till återkomstid

50 år 200 år100 år
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6.1.3. Minsta egenandel för att fullt ut kunna delta i Egenandelsprogrammet 
 

För att Tranemo kommun ska kunna delta i Egenandelsprogrammet fullt ut med de fördelar som det 

innebär för kommunen krävs att kommunen väljer en egenandel om minst 1,5 mkr per år. 

 

Det finns möjlighet för kommunen att välja en lägre egenandelsnivå, men kommunen kommer då inte att 

ha möjlighet att delta med exempelvis kommunalt fastighetsbolag, att internupphandla 

olycksfallsförsäkring eller att avropa näraliggande riskhanteringstjänster till självkostnadspris, eftersom 

Kommunassurans åtagande gentemot övriga kommuner inte medger att mer avancerade tjänster än de 

sedvanliga erbjuds till kommuner som väljer en lägre nivå än den som analysresultatet visar är rationell. 

Även en lägre nivå än 1,5 mkr per år medför dock långsiktigt kostnadsfördelar för kommunen. 

 

Kommunassurans avråder mot denna bakgrund Tranemo kommun att hålla en lägre egenandel än 1,5 

mkr per år. 

 

 

6.2. Övriga fördelar 
 

6.2.1. Möjlighet att hantera hela kommunens koncerns risker samlat 
 

I dagsläget omfattar delägarkommuneras uppdrag till Kommunassurans att hantera kommunernas behov 

av försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkring för kommunens egendom och 

ansvarsskydd för verksamheten och myndighetsutövningen) samt även motsvarande försäkringsskydd 

för vissa kommunala bolag, kommunalförbund och andra organisationer. Delägarkommunerna har dock 

inte uppdragit åt Kommunassurans att hantera de typer av kommunala bolag som har betydande 

försäkringsbehov vid sidan av kommunens riskexponering (främst kommunala bostadsbolag och 

energiproducerande bolag) och heller inte andra försäkringsgrenar än egendom och ansvar (exempelvis 

olycksfall). 

 

Förslaget till Egenandelsprogram innefattar att delägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans 

utökas så att kommunerna kan samverka om hela kommunkoncernens behov och även avseende de 

kommunala bolagen har möjlighet att behålla rationella riskexponeringar inom sin egenandel. Detta 

innebär alltså att de kommuner som har egna egenandelar har möjlighet att låta egenandelen och 

försäkringen omfatta även det kommunala bostadsbolaget och försäkringen för elevolycksfall m.m. På 

sikt är även tanken att energiproducerande verksamhet ska kunna omfattas, men där är tidshorisonten 

något längre, eftersom specialkompetens behövs för att det ska vara rationellt att samverka. 

 

För kommuner som önskar att ytterligare delar av koncernens risker ska hanteras inom kommunens 

egenandel behöver utökade analyser genomföras, vilket relativt enkelt låter sig göras. 

 

 

6.2.2. Effektiv hantering av risk- och försäkringsfrågor genom samverkan 
 

Ovan har de riskekonomiska frågorna varit i huvudsakligt fokus. En viktig del av programmet är dock 

enligt Kommunassurans uppfattning att de riskfrågor som bättre lämpar sig att hanteras i samverkan än 

hos varje enskild kommun ska kunna hanteras av Kommunassurans personal, men kostnadsmässigt inom 

respektive kommuns egenandel. På så sätt behöver inte varje kommun upprätthålla egen kompetens inom 

alla riskområden. 
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Exempel på områden där fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor kan hanteras i 

egenandelarna är.  

 

• Skadereglering utanför det försäkrade området, exempelvis hantering av skadeståndskrav efter 

översvämning till följd av nederbörd. 

• Administration av kommunens skadeförebyggande egenkontrollprogram. 

• Konkret skadeförebygganderådgivning om enskilda större objekt som kommunhus och 

gymnasieskolor. 

• Biträde vid upprättande av upphandlingsunderlag avseende försäkring. 

• Allmän rådgivning i riskfrågor. 

• Deltagande i kommunens risk- och säkerhetsorganisation (till och med möjligt att överlämna 

kommunens försäkringsansvarigroll till Kommunassurans, som ett par kommuner redan har 

gjort). 

 
6.3. Risker 
 

Det ska i sammanhanget understrykas att införandet av en egenandel för Tranemo kommun i 

övergångsskedet – under åren från och med 2023 och så lång tid som framgår av tabellen på sidan 14 – 

medför att kommunen exponeras för en risk att själv behöva svara för mellanskillnaden mellan det 

kapital som vid var tid finns i kommunens egenandel och vald egenandelsnivån, för sådant fall att en stor 

skada inträffar i kommunen under dessa år, eller om de samlade skadorna under dessa år överstiger 

nivån.  

 

Risken med att exponera kommunen under övergångsperioden ska bedömas mot den beräknade 

sannolikheten att en mycket stor skada inträffar under dessa år, vilket framgår av tabellen på sidan 15. 

Risken under övergångsperioden är inte hög jämfört med de fördelar som kommunen såväl kort- som 

långsiktigt kan uppnå med att övergå till Egenandelsprogrammet, men att det föreligger en risk under 

denna period är ett faktum.  

 

Det ska dock tilläggas att om mer än en sällan förekommande stor skada skulle inträffa under den 

aktuella perioden så skulle kommunen under alla omständigheter belastas av stora kostnadsökningar, 

eftersom försäkringspremien även vid traditionellt köp av försäkring i så fall sannolikt skulle ha höjts 

väsentligt. 

 

För kommuner som föredrar att ytterligare sänka graden av osäkerhet under övergångsperioden hänvisas 

i första hand till den lösning som ett antal delägarkommuner har föreslagit och som redovisas i 6.5 

nedan. Det finns sannolikt även möjlighet att erbjuda en särskild försäkringslösning för enskilda 

kommuner avseende kommunen riskexponering under övergångstiden om någon kommun absolut 

önskar minska risken till ett minimum, men Kommunassurans rekommenderar inte detta eftersom det 

enligt Kommunassurans bedömning skulle vara dyrare att försäkra än vad riskexponeringen motiverar 

för den enskilda kommunen. 
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6.4. Kostnad 
 

Utgångspunkten är att respektive kommun under de första åren fortsätter att betala försäkringspremie på 

ungefär samma nivå som i dagsläget.8 Det föreligger inget krav om förtida kapitaltillskott eller liknande. 

För Tranemo kommuns del innebär det att premie i nuvarande storleksordning betalas under så många år 

som det enligt tabellen på sidan 14 tar att fylla egenandelen, om inget oförutsett inträffar (se 6.3). 

Därefter har det i kommunens egenandel (kommunens kostnadsställe hos Kommunassurans) 

ackumulerats tillräckligt med kapital för att kunna betala även för en katastrofskada med medel ur 

egenandelen. 

 

Efter övergångsperioden, när Tranemo kommun har upparbetat ett kapital i egenandelen inom 

Kommunassurans, föreligger inte behov för kommunen att ackumulera ytterligare kapital i egenandelen. 

När egenandelen är fylld kan därför kommunens riskpremie för nivån upp till vald egenandelsnivå 

därefter sänkas betydligt. Egenandelen blir på detta sätt ett sparande för kommunen för framtida 

riskbehov.  

 

 

6.5. Eventuell förtid uppfyllnad av egenandelen 
 

Ett antal av delägarkommunerna i Kommunassurans har förutskickat att de önskar på förhand tillskjuta 

det kapital som erfordras för att fylla kommunens egenandel (enligt uppgift för att kunna budgetera och 

kostnadsföra beloppet redan det första året och för att redan från början kunna dra full fördel av 

Egenandelsprogrammet även i finansiellt hänseende).  

 

Från Kommunassurans sida föreligger inte något behov av sådant förtida tillskott av kapital, men om 

önskemålet kvarstår hos delägare så finns hos Kommunassurans beredskap för att innan införandet av 

Egenandelsprogrammet utreda om den önskade förhandslösningen är förenlig med kommunala 

redovisningsprinciper.  

 

Om önskemål om att fylla upp sin egenandel på en gång kvarstår hos någon delägarkommun så emotser 

Kommunassurans tacksamt ett omgående besked, så att vi vet om vi behöver göra denna utredning. 

 

 
7. Redan fattade samt föreslagna/planerade beslut av ägarna och respektive kommun 
 

7.1. Beslut vid årsstämman i maj 2022 
 

Årsstämman i Kommunassurans har den 12 maj 2022 beslutat att bolagets bolagsordning ska ändras, så 

att ägarna tillåter att tillstånd att meddela olycksfallsförsäkring söks hos Finansinspektionen.  

 

Innan det står helt klart att Kommunassurans har möjlighet att teckna olycksfallsförsäkring måste 

Finansinspektionens prövning av ansökan om utvidgning av tillståndet avvaktas. 

  

  

 
8 Årspremien kan komma att anpassas utifrån de analyser av förväntade skador som har genomförts. Analyserna visar att 

denna anpassning av årspremien behövs oavsett införandet av Egenandelsprogrammet.  
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7.2. Beslut vid extra bolagsstämma den 16 november 2022 
 

För att Kommunassurans verksamhet ska inrättas så som beskrivs ovan bör delägarkommunerna 

gemensamt fatta beslut om att Egenandelsprogrammet ska införas. Om ägarkommunerna instämmer i 

förslaget att Egenandelsprogrammet ska införas så medför det även följdändringar i ägaravtalet och 

behov av ett nytt ägardirektiv. Styrelsen i Kommunassurans har därför beslutat att kalla 

delägarkommunerna till extra bolagsstämma den 16 november 2022, där dessa frågor kommer att 

behandlas.9 

 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 16 november 2022 ska fatta följande beslut. 

 

§ 6 Den extra bolagsstämman beslutar att uppdra åt Kommunassurans att, för ägarkommuner 

som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

(Egenandelsprogrammet). 

 

§ 7 Den extra bolagsstämman beslutar att anta nytt ägardirektiv. 

 

§ 8 Den extra bolagsstämman beslutar att tillstyrka förslag till nytt aktieägaravtal och 

rekommenderar respektive delägarkommun att ingå detsamma. 

 

Beslut om nytt ägaravtal är inte en bolagsstämmofråga i Kommunassurans, utan ett avtal 

delägarkommunerna emellan. Styrelsen i Kommunassurans föreslår dock att firmatecknare för respektive 

kommun samma dag som den extra bolagsstämman avhålls, under förutsättning att den extra 

bolagsstämman tillstyrker förslaget, undertecknar det nya ägaravtalet (genom digital signering). 

 

• Ingående av nytt ägaravtal avseende kommunernas ägande av Kommunassurans. 

Firmatecknare för kommunen bör således avsätta tid för att någon gång under eftermiddagen den 16 

november 2022 digitalt signera det nya aktieägaravtalet. 

 

 

Förslagen till nytt aktieägaravtal och till nytt ägardirektiv kommer att bifogas den formella kallelsen till 

extra bolagsstämma, vilken kommer att tillställas delägarkommunerna den 6 oktober 2022. Förslagen 

kan dock redan nu förhandsgranskas via nedanstående länkar. 

 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans i version med 

markering av ändringar samt med kommentarer. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans.  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i version 

med markering av ändringar samt med kommentarer. 

 

 

 
9 Eftersom bolagsordningen inte medger att kallelse till bolagsstämma skickas tidigare än sex veckor innan bolagsstämman 

kommer den formella kallelsen att skickas ut den 6 oktober 2022. Det går dock redan nu att förhandsgranska den kommande 

kallelsen via denna länk. 

https://web1.storegate.com/share/HocDHPZ
https://web1.storegate.com/share/YEWk1KM
https://web1.storegate.com/share/YEWk1KM
https://web1.storegate.com/share/KrLbFSf
https://web1.storegate.com/share/HfGL50g
https://web1.storegate.com/share/HfGL50g
https://web1.storegate.com/share/pZouFL8
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7.3. Beslut om nivå för Tranemo kommuns egenandel 
 

Beslut om Tranemo kommuns egenandel fattas gemensamt mellan kommunen och Kommunassurans 

efter den extra bolagsstämman i november. Vilken nivå av egenandel som Kommunassurans 

rekommenderar Tranemo kommun att hålla framgår av 6.1.2 ovan. 

 

Kommunassurans kommer inte att ställa krav på högre nivå av egenandel än 1,5 mkr per år, men 

kommunen är välkommen att välja även 3 mkr per år. För att Egenandelsprogrammet ska fungera 

optimalt bör Tranemo kommun inte välja en lägre nivå än 1,5 mkr per år. 

 

Kommuner som likväl även fortsatt enbart önskar bära egen risk på lägre nivåer än vad genomförda 

analyser visar är rationellt måste hänvisas till mer traditionell försäkringslösning med vanlig självrisk, 

vilket Kommunassurans enligt styrelsens beslut även framöver kommer att tillhandahålla för dessa – 

förhoppningsvis fåtal – delägarkommuner.   

 

 
8. Mer information och möjlighet till möte med Kommunassurans 
 

Även om Kommunassurans styrelse, liksom bolagets tjänstepersoner, tycker att Egenandelsprogrammet 

är nästa naturliga steg för delägarkommunerna i en effektivisering av riskprocesserna så har vi full 

förståelse för att förslaget väcker ett antal frågor i kommunerna.  

 

Ni som har att ta ställning till förslaget eller ska författa en tjänsteskrivelse till beslutande instanser är 

självfallet välkomna att hos bolaget söka svar på alla frågor som kan uppkomma. Lämpligast ställs 

frågorna via info@ksfab.se. 

 

Kommunassurans bjuder också möjligheten att boka ett möte för att diskutera förslaget utifrån er 

kommuns förutsättningar. På grund av det stora antalet möten under relativt kort tid kan vi tyvärr enbart 

erbjuda alternativen att mötet hålls på Kommunassurans kontor i Malmö eller att det hålls via Teams. 

 

Lämpliga deltagare från kommunens sida vid mötet kan vara ekonomichefen, kommunens ägarombud i 

Kommunassurans, säkerhetschef/försäkringsansvarig och kommunjurist. Tranemo kommun är dock 

förstås välkommen att bjuda in de politiker och tjänstepersoner som bedöms lämpligt. 

 

Kommunen kan själv välja om huvudsakligt fokus för mötet ska vara ägarfrågorna (beslut om nytt 

aktieägaravtal och nytt ägardirektiv) eller de konkreta frågorna om kommunens egenandel. 

 

Kommunens ekonomichef har fått närmare information om hur mötet bokas. 

 

Som ovan, på styrelsens uppdrag 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

 

Anders Ramäng 

VD 

 

Telefon direkt 040-611 24 50 

E-post anders.ramang@ksfab.se 



Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för Kommunassurans 

Försäkring AB (i det följande Kommunassurans eller bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för Kommunassurans styrelse 

och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

 
 

§1 Bakgrund 
 

Kommunassurans är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa 

riskadministration och försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner 

och regioner som ingår som aktieägare i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan 

utöva och faktiskt utövar kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

§2 Ändamålet med bolaget 
 

Kommunassurans ska långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans ska vara den ledande riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och regioner och aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en långsiktig relation till sina ägare och försäkringstagare. 

 

Kommunassurans ska aktivt verka för att delägarna utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans ska vidare för delägare som också är försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, aktivt verka för att delägare i egenskap 

av försäkringstagare utvecklar och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska 

Kommunassurans skadekostnader och därmed främja Kommunassurans långsiktiga 

verksamhet, dels minska försäkringstagares skador och skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska ske i samverkan med delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador ska återspeglas i 

erbjudna försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 



Kommunassurans ska – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans ska engagera sig i branschens utveckling och i framtidsfrågor för att trygga 

bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador 

samt ett gott försäkringsskydd. 

 

 

§3 Styrning 
 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller annat beslut är 

styrande för Kommunassurans verksamhet. Det åligger vidare Kommunassurans att följa vad 

som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om Kommunassurans självt 

varit part i avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Kommunassurans 

ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas 

respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i enlighet med 

vad som anges i antagna reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av Kommunassurans handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har att 

fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 

kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. En 

fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga 

som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. Uppstår tveksamhet huruvida 

beslut krävs av bolagsstämman, ska Kommunassurans samråda med ägarkommunens 

representant/ombud. 

 

 

  



§4 Grundläggande värderingar 
 

Kommunassurans ska vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God 

etik och professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare behandlas lika, 

oavsett om de är försäkringstagare eller ej. 

 

 

§5 Ekonomi 
 

Det är Kommunassurans uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast möjliga 

vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge möjligheten att erbjuda 

delägarna  

• god riskadministration, 

• förmånliga försäkringsvillkor och  

• premier,  

samt tillhandhålla  

• budget och  

• verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 30 mars varje år. Denna kan också 

översändas till delägarna i elektronisk form. 

 

Kommunassurans ska bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring. 

 

 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans ska hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt ägarsamråd, som ska hållas under sista tertialet varje 

år. Kallelse sker på initiativ av och genom bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen medverka och jämte Kommunassurans verkställande 

ledning informera om bl.a. ägarkommunernas risksituation, bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling i övrigt. Vid ägarsamrådet 

ska också behandlas de andra frågor som delägare önskar genom anmälan till bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om Kommunassurans verksamhet. Bolaget ska 

initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 

 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport. 



 

Kommunassurans styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 

stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares kommunstyrelses 

uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för lekmannarevisorns granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om 

huruvida Kommunassurans bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i 

bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

 

§ 7 Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar 
till privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, ska 

bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten 

insyn i den verksamhet som lämnas över. 

 

 

§8 Tolkningsordning 
 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, bolagsordning 

eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

 

* 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i Kommunassurans Försäkring AB (516406-0294)  

den 16 november 2022 



Styrelsens förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
Ändringar i förhållande till ägardirektiv 2020 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text 

med röd textfärg innebär att texten tas bort.  

 

Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. 
 

Ägardirektiv 2020 
 

Ägardirektiv 2022 Kommentarer till förslagen. 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet 

med §1 i Aktieägaravtalet för 

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB. Det är i och med att det antagits 

av bolagsstämman enligt 

aktiebolagsrätten bindande för bolagets 

styrelse och andra ställföreträdare som 

har att följa direktivet, såvida det inte 

strider mot försäkringsrörelselagen, 

annan lag eller bolagsordningen. 

 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet 

med §1 i Aktieägaravtalet för 

Kommunassurans Försäkring AB  

(i det följande Kommunassurans eller 

bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt 

aktiebolagsrätten bindande för 

Kommunassurans styrelse och andra 

ställföreträdare som har att följa 

direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag 

eller bolagsordningen. 

 

 

 

Följdändring av ändringen av företagsnamn. 

  



§1 Bakgrund 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att 

säkerställa att delägarna kan erhålla 

bästa försäkringsvillkor. Bolaget kan 

även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska 

personer som helt eller till majoritet 

ägs av de kommuner och 

landsting/regioner som ingår som 

aktieägare i bolaget och över vilka 

juridiska personer ägarna kan utöva 

och faktiskt utövar kontroll, 

motsvarande den kontroll som de 

utövar över sina egna förvaltningar. 

 

§1 Bakgrund 

 

Kommunassurans  

är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att 

säkerställa att delägarna kan erhålla 

bästa riskadministration och 

försäkringsvillkor. Bolaget kan även 

erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska 

personer som helt eller till majoritet 

ägs av de kommuner och 

regioner som ingår som aktieägare i 

bolaget och över vilka juridiska 

personer ägarna kan utöva och faktiskt 

utövar kontroll, motsvarande den 

kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

§2 Ändamålet med bolaget 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall långsiktigt utgöra en attraktiv och 

stabil försäkringsgivare för delägarna. 

  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vara det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och 

landsting/regioner i Götaland och 

aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en 

långsiktig relation till sina ägare och 

försäkringstagare. 

§2 Ändamålet med bolaget 

 

Kommunassurans  

ska långsiktigt utgöra en attraktiv och 

stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans  

ska vara den ledande 

riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och 

regioner och aktivt verka för att 

utveckla bolagets verksamhet för att 

säkerställa en långsiktig relation till 

sina ägare och försäkringstagare. 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

Verksamhetsområdet föreslås styrkas här. Av ägaravtalet framgår att 

beslut av bolagsstämman krävs för att kommun utanför Götaland ska 

kunna erbjudas delägarskap. 



 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall aktivt verka för att delägarna 

utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vidare för delägare som också är 

försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare 

förutsättningar härför, aktivt verka för 

att delägare i egenskap av 

försäkringstagare utvecklar och 

vidmakthåller förmågan att undvika 

skador dels att minska 

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB´s skadekostnader och därmed 

främja Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB´s långsiktiga 

verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och 

skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete skall 

ske i samverkan med 

delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja 

och förmåga att förebygga skador skall 

återspeglas i erbjudna 

försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt 

affärsmässiga principer med 

 

Kommunassurans  

ska aktivt verka för att delägarna 

utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans  

ska vidare för delägare som också är 

försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare 

förutsättningar härför, aktivt verka för 

att delägare i egenskap av 

försäkringstagare utvecklar och 

vidmakthåller förmågan att undvika 

skador dels att minska 

Kommunassurans  

skadekostnader och därmed  

främja Kommunassurans  

långsiktiga  

verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och 

skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska  

ske i samverkan med 

delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja 

och förmåga att förebygga skador ska 

återspeglas i erbjudna 

försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt 

affärsmässiga principer med 



iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall – när detta bidrar till att uppfylla 

bolagets uppdrag - ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom 

försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall engagera sig i branschens 

utveckling och i framtidsfrågor för att 

trygga bolagets bestånd och utveckling 

samt delägarnas långsiktiga intresse av 

få och små skador samt ett gott 

försäkringsskydd. 

iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 

Kommunassurans  

ska – när detta bidrar till att uppfylla 

bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom 

försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans  

ska engagera sig i branschens 

utveckling och i framtidsfrågor för att 

trygga bolagets bestånd och utveckling 

samt delägarnas långsiktiga intresse av 

få och små skador samt ett gott 

försäkringsskydd. 

 

  



§3 Styrning 

 

Delägarna utövar sin styrning via 

bolagsstämman där varje ägardirektiv 

eller annat beslut är styrande för 

bolagets verksamhet. Det  

åligger vidare bolaget att  

följa vad som finns intaget i mellan 

delägarna träffat aktieägaravtal, som 

om bolaget självt varit part i  

avtalet. 

 

Styrelsen skall utforma organisationen 

så att de bästa förutsättningarna för 

bolagets ändamål och mål  

tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen 

anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för 

verkställande direktören. 

 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § 

kommunallagen under uppsikt av 

delägarnas respektive styrelse. 

Ägarnas styrelse utövar sin 

ledningsfunktion över bolaget i 

enlighet med vad som anges i antagna 

reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt 

att ta del av bolagets  

handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om 

verksamheten som den begär. Den 
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närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med 

bolagets styrelse. 

 

Bolaget erinras om att  

delägarnas respektive styrelse enligt 

kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit 

förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Bolaget får inte bedriva  

verksamhet som inte är förenlig med 

den kommunala kompetensen. 

 

Bolaget ansvarar för att 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa 

beslut i bolaget fattas av 

bolagsstämman. En fråga som faller 

utanför uppräkningen i 

bolagsordningen kan trots detta vara en 

sådan fråga som kräver beslut av 

bolagsstämman [enligt denna punkt]. 

Uppstår tveksamhet huruvida beslut 

krävs av bolagsstämman, ska  

bolaget samråda med  

ägarkommunens representant/ombud. 

närmare omfattningen av 
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§4 Grundläggande värderingar 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vara en god samhällsaktör där 

verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden skall 

vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet 

och säkerhet. God etik och 

professionalism skall vara utmärkande. 

 

Delägare skall i alla frågor som berör 

delägare i egenskap av endast delägare 

behandlas lika, oavsett om de är 

försäkringstagare eller ej. 

§4 Grundläggande värderingar 
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verksamheten präglas av långsiktig 
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Delägare ska i alla frågor som berör 

delägare i egenskap av endast delägare 
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försäkringstagare eller ej. 

Ingen ändring föreslås. 

§5 Ekonomi 

 

Det är bolagets uppgift att  

bedriva verksamheten på långsiktigt 

effektivast möjliga vis i syfte att 

säkerställa en gynnsam 

verksamhetsutveckling och ge 

möjligheten att erbjuda delägarna 

förmånliga försäkringsvillkor och 

premier, samt tillhandhålla budget och 

verksamhetsplan till delägarna. 

 

 

 

 

Årsredovisning ska presenteras i 

färdigt skick senast 30 mars varje år. 

Denna kan också översändas till 

delägarna i elektronisk form. 
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bedriva verksamheten på långsiktigt 

effektivast möjliga vis i syfte att 

säkerställa en gynnsam 

verksamhetsutveckling och ge 
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Årsredovisning ska presenteras i 

färdigt skick senast 30 mars varje år. 

Denna kan också översändas till 

delägarna i elektronisk form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 



Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall bedriva verksamheten på sådant 

sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör 

en attraktiv och stabil upphandlare av 

återförsäkring. 

Kommunassurans  

ska bedriva verksamheten på sådant 

sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör 

en attraktiv och stabil upphandlare av 

återförsäkring. 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall hålla delägarna väl informerade 

om sin verksamhet. Detta skall ske 

dels vid bolagsstämma, dels vid ett 

särskilt ägarsamråd, som skall hållas 

under sista tertialet varje år. Kallelse 

sker på initiativ av och genom 

bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen 

medverka och jämte bolagets 

verkställande ledning informera om 

bl.a.  

bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt 

utfall jämte prognos, arbete för att 

förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare 

samt affärsmässig utveckling i övrigt. 

Vid ägarsamrådet skall också 

behandlas de andra frågor som 

delägare önskar genom anmälan till 

bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas 

informerade om bolagets  

verksamhet. Bolaget ska initiera 

§6 Information m.m. 
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försorg.  
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bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt 
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Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg av utvecklingen av kommunernas risksituation på generell nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 



möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål 

delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från 

styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i 

årsredovisning med 

revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapport. 

 

Bolagets styrelse ska årligen  

i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna för 

verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det 

kan läggas till grund för delägares 

kommunstyrelses uppsikt och beslut 

enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen 

samt för lekmannarevisorns 

granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att 

årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida  

bolaget bedrivits på ett  

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte 

som angetts i bolagsordningen och i 

möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. 
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särskilt yttra sig om huruvida 

Kommunassurans bedrivits på ett 
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Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 



ägardirektiv, liksom de kommunala 

befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

ägardirektiv, liksom de kommunala 

befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

§ 7. Allmänhetens insyn i 

verksamhet som bolaget överlämnar 

till 

privata utförare 

 

Om del av bolagets verksamhet genom 

avtal lämnas över till en privat 

utförare, ska bolaget genom avtalet 

tillförsäkra sig information som gör 

det möjligt att ge allmänheten insyn i 

den verksamhet som lämnas över. 

 

§ 7. Allmänhetens insyn i 

verksamhet som bolaget överlämnar 

till 

privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans 

verksamhet genom avtal lämnas över 

till en privat utförare, ska bolaget 

genom avtalet tillförsäkra sig 

information som gör det möjligt att ge 

allmänheten insyn i den verksamhet 

som lämnas över. 

 

Ingen ändring föreslås. 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv 

står i strid med vad som stadgas i lag, 

bolagsordning eller aktieägaravtalet 

mellan delägarna, gäller vad som 

stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 
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4. Ägardirektiv 

Ingen ändring föreslås. 

Antaget vid årsstämma i 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

(516406-0294)  

den 7 maj 2020 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i 

Kommunassurans Försäkring AB 

(516406-0294)  

den 16 november 2022 

 

 

 
 



Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Ingånget den 16 november 2022  
 
 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 

516406-0294, (i det följande Kommunassurans eller bolaget) bildades år 2005. 

Finansinspektionens ursprungliga koncession för bedrivande av försäkringsrörelse lämnades 

den 24 februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som 

meddelas i detta avtal. 

 
 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt.  

 

Kommunassurans ska tillhandhålla aktieägande kommuner, regioner och deras organisationer 

tjänster inom risk- och försäkringsområdet. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att Kommunassurans ska utgöra en attraktiv och stabil 

upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma aktiebolaget 

ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse tillhandahållande av en lösning inom bolaget för 

administration av delägarkommunernas risker, tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner.  

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag eller annan 

organisation som helt eller till majoritet ägs eller kontrolleras av delägarkommuner. 

Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, delägarkommun utser. 

 

Med delägarkommun avses organisation enligt § 12, 4 st. 

 

Även andra kommuner och regioner än nu befintliga delägare kan bli delägare i 

Kommunassurans. Beslut om att erbjuda kommun eller region utanför Götaland delägarskap 

ska fattas av bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 procent för aktieägarnas räkning och enligt de 

riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.  

 

  



§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans aktiekapital ska uppgå till lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 kronor och följande kommuner är delägare. 

 

Brev Antal Belopp 
 

Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662 000 
 

Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574 000 
 

Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732 000 
 

Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676 000 
 

Båstads kommun 0,89% 212000-0944 

5 1386 1 386 000 
 

Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2 341 000 
 

Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676 000 
 

Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682 000 
 

Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761 000 
 

Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3 615 000 
 

Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1 220 000 
 

Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1 846 000 
 

Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872 000 
 

Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4 846 000 
 

Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12 588 000 
 

Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611 000 
 

Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326 000 
 

Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937 000 
 

Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826 000 
 

Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676 000 
 

Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970 000 
 

Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605 000 
 

Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877 000 
 

Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602 000 
 

Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1 875 000 
 

Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1 494 000 
 

Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1 278 000 
 

Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639 000 
 

Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457 000 
 

Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672 000 
 

Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897 000 
 

Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390 000 
 

Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1 300 000 
 

Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459 000 
 

Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614 000 
 

Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 



36 454 454 000 
 

Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732 000 
 

Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1 111 000 
 

Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563 000 
 

Tranemo kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1 259 000 
 

Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533 000 
 

Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1 490 000 
 

Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2 992 000 
 

Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633 000 
 

Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1 360 000 
 

Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807 000 
 

Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339 000 
 

Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143 000 
 

Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1 510 000 
 

Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327 000 
 

Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1 336 000 
 

Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945 000 
 

Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411 000 
 

Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270 000 
 

Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275 000 
 

Grästorps kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244 000 
 

Jokkmokks kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368 000 
 

Lekebergs kommun 0,49% 212000-2981 

58 485 485 000 
 

Malung/Sälens kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558 000 
 

Ovanåkers kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214 000 
 

Skinnskattebergs 

kommun 

0,28% 212000-2023 

61 521 521 000 
 

Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481 000 
 

Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352 000 
 

Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377 000 
 

Valdemarsviks kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329 000 
 

Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177 000 
 

Ydre kommun 0,23% 212000-0381 

67 338 338 000 
 

Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395 000 
 

Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257 000 
 

Ödeshögs kommun  0,34% 212000-0373 

70 271 271 000 
 

Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

71 285 285 000 
 

Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

72 2602 2 602 000 
 

Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

Summa 75726 75 726 000 
  

100,00% 
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av part eller 

ändring av Kommunassurans aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav, 

fattas av bolagsstämman.  

 



Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden 

kan komma att förvärva i Kommunassurans. 

 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i Kommunassurans utan 

övriga parters samtycke. 

 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, ska beredas av en valberedning bestående av fem 

ledamöter och fem ersättare. I beredningen ska eftersträvas att bolagsstyrelsens 

sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna med avseende 

på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstepersoner i ägarkommunerna som 

styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna förslag till 

valberedningen på oberoende ledamot. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring fastställes av 

bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör 

förhållanden mellan Kommunassurans och part. 

 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 

 

  



§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 

revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för 

fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer av 

kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska principer och för 

försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att Kommunassurans alltid med god 

marginal ska överskrida gällande krav på finansiell stabilitet. 

 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska följa försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering. 

 
Kommunassurans äger inte rätt att ingå borgen eller att förvärva fast egendom. 

Budget för Kommunassurans ska årligen upprättas och efter samråd med delägarna fastställas 

av styrelsen. 

 

Om Kommunassurans anlitar part för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt 

avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

§ 11 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och då 

sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet. 

Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

bolagsordning. 

 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver 

kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. En 

förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget framgår av 

aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor som ska gälla för nya delägare och därvid beakta 

Kommunassurans marknadsvärde och förmögenhet. 

 



Följande juridiska personer kan vara ägare av bolaget. 

 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den kommunala sektorn, som inte har något privat 

ägarintresse och som till minst 75 % ägs eller kontrolleras av mer än en annan ägare i 

Kommunassurans.  

 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet innan detta 

föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till god beredning hos delägarna, vilket 

betyder att ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den 16 november 2022 till och med den 30 juni 2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med 

fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara skriftlig och tillställas 

Kommunassurans, som underrättar övriga parter om uppsägningen. 

 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger 

vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur Kommunassurans ska hembjuda sina aktier till kvarvarande 

delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen ska bolagsstämman 

pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, 

dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas 

proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet ska, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen 

(1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

 

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av 

finansinspektionen föreskriven kapitalbas.  

 

 



§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna 

emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till 

allmän domstol. 

 

* 

 

Detta avtal är ingånget av delägarkommunerna i anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 och är upprättat i likalydande exemplar varav 

parterna erhållit var sitt. 

 

Signerat av nedanstående parter, genom respektive företrädare för kommunen med rätt att 

teckna kommunens firma, dag enligt digital signatur på följande sidor. 

 

Alvesta kommun, genom titel namn 

Bjuvs kommun, genom titel namn  

Borgholms kommun, genom titel namn 

Bromölla kommun, genom titel namn 

Burlövs kommun, genom titel namn 

Båstads kommun, genom titel namn 

Eda kommun, genom titel namn 

Eslövs kommun, genom titel namn 

Essunga kommun, genom titel namn 

Grästorps kommun, genom titel namn 

Halmstads kommun, genom titel namn 

Hultsfreds kommun, genom titel namn 

Hässleholms kommun, genom titel namn 

Högsby kommun, genom titel namn 

Hörby kommun, genom titel namn 

Höörs kommun, genom titel namn 

Jokkmokks kommun, genom titel namn  

Karlshamns kommun, genom titel namn 

Karlskrona kommun, genom titel namn 

Klippans kommun, genom titel namn 

Kristianstads kommun, genom titel namn mn 

Kävlinge kommun, genom titel namn 

Laholms kommun, genom titel namn 

Landskrona stad, genom titel namn 

Lekebergs kommun, genom titel namn 

Lessebo kommun, genom titel namn 

Ljungby kommun, genom titel namn 

Lomma kommun, genom titel namn 

Lunds kommun, genom titel namn 

Malmö stad, genom titel namn 

Malung/Sälens kommun, genom titel namn 

Markaryds kommun, genom titel namn 

Mönsterås kommun, genom titel namn 

Olofströms kommun, genom titel namn 

Osby kommun, genom titel namn 



Ovanåkers kommun, genom titel namn 

Perstorps kommun, genom titel namn 

Ronneby kommun, genom titel namn  

Simrishamns kommun, genom titel namn  

Sjöbo kommun, genom titel namn 

Skinnskattebergs kommun, genom titel namn 

Skurups kommun, genom titel namn 

Smedjebackens kommun, genom titel namn 

Staffanstorps kommun, genom titel namn 

Surahammars kommun, genom titel namn 

Svalövs kommun, genom titel namn 

Svedala kommun, genom titel namn 

Sävsjö kommun, genom titel namn 

Sölvesborgs kommun, genom titel namn 

Tingsryds kommun, genom titel namn 

Tomelilla kommun, genom titel namn 

Tranemo kommun, genom titel namn 

Trelleborgs kommun, genom titel namn 

Uddevalla kommun, genom titel namn 

Uppvidinge kommun, genom titel namn 

Vadstena kommun, genom titel namn 

Valdemarsviks kommun, genom titel namn 

Vansbro kommun, genom titel namn 

Varbergs kommun, genom titel namn 

Vellinge kommun, genom titel namn 

Vetlanda kommun, genom titel namn 

Vänersborgs kommun, genom titel namn 

Ydre kommun, genom titel namn 

Ystads kommun, genom titel namn 

Åstorps kommun, genom titel namn 

Åtvidabergs kommun, genom titel namn 

Älmhults kommun, genom titel namn 

Älvdalens kommun, genom titel namn 

Älvsbyns kommun, genom titel namn 

Ödeshögs kommun, genom titel namn 

Örkelljunga kommun, genom titel namn 

Östra Göinge kommun, genom titel namn 



Styrelsens förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Ingånget den 16 november 2022  
 
Nytillkommen text i förhållande till aktieägaravtal 2018 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text med 

röd textfärg i den vänstra kolumnen innebär att texten föreslås tas bort eller ersättas. Överstruken text med blå färg i den vänstra kolumnen föreslås få ny 

placering, som då anges med blå text i den mellersta kolumnen. 

 

Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. 

 

Aktieägaravtal 2018 
 

Förslag till aktieägaravtal 2022 
 
 

Kommentarer till förslagen. 

Bakgrund 
 

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett 

gemensamt aktiebolag benämnt 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Finansinspektionen har 2005-02-24 givit 

bolaget koncession för bedrivande av 

försäkringsrörelse.  

 

 

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra 

att ställa sig till efterrättelse de 

bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget 

Kommunassurans Försäkring AB, 

organisationsnummer 516406-0294, (i det 

följande Kommunassurans eller bolaget) 

bildades år 2005. Finansinspektionens 

ursprungliga koncession för bedrivande av 

försäkringsrörelse lämnades den 24 

februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra 

att ställa sig till efterrättelse de 

bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

 

 

 

Anpassning av företagsnamn till ny bolagsordning och tillägg av 

organisationsnummer. Ingen ändring i sak. 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt.  

 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt.  

 

 

 

 

 

 



Bolaget skall verka som ett alternativ till 

den kommersiella marknaden och i 

huvudsak erbjuda försäkringslösningar till 

delägarekommuner på ett 

konkurrenskraftigt och förmånligt vis, 

avseende prissättning och villkor. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

bolaget skall utgöra en attraktiv  

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Kommunassurans ska tillhandhålla 

aktieägande kommuner, regioner och 

deras organisationer tjänster inom 

risk- och försäkringsområdet. 

 

 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

Kommunassurans ska utgöra en attraktiv 

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 2 Verksamhet 
 

Bolagets verksamhet skall i första hand 

avse tillhandahållande  

 

 

försäkringsskydd  

och därmed förenliga tjänster till 

delägarkommuner (inkluderande landsting 

och regioner) i Götaland.  

 

Bolaget kan även erbjuda ett  

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

som helt eller till  

majoritet ägs och kontrolleras av  

de kommuner/landsting/regioner som ingår 

som aktieägare i bolaget. Detsamma gäller 

för stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, aktieägare i bolaget utser. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse 

tillhandahållande av en lösning inom 

bolaget för administration av 

delägarkommunernas risker, 

tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga 

tjänster till delägarkommuner.  

 

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett 

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

eller annan organisation som helt eller till 

majoritet ägs eller kontrolleras av 

delägarkommuner. Detsamma gäller för 

stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, delägarkommun utser. 

 

 

 

 

 

Möjliggörande av att bolaget tillhandahåller egenandelsprogram för de 

delägarkommuner som så önskar. 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning avseende benämningen region (tidigare landsting) samt 

förtydligande att det är kontrollerandet av underlydande organisationer 

som avgör vilka organisationer som kan medförsäkras (minskar något 

begränsningen avseende vilka organisationer som delägarkommunerna 

kan välja att medförsäkra). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Även andra kommuner och landsting i 

Götaland än nu befintliga delägare kan bli 

delägare i bolaget. 

 

 

 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 90 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Med delägarkommun avses organisation 

enligt § 12, 4 st. 

 

 

Även andra kommuner och regioner  

än nu befintliga delägare kan bli  

delägare i Kommunassurans. Beslut om att 

erbjuda kommun eller region utanför 

Götaland delägarskap ska fattas av 

bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Flytt av angivandet av att även regioner kan bli delägare till ett eget 

stycke. Även möjliggörande för vissa samverkande organisationer, 

se § 12. 

 

Eftersom delegation av rätten att anta nya delägarkommuner numera 

sker till styrelsen förtydligas att beslut om delägarkommun utanför 

verksamhetsområdet Götaland ska erbjudas delägarskap så ska det ske 

först efter beslut av bolagsstämma. 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning (och gällande upphandlingsrättsliga 

regler). 

 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s 

aktiekapital skall uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 72 568 000 

kronor och följande kommuner är delägare: 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans  

aktiekapital ska uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 

kronor och följande kommuner är delägare. 

 

 

 

Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662000 Bjuvs kommun 0,91% 1 662 662000 Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574000 Bromölla kommun 0,79% 2 574 574000 Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732000 Burlövs kommun 1,01% 3 732 732000 Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676000 Båstad kommun 0,93% 4 676 676000 Båstad kommun 0,89% 212000-0944 



5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,91% 5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,23% 6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676000 Hörby kommun 0,93% 7 676 676000 Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682000 Höörs kommun 0,94% 8 682 682000 Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761000 Klippans kommun 1,05% 9 761 761000 Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,98% 10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,68% 11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1846000 Landskrona kommun 2,54% 12 1846 1846000 Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872000 Lomma kommun 1,20% 13 872 872000 Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4846000 Lunds kommun 6,68% 14 4846 4846000 Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12588000 Malmö stad 17,35% 15 12588 12588000 Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611000 Osby kommun 0,84% 16 611 611000 Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326000 Perstorps kommun 0,45% 17 326 326000 Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937000 Simrishamns kommun 1,29% 18 937 937000 Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826000 Sjöbo kommun 1,14% 19 826 826000 Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676000 Skurups kommun 0,93% 20 676 676000 Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,34% 21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605000 Svalövs kommun 0,83% 22 605 605000 Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877000 Svedala kommun 1,21% 23 877 877000 Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602000 Tomelilla kommun 0,83% 24 602 602000 Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,58% 25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1494000 Vellinge kommun 2,06% 26 1494 1494000 Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1278000 Ystads kommun 1,76% 27 1278 1278000 Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639000 Åstorps kommun 0,88% 28 639 639000 Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,63% 29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,93% 30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897000 Alvesta kommun 1,24% 31 897 897000 Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390000 Lessebo kommun 0,54% 32 390 390000 Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,79% 33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459000 Markaryds kommun 0,63% 34 459 459000 Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614000 Tingsryds kommun 0,85% 35 614 614000 Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 



36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,63% 36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732000 Älmhults kommun 1,01% 37 732 732000 Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1111000 Laholms kommun 1,53% 38 1111 1111000 Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563000 Tranemo Kommun 0,78% 39 563 563000 Tranemo Kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,73% 40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533000 Sävsjö kommun 0,73% 41 533 533000 Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1490000 Karlshamns kommun 2,05% 42 1490 1490000 Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2992000 Karlskrona kommun 4,12% 43 2992 2992000 Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633000 Olofströms kommun 0,87% 44 633 633000 Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,87% 45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,11% 46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,47% 47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143000 Högsby kommun 0,20% 48 143 143000 Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1510000 Varbergs kommun 2,08% 49 1510 1510000 Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327000 Mönsterås kommun 0,45% 50 327 327000 Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,84% 51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,30% 52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411000 Eda  0,57% 53 411 411000 Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270000 Essunga  0,37% 54 270 270000 Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275000 Grästorp 0,38% 55 275 275000 Grästorp kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244000 Jokkmokk 0,34% 56 244 244000 Jokkmokk kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368000 Lekeberg  0,51% 57 368 368000 Lekeberg kommun                                   0,49% 212000-2981 

58 485 485000 Malung/Sälen 0,67% 58 485 485000 Malung/Sälen kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558000 Ovanåker 0,77% 59 558 558000 Ovanåker kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214000 Skinnskatteberg 0,29% 60 214 214000 Skinnskattebergs kommun 0,28% 212000-2023 

61 521 521000 Smedjebacken  0,72% 61 521 521000 Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481000 Surahammar 0,66% 62 481 481000 Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352000 Vadstena 0,49% 63 352 352000 Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377000 Valdemarsvik 0,52% 64 377 377000 Valdemarsvik kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329000 Vansbro  0,45% 65 329 329000 Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177000 Ydre  0,24% 66 177 177000 Ydre kommun 0,23% 212000-0381 



67 338 338000 Älvdalen 0,47% 67 338 338000 Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395000 Älvsbyn 0,54% 68 395 395000 Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257000 Ödeshög  0,35% 69 257 257000 Ödeshögs kommun                                   0,34% 212000-0373 

Summa 72568 72568000   100,00% 70 271 271000 Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

      71 285 285000 Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

      72 2602 2602000 Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

      Summa 75726 75726000   100,00%  
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av bolagets  

aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

bolaget. 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av Kommunassurans 

aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

Kommunassurans. 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i bolaget  

utan övriga parters samtycke. 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i Kommunassurans 

utan övriga parters samtycke. 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, 

skall beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen skall eftersträvas, , att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, 

ska beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen ska eftersträvas att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 

 

 

 

 

 

 

 

 



representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstemän i ägarkommunerna  

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen skall lämna 

förslag till valberedningen på 

försäkringssakkunnig och suppleant till 

denne. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

skall ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstepersoner i ägarkommunerna 

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna 

förslag till valberedningen på  

oberoende ledamot. 

 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än försäkringssakkunnig eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB och 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans och  

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 



part. 

 

part. 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman skall året efter allmänna 

val utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde skall bekostas av 

bolaget.  

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val 

utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget skall, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 

 



gällande författningar. Målet är att  

bolaget alltid med god marginal  

skall överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 

gällande författningar. Målet är att 

Kommunassurans alltid med god marginal 

ska överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska 

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

äger inte rätt ingå borgen eller  

förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB ska årligen upprättas och 

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska  

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans  

äger inte rätt att ingå borgen eller att 

förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans  

ska årligen upprättas och  

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans  

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i bolaget får inte emitteras  

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras 

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

 



bolagsordning. 

 

bolagsordning. 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i bolaget  

fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor 

som skall gälla för nya delägare och därvid 

beakta bolagets marknadsvärde  

och förmögenhet. 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans 

fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor 

som ska gälla för nya delägare och därvid 

beakta Kommunassurans marknadsvärde 

och förmögenhet. 

 
Följande juridiska personer kan vara 

ägare av bolaget. 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den 

kommunala sektorn, som inte har något 

privat ägarintresse och som till minst 

75 % ägs eller kontrolleras av mer än 

en annan ägare i bolaget.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till nytt stycke som reglerar vilka juridiska personer som kan 

vara ägare av bolaget. Frågan reglerades i 2018 års bolagsordning endast 

indirekt genom andra stycket i § 3, vilket huvudsakligen reglerade att 

även organisationer som ägs av bolagets ägare kan försäkras.   

 

Även – i den även innehållsmässigt nytillkomna tredje punkten – förslag 

till en öppning i ägaravtalet för att möjliggöra direkt ägande i 

Kommunassurans för exempelvis kommunalförbund och samägda 

kommunala bolag. Kan bli nödvändigt framöver, för att möjligheten till 

internupphandling enligt 3 kap. LOU ska kunna nyttjas av 

organisationer som kontrolleras av ägarkommuner, utan att den 

underlydande organisationen måste medförsäkras i en kommun. 

Kommunala bolag som ägs av enbart en kommun föreslås inte heller 

framöver kunna bli delägare i Kommunassurans (dessa bör istället även 

fortsättningsvis medförsäkras av sin ägarkommun). 

 



§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt skall styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektiver fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

17 maj 2018 till och med den 1 juni 2028.  

 

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning skall vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans 

Syd Försäkrings AB, som underrättar 

övriga parter om uppsägningen. 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

16 november 2022 till och med den 30 juni 

2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans, 

som underrättar  

övriga parter om uppsägningen. 

 

 

  



§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur  

bolaget skall hembjuda sina aktier  

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen skall bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, skall 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

skall fördelas proportionellt i förhållande 

till tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet 

skall, om parterna inte kommer överens, 

bestämmas i den ordning lagen (1999:116) 

om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur 

Kommunassurans ska hembjuda sina aktier 

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen ska bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

ska fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som framställt 

lösningsanspråk. Lösenbeloppet ska, om 

parterna inte kommer överens, bestämmas i 

den ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  

 

 

  



§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

 

Godkänd av bolagsstämma 180517 

 

Ingånget av delägarkommunerna i 

anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 

 

 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-09-26 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 223 Stiftelsen Frans Amandus Nordqvist donation årsredovisning 
2021 KS/2022:296 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner årsredovisning 2021 för Stiftelsen Frans Amandus Nordqvists donation 

samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2021 

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 
Föreligger årsredovisning för 2021 inklusive revisionsberättelse för Stiftelsen Frans Amandus 
Nordqvists donation. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
AU §116, 2022-08-25 
Tjänsteskrivelse om Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Frans Amandus Nordqvists donation 
2022-06-07 
Årsredovisning F A Nordqvists donation 2021 inkl. revisionsberättelse 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Ekonomifunktionen  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-08-25 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 116 Stiftelsen Frans Amandus Nordqvist donation årsredovisning 
2021 KS/2022:296 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner årsredovisning 2021 för Stiftelsen Frans Amandus Nordqvists donation 
samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2021 

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 
Föreligger årsredovisning för 2021 inklusive revisionsberättelse för Stiftelsen Frans Amandus 
Nordqvists donation. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse om Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Frans Amandus Nordqvists donation 
2022-06-07 
Årsredovisning F A Nordqvists donation 2021 inkl. revisionsberättelse 

Föredragning och debatt 
Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Ekonomifunktionen  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 



 
 
 
Vår ref: Eva Borg 
Redovisningsekonom 
Datum: 2022-06-07 
Dnr: KS/2022:296 
 
 

Tjänsteskrivelse om Årsredovisning 2021 för Stiftelsen 
Frans Amandus Nordqvists donation 

Förslag till beslut 
• Godkänner årsredovisning 2021 för Stiftelsen Frans Amandus Nordqvists 

donation samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2021 

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 
Föreligger årsredovisning för 2021 inklusive revisionsberättelse för Stiftelsen 
Frans Amandus Nordqvists donation. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse om Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Frans Amandus 
Nordqvists donation 2022-06-07 

Årsredovisning F A Nordqvists donation 2021 inkl revisionsberättelse 



 
 
 
Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 

Ekonomifunktionen  

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 

 

 

 

Konrad Fredh    Eva Borg 

Ekonomichef    Redovisningsekonom 



Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
49

7e
da

e4
-f

92
4-

47
14

-a
d2

0-
08

68
be

c6
cd

5f



Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
49

7e
da

e4
-f

92
4-

47
14

-a
d2

0-
08

68
be

c6
cd

5f



Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
49

7e
da

e4
-f

92
4-

47
14

-a
d2

0-
08

68
be

c6
cd

5f



Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
49

7e
da

e4
-f

92
4-

47
14

-a
d2

0-
08

68
be

c6
cd

5f



Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
49

7e
da

e4
-f

92
4-

47
14

-a
d2

0-
08

68
be

c6
cd

5f



Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
49

7e
da

e4
-f

92
4-

47
14

-a
d2

0-
08

68
be

c6
cd

5f



Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
49

7e
da

e4
-f

92
4-

47
14

-a
d2

0-
08

68
be

c6
cd

5f



Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
49

7e
da

e4
-f

92
4-

47
14

-a
d2

0-
08

68
be

c6
cd

5f



Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
49

7e
da

e4
-f

92
4-

47
14

-a
d2

0-
08

68
be

c6
cd

5f



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: H2BCYIOEQGY+dbYvjvXL+w

GERD BREDIN

2022-06-01 21:04

Serienummer: eI8X/ws/XPA2SZgqCVdymQ

BENGT ANDERS LARSSON

2022-06-02 16:55

Serienummer: 16bKQajIlCwLKES34O3YCQ

GUNILLA GUSTAFSSON

2022-06-07 08:58

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
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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

Detta dokument
Årsredovisning F A Nordqvists donation 2021 inkl revisionsberättelse.pdf

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-08-29 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 198 Stiftelser, fonder 2021 - Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 
KS/2022:264 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner årssammandrag för Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och 

understödsstiftelser samt årsredovisningar för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons 
fond, Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons 
fond och Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation som ingår i 
samförvaltningen. 

• Beviljar styrelserna för ovanstående stiftelser ansvarsfrihet. 
 
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. 

Jäv 
Vice ordförande Lennart Haglund (C) och 2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) 
anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet. 
Ulf Nyberg (M) och Rikard Strömberg (S) ersätter.  

Ärendet 
Årsredovisningarna för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond, Stiftelsen Tranemo 
Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons fond och Stiftelsen Uddebo och 
Tranemo Ungdomsdonation har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot 
godkännande samt ansvarsfrihet har framförts. 

Barnkonventionen  
Ärendet att godkänna årssammandrag och bevilja styrelserna ansvarsfrihet har ingen 
påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet att godkänna årssammandrag och bevilja styrelserna ansvarsfrihet har ingen 
påverkan ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-23 
Revisionsberättelse Stiftelsen Edit Anderssons fond 2021 
Revisionsberättelse Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond 2021 
Revisionsberättelse Stiftelsen Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 2021 
Revisionsberättelse Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 2021 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-08-29 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

Årsredovisning Edit Anderssons fond 2021 
Årsredovisning Fritz och Ellen Claessons fond 2021 
Årsredovisning Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 2021 
Årsredovisning Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 2021 
Årssammandrag 2021 
Årssammandrag Bilaga 2021 

Beslutet skickas till 
Kanslifunktionen 
Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige  

Status  
Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Omsorgsutskottet 
2022-06-16 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 68 Stiftelser, fonder 2021 - Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 
KS/2022:264 

Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner årssammandrag för Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och 
understödsstiftelser samt årsredovisningar för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons 
fond, Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons 
fond och Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation som ingår i 
samförvaltningen. 

• Beviljar styrelserna för ovanstående stiftelser ansvarsfrihet. 
 
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 
Årsredovisningarna för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond, Stiftelsen Tranemo 
Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons fond och Stiftelsen Uddebo och 
Tranemo Ungdomsdonation har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot 
godkännande samt ansvarsfrihet har framförts. 

Barnkonventionen  
Ärendet att godkänna årssammandrag och bevilja styrelserna ansvarsfrihet har ingen 
påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet att godkänna årssammandrag och bevilja styrelserna ansvarsfrihet har ingen 
påverkan ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-23 
Revisionsberättelse Stiftelsen Edit Anderssons fond 2021 
Revisionsberättelse Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond 2021 
Revisionsberättelse Stiftelsen Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 2021 
Revisionsberättelse Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 2021 
Årsredovisning Edit Anderssons fond 2021 
Årsredovisning Fritz och Ellen Claessons fond 2021 
Årsredovisning Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 2021 
Årsredovisning Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 2021 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Omsorgsutskottet 
2022-06-16 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

Årssammandrag 2021 
Årssammandrag Bilaga 2021 

Beslutet skickas till 
Kanslifunktionen 
Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Beslut 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige  

Status  
Kommunstyrelsen  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Kajsa Montan 
Funktionschef/Kommunjurist 
Datum: 2022-05-23 
Dnr: KS/2022:264 
 
 

Tjänsteskrivelse om Tranemo sjukhjälps- och 
understödsfond 

Förslag till beslut 
• Godkänner årssammandrag för Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och 

understödsstiftelser samt årsredovisningar för Stiftelsen Fritz och Ellen 
Claessons fond, Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond, 
Stiftelsen Edit Anderssons fond och Stiftelsen Uddebo och Tranemo 
Ungdomsdonation som ingår i samförvaltningen. 

• Beviljar styrelserna för ovanstående stiftelser ansvarsfrihet. 
 
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 
Årsredovisningarna för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond, Stiftelsen 
Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons fond och 
Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation har granskats av revisorerna 
varvid ingen erinran mot godkännande samt ansvarsfrihet har framförts. 

Barnkonventionen  
Ärendet att godkänna årssammandrag och bevilja styrelserna ansvarsfrihet har 
ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet att godkänna årssammandrag och bevilja styrelserna ansvarsfrihet har 
ingen påverkan ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-23 
Revisionsberättelse Stiftelsen Edit Anderssons fond 2021 
Revisionsberättelse Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond 2021 
Revisionsberättelse Stiftelsen Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 2021 



 
 
 
Revisionsberättelse Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 2021 
Årsredovisning Edit Anderssons fond 2021 
Årsredovisning Fritz och Ellen Claessons fond 2021 
Årsredovisning Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 2021 
Årsredovisning Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 2021 
Årssammandrag 2021 
Årssammandrag Bilaga 2021 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Kanslifunktionen 
Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Beslut 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige  

Status  
 

 

 

 

Carita Brovall    Kajsa Montan 

Kommunchef  Funktionschef/Kommunjurist 
  



Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Edit Anderssons fond, org.nr 865500-3740 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Edit Anderssons fond för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns 
ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den 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 beslut har fattats om att upphöra med verksamheten. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt 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 på misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina 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. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 

utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 

av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 

information eller åsidosättande av intern kontroll. 
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• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min 

revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 

men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta 

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 

väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 

om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 

datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 

stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och 
ställning. 

 
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Stiftelsen Edit Anderssons fond för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 
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Revisorernas ansvar 

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

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 

årsredovisningslagen. 

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 stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande. 

 
Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

 

 

 

Josefin Larsson      Ingelis Öhwall  
Auktoriserad revisor     Förtroendevald revisor 
PwC 
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond, org.nr 865500-5091 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns 
ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den 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 beslut har fattats om att upphöra med verksamheten. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt 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 på misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina 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. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 

utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 

av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 

information eller åsidosättande av intern kontroll. 
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• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min 

revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 

men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta 

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 

väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 

om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 

datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 

stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och 
ställning. 

 
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 
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Revisorernas ansvar 

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

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 

årsredovisningslagen. 

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 stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande. 

 
Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

 

 

 

Josefin Larsson      Ingelis Öhwall  
Auktoriserad revisor     Förtroendevald revisor 
PwC 
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond, org.nr 865500-3070 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond 
för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns 
ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den 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 beslut har fattats om att upphöra med verksamheten. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt 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 på misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina 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. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 

utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 

av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 

information eller åsidosättande av intern kontroll. 
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• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min 

revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 

men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta 

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 

väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 

om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 

datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 

stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och 
ställning. 

 
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 
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Revisorernas ansvar 

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

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 

årsredovisningslagen. 

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 stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande. 

 
Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

 

 

 

Josefin Larsson      Ingelis Öhwall  
Auktoriserad revisor     Förtroendevald revisor 
PwC 

 

  2022-04-05 16:49:28 UTCSignerat 2759464 3 / 4Oneflow ID Sida



Deltagare

 JOSEFIN LARSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOSEFIN LARSSON

Josefin Larsson

2022-04-05 16:49:28 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 INGELIS ÖHWALL Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: INGELIS ÖHVALL

Ingelis Öhwall

2022-03-27 20:33:18 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2022-04-05 16:49:28 UTCSignerat 2759464 4 / 4Oneflow ID Sida



Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation, org.nr 865500-3435 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation för 
år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns 
ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den 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 beslut har fattats om att upphöra med verksamheten. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt 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 på misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina 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. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 

utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 

av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 

information eller åsidosättande av intern kontroll. 
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• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min 

revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 

men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta 

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 

väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 

om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 

datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 

stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och 
ställning. 

 
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 
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Revisorernas ansvar 

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

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 

årsredovisningslagen. 

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 stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande. 

 
Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

 

 

 

Josefin Larsson      Ingelis Öhwall  
Auktoriserad revisor     Förtroendevald revisor 
PwC 
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VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Främjande av ändamålet

FLERÅRSÖVERSIKT

2021 2020 2019 2018 2017

175 871 122 468 139 803 131 187 156 373
126 355 77 965 94 176 87 477 121 472
378 094 28 309 407 681 -128 354 184 986

4 074 581 3 778 465 3 802 366 3 469 891 3 668 464
4 887 861 4 027 569 4 054 390 3 469 855 3 758 578

183 058 151 338 133 370 123 811 113 583
82 000 52 200 75 200 68 500 93 000

Samförvaltningen består av 23 656,416 andelar varav stiftelsen äger 3 301,682 andelar. Vid samförvaltningens 
början 2014-01-01 var värdet per andel 1 000,00 kr. Vid räkenskapsårets utgång uppgick värdet per andel till     
1 421,14 kr (1 174,01 kr).

Ett särskilt årssammandrag har upprättats över Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser.

År

Org.nr 865500-3740

Stiftelse ID: 3

Stiftelsen Edit Anderssons fond

Stiftelsen har främjat ändamålet genom att bevilja 82 000 kr i bidrag. Bidragsbeloppen har legat mellan 1 000 kr 
och 9 000 kr.

Stiftelsen har till ändamål att av avkastningen ställa medel till förfogande till sjuka och behövande 
församlingsmedlemmar. Stiftelsens säte är i Tranemo.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen  får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Stiftelsens förmögenhet är placerad gemensamt med andra stiftelser i syfte att uppnå bästa möjliga 
kapitalförvaltning. Den gemensamma förvaltningen benämnes Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och 
Understödsstiftelser och de ingående tillgångarna är således samägda av samtliga ingående stiftelser.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Förmögenhet

I övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Beviljade medel
Fritt eget kapital

Stiftelsens intäkter

Årets resultat
Eget kapital

Förvaltningsresultat

Samförvaltningens förmögenhet är i huvudsak placerad i värdepapper och uppgick 2021-12-31 till 
(marknadsvärden) 33 619 184 kr (27 717 027 kr).
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RESULTATRÄKNING
Not

2021-01-01

--2021-12-31

2020-01-01

--2020-12-31

Stiftelsens intäkter

Utdelningar 144 780 90 663
Ränteintäkter 2 23 589 24 914
Övriga finansiella intäkter 3 7 502 6 891
Summa stiftelsens intäkter 175 871 122 468

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader 4 -45 300 -40 072
Personalkostnader -4 215 -4 430
Summa stiftelsens kostnader -49 516 -44 502

Förvaltningsresultat 126 355 77 965

Finansella poster

Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar 251 738 -49 656
Summa finansiella poster 251 738 -49 656

Resultat efter finansiella poster 378 094 28 309

Årets resultat 378 094 28 309

Stiftelsen Edit Anderssons fond
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BALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 4 053 778 3 774 527
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 053 778 3 774 527

Summa anläggningstillgångar 4 053 778 3 774 527

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

Kassa och bank 30 761 5 979
Summa kassa och bank 30 761 5 979

Summa omsättningstillgångar 30 761 5 979

SUMMA TILLGÅNGAR 4 084 539 3 780 507

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6
Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 3 627 126 3 668 997
Förändringar av bundet eget kapital 264 397 -41 870
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 3 891 523 3 627 126

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 151 338 133 370
Förändringar av fritt eget kapital -264 374 41 859
Beviljade och återförda anslag -82 000 -52 200
Årets resultat 378 094 28 309
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 183 058 151 338

Summa eget kapital 4 074 581 3 778 465

Kortfristiga skulder
Beviljade, ej utbetalda anslag 8 000 -
Övriga skulder 1 958 1 330
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 712
Summa kortfristiga skulder 9 958 2 042

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 084 539 3 780 507

Stiftelsen Edit Anderssons fond
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NOTER

Not 1  Redovisningsprinciper

Not 2 Ränteintäkter

Not 3 Övriga finansiella intäkter

Not 4 Övriga externa kostnader
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Räntor, obligationer 

6 891

Långfristiga värdepappersinnehav

Omräkningsdifferens

23 589

7 502

24 914

Externa kostnader, gemensamma
Externa kostnader, stiftelsens egna

Distributionsersättningar etc 7 502 6 891

39 247
825

40 072

43 975
1 325

45 300

2020-12-31

23 589

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital består av stiftelsekapital och ackumulerat 
realisationsresultat. Fritt eget kapital består av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar mot 
bundet eget kapital.

Mot bundet eget kapital förs den del av årets resultat som avser realisationsresultat, eventuell nedskrivning och 
det belopp som enligt stadgar/beslut ska kapitaliseras. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2016:10 om årsredovisning i  mindre företag (K2). Tillämpade principer är oförändrade från
föregående år.

Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde, övriga tillgångar upptagna till 
bokfört värde minskat med skulder.

Omräkningsdifferensen redovisas i noten till eget kapital under posten ackumulerat realisationsresultat och 
benämns "Förändring omräkningsdifferens samförvaltning". Omräkningsdifferensen är en konsekvens av att 
beräkningsunderlaget för stiftelsernas andel i samförvaltningen baseras på marknadsvärden, att stiftelsespecifika 
poster finns och att andelstalen förändras första dagen på det nya räkenskapsåret.

Till följd av att en stiftelse som ingår i en samförvaltning äger en del av förmögenheten som motsvarar dess 
andelstal, och inte specifika innehav i samförvaltningen, samt att andelstalen förändras första dagen på det nya 
räkenskapsåret, avviker ingående balans från utgående balans föregående år.

2021-12-31

24 914
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Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa bokfört värde

2 879 248

803 155

2 279 837

-2 156 348

3 820 903
2 109 972

4 053 778

3 774 508Ingående anskaffningsvärde

3 774 527

Investering

2020-12-312021-12-31

Stiftelsen Edit Anderssons fond Org.nr 865500-3740
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4 053 778

689 069

3 774 527

1 111 724

1 072 870

143 487

1 869 184

-193 143

2 443 3332 420 435

4 023 651

3 774 527Summa anskaffningsvärde

Summa marknadsvärde 4 867 099

4 053 778 3 774 527

Marknadsvärde 777 163
805 621

Räntefonder

Anskaffningsvärde
1 086 789

Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

Aktier

Aktiefonder

Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

350 316

4 053 778

Realisationsvinster

Försäljning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Realisationsförluster

Utgående bokfört värde

1 359 876

-98 578

-2 599 978
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NOTER 2021-12-31

Not 6 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Stiftelsekapital Ackumulerat
realisationsresultat

Balanserade
medel

2 559 536 1 067 590 151 338
23

-82 000

378 094

12 636 -12 636
251 738 -251 738

2 572 172 1 319 352 183 058

3 891 523 183 058

Eget kapital vid räkenskapsårets början 
Förändring av omräkningsdifferens samförvaltning

Beviljade anslag

Årets resultat

Omföring inom eget kapital

Kapitalavsättning
Årets realisationsresultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa bundet /fritt eget kapital

Stiftelsen Edit Anderssons fond

Ulf Thifors, ordförande Anders Brolin Lennart Haglund

Marita Nordin Bertil Olsson

Josefin Larsson Ingelis Öhwall

Auktoriserad revisor

6

Ingvar Häggander

Årsredovisningen har upprättats den dag som framgår av våra underskrifter

Revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av den elektroniska underskriften
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VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Främjande av ändamålet

FLERÅRSÖVERSIKT

2021 2020 2019 2018 2017

768 503 535 141 610 884 573 224 683 260
555 400 342 261 414 081 385 009 533 541

1 655 419 125 282 1 783 949 -558 064 811 065
17 902 539 16 625 997 16 713 981 15 272 818 16 140 078
21 456 650 17 714 654 17 815 480 15 272 937 16 546 423

897 765 776 705 681 970 652 097 619 589
378 800 213 300 342 800 314 000 406 600

Samförvaltningen består av 23 656,416 andelar varav stiftelsen äger 14 427,348 andelar. Vid samförvaltningens 
början 2014-01-01 var värdet per andel 1 000,00 kr. Vid räkenskapsårets utgång uppgick värdet per andel till     
1 421,14 kr (1 174,01 kr).

Ett särskilt årssammandrag har upprättats över Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser.

År

Org.nr 865500-5091

Stiftelse ID: 1

Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond

Stiftelsen har främjat ändamålet genom att bevilja 378 800 kr i bidrag. Bidragsbeloppen har legat mellan 1 000 
kr och 9 000 kr.

Stiftelsen har till ändamål att av avkastningen ställa medel till förfogande till sjuka och behövande 
församlingsmedlemmar. Stiftelsens säte är i Tranemo.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen  får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Stiftelsens förmögenhet är placerad gemensamt med andra stiftelser i syfte att uppnå bästa möjliga 
kapitalförvaltning. Den gemensamma förvaltningen benämnes Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och 
Understödsstiftelser och de ingående tillgångarna är således samägda av samtliga ingående stiftelser.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Förmögenhet

I övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Beviljade medel
Fritt eget kapital

Stiftelsens intäkter

Årets resultat
Eget kapital

Förvaltningsresultat

Samförvaltningens förmögenhet är i huvudsak placerad i värdepapper och uppgick 2021-12-31 till 
(marknadsvärden) 33 619 184 kr (27 717 027 kr).
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Org.nr 865500-5091

Stiftelse ID: 1

RESULTATRÄKNING
Not

2021-01-01

--2021-12-31

2020-01-01

--2020-12-31

Stiftelsens intäkter

Utdelningar 632 643 396 165
Ränteintäkter 2 103 078 108 865
Övriga finansiella intäkter 3 32 782 30 111
Summa stiftelsens intäkter 768 503 535 141

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader 4 -194 683 -173 523
Personalkostnader -18 420 -19 357
Summa stiftelsens kostnader -213 103 -192 880

Förvaltningsresultat 555 400 342 261

Finansella poster

Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar 1 100 019 -216 979
Summa finansiella poster 1 100 019 -216 979

Resultat efter finansiella poster 1 655 419 125 282

Årets resultat 1 655 419 125 282

Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond
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Org.nr 865500-5091

Stiftelse ID: 1

BALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 17 713 776 16 493 384
Summa finansiella anläggningstillgångar 17 713 776 16 493 384

Summa anläggningstillgångar 17 713 776 16 493 384

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

Kassa och bank 197 317 141 537
Summa kassa och bank 197 317 141 537

Summa omsättningstillgångar 197 317 141 537

SUMMA TILLGÅNGAR 17 911 094 16 634 921

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6
Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 15 849 292 16 032 011
Förändringar av bundet eget kapital 1 155 482 -182 718
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 17 004 774 15 849 292

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 776 705 681 970
Förändringar av fritt eget kapital -1 155 559 182 753
Beviljade och återförda anslag -378 800 -213 300
Årets resultat 1 655 419 125 282
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 897 765 776 705

Summa eget kapital 17 902 539 16 625 997

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 8 555 5 810
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 3 113
Summa kortfristiga skulder 8 555 8 924

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 911 094 16 634 921

Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond
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NOTER

Not 1  Redovisningsprinciper

Not 2 Ränteintäkter

Not 3 Övriga finansiella intäkter

Not 4 Övriga externa kostnader

Org.nr 865500-5091

Stiftelse ID: 1

Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond

Räntor, obligationer 

30 111

Långfristiga värdepappersinnehav

Omräkningsdifferens

103 078

32 782

108 865

Externa kostnader, gemensamma
Externa kostnader, stiftelsens egna

Distributionsersättningar etc 32 782 30 111

171 498
2 025

173 523

192 158
2 525

194 683

2020-12-31

103 078

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital består av stiftelsekapital och ackumulerat 
realisationsresultat. Fritt eget kapital består av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar mot 
bundet eget kapital.

Mot bundet eget kapital förs den del av årets resultat som avser realisationsresultat, eventuell nedskrivning och 
det belopp som enligt stadgar/beslut ska kapitaliseras. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2016:10 om årsredovisning i  mindre företag (K2). Tillämpade principer är oförändrade från
föregående år.

Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde, övriga tillgångar upptagna till 
bokfört värde minskat med skulder.

Omräkningsdifferensen redovisas i noten till eget kapital under posten ackumulerat realisationsresultat och 
benämns "Förändring omräkningsdifferens samförvaltning". Omräkningsdifferensen är en konsekvens av att 
beräkningsunderlaget för stiftelsernas andel i samförvaltningen baseras på marknadsvärden, att stiftelsespecifika 
poster finns och att andelstalen förändras första dagen på det nya räkenskapsåret.

Till följd av att en stiftelse som ingår i en samförvaltning äger en del av förmögenheten som motsvarar dess 
andelstal, och inte specifika innehav i samförvaltningen, samt att andelstalen förändras första dagen på det nya 
räkenskapsåret, avviker ingående balans från utgående balans föregående år.

2021-12-31

108 865
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Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa bokfört värde

12 581 437

3 509 509

9 962 103

-9 422 498

16 696 031
9 219 850

17 713 776

16 493 454Ingående anskaffningsvärde

16 493 384

Investering

2020-12-312021-12-31

Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond Org.nr 865500-5091

Stiftelse ID: 1

17 713 776

3 010 994

16 493 384

4 857 894

4 688 115

626 989

8 167 768

-843 968

10 676 52310 576 564

17 581 969

16 493 384Summa anskaffningsvärde

Summa marknadsvärde 21 267 743

17 713 776 16 493 384

Marknadsvärde 3 395 936
3 520 287

Räntefonder

Anskaffningsvärde
4 748 936

Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

Aktier

Aktiefonder

Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

1 530 775

17 713 776

Realisationsvinster

Försäljning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Realisationsförluster

Utgående bokfört värde

5 942 244

-430 756

-11 361 114
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Org.nr 865500-5091

Stiftelse ID: 1

NOTER 2021-12-31

Not 6 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Stiftelsekapital Ackumulerat
realisationsresultat

Balanserade
medel

10 013 568 5 835 724 776 705
-77

-378 800

1 655 419

55 540 -55 540
1 100 019 -1 100 019

10 069 108 6 935 666 897 765

17 004 774 897 765

Eget kapital vid räkenskapsårets början 
Förändring av omräkningsdifferens samförvaltning

Beviljade anslag

Årets resultat

Omföring inom eget kapital

Kapitalavsättning
Årets realisationsresultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa bundet /fritt eget kapital

Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond

Ulf Thifors, ordförande Anders Brolin Lennart Haglund

Marita Nordin Bertil Olsson

Josefin Larsson Ingelis Öhwall

Auktoriserad revisor

6

Ingvar Häggander

Årsredovisningen har upprättats den dag som framgår av våra underskrifter

Revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av den elektroniska underskriften
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VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Främjande av ändamålet

FLERÅRSÖVERSIKT

2021 2020 2019 2018 2017

93 847 65 352 74 604 70 008 83 450
66 807 41 219 49 754 46 297 64 440

201 139 14 722 217 055 -68 881 98 335
2 150 004 2 020 827 2 032 119 1 859 058 1 968 854
2 583 920 2 153 716 2 166 559 1 859 000 2 016 906

73 427 85 300 74 203 73 424 71 756
72 000 26 000 44 000 40 000 54 000

Samförvaltningen består av 23 656,416 andelar varav stiftelsen äger 1 761,829 andelar. Vid samförvaltningens 
början 2014-01-01 var värdet per andel 1 000,00 kr. Vid räkenskapsårets utgång uppgick värdet per andel till     
1 421,14 kr (1 174,01 kr).

Ett särskilt årssammandrag har upprättats över Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser.

År

Org.nr 865500-3435

Stiftelse ID: 4

Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation

Stiftelsen har främjat ändamålet genom att bevilja 4 bidrag på totalt 72 000 kr till ungdomar boende i Tranemo 
socken, vilket motsvarar tidigare Tranemo församling.

Sedan en tiondel av årsavkastningen lagts till kapitalet utdelas ena hälften av avkastningen till 60 pct till barn- 
och söndagsskoleverksamhet bedriven i Trandemo av Tranemo-Uddebo Missionsförsamling och till 40 pct till 
scoutkåren i Tranemo. Andra hälften av avkastningen användes till främjande av sedlig och religiös anda bland 
Tranemo församlings ungdom. Stiftelsens säte är i Tranemo.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen  får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Stiftelsens förmögenhet är placerad gemensamt med andra stiftelser i syfte att uppnå bästa möjliga 
kapitalförvaltning. Den gemensamma förvaltningen benämnes Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och 
Understödsstiftelser och de ingående tillgångarna är således samägda av samtliga ingående stiftelser.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Förmögenhet

I övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Beviljade medel
Fritt eget kapital

Stiftelsens intäkter

Årets resultat
Eget kapital

Förvaltningsresultat

Samförvaltningens förmögenhet är i huvudsak placerad i värdepapper och uppgick 2021-12-31 till 
(marknadsvärden) 33 619 184 kr (27 717 027 kr).
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Org.nr 865500-3435

Stiftelse ID: 4

RESULTATRÄKNING
Not

2021-01-01

--2021-12-31

2020-01-01

--2020-12-31

Stiftelsens intäkter

Utdelningar 77 257 48 380
Ränteintäkter 2 12 588 13 295
Övriga finansiella intäkter 3 4 003 3 677
Summa stiftelsens intäkter 93 847 65 352

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader 4 -24 791 -21 768
Personalkostnader -2 249 -2 364
Summa stiftelsens kostnader -27 040 -24 132

Förvaltningsresultat 66 807 41 219

Finansella poster

Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar 134 331 -26 498
Summa finansiella poster 134 331 -26 498

Resultat efter finansiella poster 201 139 14 722

Årets resultat 201 139 14 722

Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation
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Org.nr 865500-3435

Stiftelse ID: 4

BALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 2 163 158 2 014 183
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 163 158 2 014 183

Summa anläggningstillgångar 2 163 158 2 014 183

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

Kassa och bank - 7 733
Summa kassa och bank - 7 733

Summa omsättningstillgångar - 7 733

SUMMA TILLGÅNGAR 2 163 158 2 021 916

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6
Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 1 935 526 1 957 916
Förändringar av bundet eget kapital 141 050 -22 390
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 2 076 577 1 935 526

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 85 300 74 203
Förändringar av fritt eget kapital -141 012 22 376
Beviljade och återförda anslag -72 000 -26 000
Årets resultat 201 139 14 722
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 73 427 85 300

Summa eget kapital 2 150 004 2 020 827

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 13 155 710
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 380
Summa kortfristiga skulder 13 155 1 090

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 163 158 2 021 916

Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation
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NOTER

Not 1  Redovisningsprinciper

Not 2 Ränteintäkter

Not 3 Övriga finansiella intäkter

Not 4 Övriga externa kostnader

Org.nr 865500-3435

Stiftelse ID: 4

Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation

Räntor, obligationer 

3 677

Långfristiga värdepappersinnehav

Omräkningsdifferens

12 588

4 003

13 295

Externa kostnader, gemensamma
Externa kostnader, stiftelsens egna

Distributionsersättningar etc 4 003 3 677

20 943
825

21 768

23 466
1 325

24 791

2020-12-31

12 588

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital består av stiftelsekapital och ackumulerat 
realisationsresultat. Fritt eget kapital består av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar mot 
bundet eget kapital.

Mot bundet eget kapital förs den del av årets resultat som avser realisationsresultat, eventuell nedskrivning och 
det belopp som enligt stadgar/beslut ska kapitaliseras. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2016:10 om årsredovisning i  mindre företag (K2). Tillämpade principer är oförändrade från
föregående år.

Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde, övriga tillgångar upptagna till 
bokfört värde minskat med skulder.

Omräkningsdifferensen redovisas i noten till eget kapital under posten ackumulerat realisationsresultat och 
benämns "Förändring omräkningsdifferens samförvaltning". Omräkningsdifferensen är en konsekvens av att 
beräkningsunderlaget för stiftelsernas andel i samförvaltningen baseras på marknadsvärden, att stiftelsespecifika 
poster finns och att andelstalen förändras första dagen på det nya räkenskapsåret.

Till följd av att en stiftelse som ingår i en samförvaltning äger en del av förmögenheten som motsvarar dess 
andelstal, och inte specifika innehav i samförvaltningen, samt att andelstalen förändras första dagen på det nya 
räkenskapsåret, avviker ingående balans från utgående balans föregående år.

2021-12-31

13 295

4
Assently: 3e8d106aefaed67d2ceeca40837ee0b03afbfacf2e605ca1760b3ea40b7a9c1d9f1ed7b0c710f086d4c433525ff39ef24c85417f1f85fae5798f58222bde6920



Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa bokfört värde

1 536 411

428 584

1 216 579

-1 150 682

2 038 931
1 125 934

2 163 158

2 014 136Ingående anskaffningsvärde

2 014 183

Investering

2020-12-312021-12-31

Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation Org.nr 865500-3435

Stiftelse ID: 4

2 163 158

367 705

2 014 183

593 233

572 500

76 568

997 426

-103 066

1 303 8241 291 581

2 147 122

2 014 183Summa anskaffningsvärde

Summa marknadsvärde 2 597 159

2 163 158 2 014 183

Marknadsvärde 414 714
429 900

Räntefonder

Anskaffningsvärde
579 927

Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

Aktier

Aktiefonder

Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

186 934

2 163 158

Realisationsvinster

Försäljning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Realisationsförluster

Utgående bokfört värde

725 651

-52 603

-1 387 388
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Org.nr 865500-3435

Stiftelse ID: 4

NOTER 2021-12-31

Not 6 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Stiftelsekapital Ackumulerat
realisationsresultat

Balanserade
medel

1 180 187 755 340 85 300
38

-72 000

201 139

6 681 -6 681
134 331 -134 331

1 186 868 889 709 73 427

2 076 577 73 427

Eget kapital vid räkenskapsårets början 
Förändring av omräkningsdifferens samförvaltning

Beviljade anslag

Årets resultat

Omföring inom eget kapital

Kapitalavsättning
Årets realisationsresultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa bundet /fritt eget kapital

Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation

Ulf Thifors, ordförande Anders Brolin Lennart Haglund

Marita Nordin Bertil Olsson

Josefin Larsson Ingelis Öhwall

Auktoriserad revisor
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Ingvar Häggander

Årsredovisningen har upprättats den dag som framgår av våra underskrifter

Revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av den elektroniska underskriften
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Årsredovisning

Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond

 

Org.nr 865500-3070
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VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Främjande av ändamålet

FLERÅRSÖVERSIKT

2021 2020 2019 2018 2017

221 887 154 510 176 381 165 510 197 283
159 763 98 580 119 096 110 579 153 467
477 367 35 932 514 624 -161 719 233 599

5 152 083 4 783 701 4 810 678 4 392 668 4 649 556
6 178 189 5 098 002 5 128 668 4 392 643 4 763 266

242 355 207 568 181 746 171 160 164 639
109 000 62 900 96 600 93 000 114 000

Samförvaltningen består av 23 656,416 andelar varav stiftelsen äger 4 165,557 andelar. Vid samförvaltningens 
början 2014-01-01 var värdet per andel 1 000,00 kr. Vid räkenskapsårets utgång uppgick värdet per andel till     
1 421,14 kr (1 174,01 kr).

Ett särskilt årssammandrag har upprättats över Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser.

År

Org.nr 865500-3070

Stiftelse ID: 2

Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond

Stiftelsen har främjat ändamålet genom att bevilja 109 000 kr i bidrag. Bidragsbeloppen har legat mellan 1 000 
kr och 9 000 kr.

Stiftelsen har till ändamål att av avkastningen, hos medellösa, lindra uppkommandet av sjukdomsnöd. 
Stiftelsens säte är i Tranemo.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen  får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Stiftelsens förmögenhet är placerad gemensamt med andra stiftelser i syfte att uppnå bästa möjliga 
kapitalförvaltning. Den gemensamma förvaltningen benämnes Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och 
Understödsstiftelser och de ingående tillgångarna är således samägda av samtliga ingående stiftelser.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Förmögenhet

I övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Beviljade medel
Fritt eget kapital

Stiftelsens intäkter

Årets resultat
Eget kapital

Förvaltningsresultat

Samförvaltningens förmögenhet är i huvudsak placerad i värdepapper och uppgick 2021-12-31 till 
(marknadsvärden) 33 619 184 kr (27 717 027 kr).
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Org.nr 865500-3070

Stiftelse ID: 2

RESULTATRÄKNING
Not

2021-01-01

--2021-12-31

2020-01-01

--2020-12-31

Stiftelsens intäkter

Utdelningar 182 661 114 384
Ränteintäkter 2 29 761 31 432
Övriga finansiella intäkter 3 9 465 8 694
Summa stiftelsens intäkter 221 887 154 510

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader 4 -56 806 -50 341
Personalkostnader -5 318 -5 589
Summa stiftelsens kostnader -62 125 -55 930

Förvaltningsresultat 159 763 98 580

Finansella poster

Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar 317 605 -62 648
Summa finansiella poster 317 605 -62 648

Resultat efter finansiella poster 477 367 35 932

Årets resultat 477 367 35 932

Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond
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Org.nr 865500-3070

Stiftelse ID: 2

BALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 5 114 436 4 762 100
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 114 436 4 762 100

Summa anläggningstillgångar 5 114 436 4 762 100

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 60 60
Summa kortfristiga fordringar 60 60

Kassa och bank

Kassa och bank 40 057 24 118
Summa kassa och bank 40 057 24 118

Summa omsättningstillgångar 40 117 24 178

SUMMA TILLGÅNGAR 5 154 553 4 786 277

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6
Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 4 576 133 4 628 931
Förändringar av bundet eget kapital 333 596 -52 799
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 4 909 728 4 576 133

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 207 568 181 746
Förändringar av fritt eget kapital -333 581 52 790
Beviljade och återförda anslag -109 000 -62 900
Årets resultat 477 367 35 932
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 242 355 207 568

Summa eget kapital 5 152 083 4 783 701

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 2 470 1 678
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 899
Summa kortfristiga skulder 2 470 2 576

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 154 553 4 786 277

Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond
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NOTER

Not 1  Redovisningsprinciper

Not 2 Ränteintäkter

Not 3 Övriga finansiella intäkter

Not 4 Övriga externa kostnader

Org.nr 865500-3070

Stiftelse ID: 2

Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond

Räntor, obligationer 

8 694

Långfristiga värdepappersinnehav

Omräkningsdifferens

29 761

9 465

31 432

Externa kostnader, gemensamma
Externa kostnader, stiftelsens egna

Distributionsersättningar etc 9 465 8 694

49 516
825

50 341

55 481
1 325

56 806

2020-12-31

29 761

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital består av stiftelsekapital och ackumulerat 
realisationsresultat. Fritt eget kapital består av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar mot 
bundet eget kapital.

Mot bundet eget kapital förs den del av årets resultat som avser realisationsresultat, eventuell nedskrivning och 
det belopp som enligt stadgar/beslut ska kapitaliseras. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2016:10 om årsredovisning i  mindre företag (K2). Tillämpade principer är oförändrade från
föregående år.

Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde, övriga tillgångar upptagna till 
bokfört värde minskat med skulder.

Omräkningsdifferensen redovisas i noten till eget kapital under posten ackumulerat realisationsresultat och 
benämns "Förändring omräkningsdifferens samförvaltning". Omräkningsdifferensen är en konsekvens av att 
beräkningsunderlaget för stiftelsernas andel i samförvaltningen baseras på marknadsvärden, att stiftelsespecifika 
poster finns och att andelstalen förändras första dagen på det nya räkenskapsåret.

Till följd av att en stiftelse som ingår i en samförvaltning äger en del av förmögenheten som motsvarar dess 
andelstal, och inte specifika innehav i samförvaltningen, samt att andelstalen förändras första dagen på det nya 
räkenskapsåret, avviker ingående balans från utgående balans föregående år.

2021-12-31

31 432
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Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa bokfört värde

3 632 594

1 013 293

2 876 337

-2 720 538

4 820 610
2 662 028

5 114 436

4 762 097Ingående anskaffningsvärde

4 762 100

Investering

2020-12-312021-12-31

Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond Org.nr 865500-3070

Stiftelse ID: 2

5 114 436

869 358

4 762 100

1 402 603

1 353 583

181 029

2 358 251

-243 677

3 082 6103 053 734

5 076 405

4 762 100Summa anskaffningsvärde

Summa marknadsvärde 6 140 560

5 114 436 4 762 100

Marknadsvärde 980 501
1 016 405

Räntefonder

Anskaffningsvärde
1 371 143

Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

Aktier

Aktiefonder

Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

441 975

5 114 436

Realisationsvinster

Försäljning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Realisationsförluster

Utgående bokfört värde

1 715 683

-124 371

-3 280 254
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Org.nr 865500-3070

Stiftelse ID: 2

NOTER 2021-12-31

Not 6 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Stiftelsekapital Ackumulerat
realisationsresultat

Balanserade
medel

3 204 336 1 371 797 207 568
15

-109 000

477 367

15 976 -15 976
317 605 -317 605

3 220 312 1 689 417 242 355

4 909 728 242 355

Eget kapital vid räkenskapsårets början 
Förändring av omräkningsdifferens samförvaltning

Beviljade anslag

Årets resultat

Omföring inom eget kapital

Kapitalavsättning
Årets realisationsresultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa bundet /fritt eget kapital

Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond

Ulf Thifors, ordförande Anders Brolin Lennart Haglund

Marita Nordin Bertil Olsson

Josefin Larsson Ingelis Öhwall

Auktoriserad revisor
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Ingvar Häggander

Årsredovisningen har upprättats den dag som framgår av våra underskrifter

Revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av den elektroniska underskriften
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Bilaga till årsredovisning för stiftelser ingående i Tranemo samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser

  

Årssammandrag

2021

 

Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser



Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser 
   
  

   

 

  
   

1(8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Verksamhetsberättelse _______________________________________________________  2 

Resultaträkning ______________________________________________________________  3 

Balansräkning _______________________________________________________________  4 

Noter ______________________________________________________________________  6 

 
Alla belopp redovisas i hela kronor om inget annat anges. 
Uppgifter inom parentes avser föregående år. 



Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
Styrelsen för Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser får härmed avlämna 
årssammandrag för räkenskapsåret 2021. 
 
I samförvaltningen ingår nedanstående fyra stiftelser:  
Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond 
Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond 
Stiftelsen Edit Anderssons fond 
Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 
 
Samförvaltningen består av 23 656,416 andelar. Vid verksamhetsårets utgång uppgick värdet per andel till 
1 421,14. Årets förvaltningsresultat fördelas enligt stiftelsernas andelstal. 
 

Resultat och ställning 
Årets förvaltningsresultat uppgår till 908 324 kr. Efter kapitalisering uppgår fritt eget kapital för utdelning  
till 1 404 604 kr. 
 
Vid omplacering av värdepapper uppkom ett realisationsresultat på 1 803 693 kr (-355 780).  
 
Samförvaltningens förmögenhet är i huvudsak placerad i värdepapper och uppgick 
vid årets slut till 33 619 184 kr (27 717 027). 
 
I övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. 
 

  

 
 
 



Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser   

RESULTATRÄKNING Not 2021-01-01

--2021-12-31

2020-01-01

--2020-12-31

Stiftelsens intäkter

Utdelningar 1 037 339 649 591

Ränteintäkter 169 017 178 506

Övriga finansiella intäkter 53 752 49 373

Summa stiftelsens intäkter 1 260 109 877 470

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader -321 581 -285 705

Styrelsearvoden -30 203 -31 740

Summa stiftelsens kostnader -351 784 -317 445

Förvaltningsresultat 908 325 560 025

Finansiella poster

Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar 1 803 693 -355 780

Summa finansiella poster 1 803 693 -355 780

Resultat efter finansiella poster 2 712 018 204 245

Årets resultat 2 712 018 204 245

3(8)



Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser   

BALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 29 045 148 27 044 194

Summa finansiella anläggningstillgångar 29 045 148 27 044 194

Summa anläggningstillgångar 29 045 148 27 044 194

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 60 60

Summa kortfristiga fordringar 60 60

Kassa och bank

Kassa och bank 256 026 179 367

Summa kassa och bank 256 026 179 367

Summa omsättningstillgångar 256 086 179 427

SUMMA TILLGÅNGAR 29 301 234 27 223 621
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Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsstiftelser   

BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 3

Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 25 988 077 26 287 855

Förändringar av bundet eget kapital 1 894 526 -299 777

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 27 882 603 25 988 077

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 1 220 912 1 071 289

Överfört till och från bundet eget kapital -1 894 526 299 777

Beviljade och återförda anslag -641 800 -354 400

Årets resultat 2 712 018 204 245

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 1 396 604 1 220 912

Summa eget kapital 29 279 207 27 208 989

Kortfristiga skulder

Beviljade ej utbetalda anslag 8 000 -

Övriga skulder 14 027 9 527

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 5 105

Summa kortfristiga skulder 22 027 14 632

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 301 234 27 223 621
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NOTER 
 

Not 1 Redovisningsprinciper 
 
Årssammandraget är upprättat i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2016:10 om årsredovisning i mindre företag (K2). Tillämpade principer är oförändrade från föregående 
år. 
 

Andelstal och andelsvärde 
Andelstalen baseras på andelsvärdet och används för att urskilja den enskilda stiftelsens andel av den 
gemensamma förmögenheten. Andelsvärdet fastställs en gång per år genom att det bundna kapitalet 
marknadsvärderas och justeras med eventuell uppskjuten skatt. Två andelsvärden beräknas, en köpkurs och 
en säljkurs. Köpkursen används vid kapitaltillskott och säljkursen vid uttag av kapital. 
 

Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital består av stiftelsekapital och 
ackumulerat realisationsresultat. Fritt eget kapital består av balanserade medel och årets resultat justerat för 
omföringar mot bundet eget kapital. 
 
Mot bundet eget kapital förs den del av årets resultat som avser realisationsresultat, eventuell nedskrivning 
och det belopp som enligt stadgar ska avsättas till kapitalet.   
 

Förmögenhet 
Samförvaltningens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde, övriga tillgångar 
upptagna till bokfört värde minskat med skulder och disponibla medel. 
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NOTER

Not 2

Summa anskaffningsvärde

7 786 795

1 028 074

Utgående bokfört värde

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Marknadsvärde

Räntefonder

27 044 194

17 342 314

9 743 453

27 044 194

7 965 453

Försäljningar

4 937 125

5 772 213Anskaffningsvärde

Aktiefonder

17 506 291

-1 383 854

5 754 541

28 829 14634 872 562

-15 450 066-18 628 735

2020-12-31

5 568 315

15 117 785

27 376 475

2021-12-31

16 334 855

29 045 148 27 044 194

-706 308

2 510 001

29 045 148

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Investeringar

Ingående anskaffningsvärden

20 629 690

Anskaffningsvärde

Marknadsvärde

Aktier

Realisationsvinster

Realisationsförluster

Summa marknadsvärde

Marknadsvärde

29 045 148 27 044 194

13 392 628

Anskaffningsvärde 7 687 067
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NOTER

Not 3 Eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa bundet eget kapital

Beviljade anslag

Årets resultat

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa fritt eget kapital

Stiftelsekapital Ackumulerat

realisationsresultat

Årets realisationsresultat 1 803 693

-90 832

1 396 604

Omföring inom eget kapital

16 957 627 9 030 450

Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början

Kapitalavsättning

-641 800

-1 803 693

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 1 220 912

Omföring inom eget kapital

Kapitalavsättning 90 832

17 048 460 10 834 144

Fritt eget kapital

27 882 603

1 396 604

2 712 018

Balanserade

medel

Årets realisationsresultat

8(8)
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BILAGA

1. Övriga finansiella intäkter

2. Övriga externa kostnader

3. Övriga fordringar

4. Kassa och bank

5. Beviljade, ej utbetalda anslag

6. Övriga skulder (kortfristiga)

7. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna sociala avgifter

- 5 105

Beviljat 2021, Edit Anderssons fond 8 000 -

Sociala avgifter

Övriga kortfristiga skulder 173 -

- 5 105

4 786 -

8 000 -

Personalskatter 9 068 9 527

14 027 9 527

SEB 256 026 179 367

256 026 179 367

Avräkning skattekonto 60 60

60 60

321 581 285 705

Sammanträdeskostnader (styrelsemiddag) - 487

Övriga externa kostnader 7 000 5 000

Revisionsarvode 35 625 37 125

6 938

Kontorsomkostnader -

Myndighetsavgifter 5 300 3 300

Kostnader för ansökningshantering 12 500

147

Förvaltningsarvode 211 728 185 901

Administrationsarvode 54 990 41 245

53 752 49 373

2021-12-31 2020-12-31

Distributionsersättningar 53 752 49 373

1
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Aktier, svenska

Antal

Anskaffnings-

värde

Marknads-

värde

ABB Ltd 3 058 783 175 1 057 762

Astrazeneca Plc 433 281 621 460 019

Atlas Copco AB Serie A 2 498 679 595 1 565 746

Billerudkorsnäs AB 2 247 375 949 383 001

Boliden AB 1 426 319 997 498 244

Electrolux, AB Serie B 1 540 269 823 336 490

Ericsson, Tel AB LM Serie B 7 070 713 151 704 313

Essity AB Serie B 2 503 646 364 740 387

Handelsbanken AB, Svenska Serie A 5 690 590 013 557 279

Hennes & Mauritz AB, H&M Serie B 4 999 1 017 697 888 222

Industrivärden, AB Serie A 87 24 221 25 126

Investor AB Serie B 5 079 696 509 1 158 520

NCC AB Serie B 2 631 360 126 440 166

Sandvik AB 5 739 960 477 1 449 671

Securitas AB Serie B 2 957 408 393 369 034

Skandinaviska Enskilda Banken AB Serie A 5 751 524 931 724 051

Skanska AB Serie B 2 289 486 344 535 168

SKF, AB Serie B 2 442 324 762 524 297

Swedbank AB Serie A 3 170 488 892 577 447

Tele2 AB Serie B 5 688 676 417 734 890

Telia Company AB 10 793 391 616 381 479

Trelleborg AB Serie B 2 919 479 033 693 263

Volvo Car AB Serie B 7 864 416 792 607 573

Volvo, AB Serie B 9 211 1 476 731 1 930 165

13 392 628 17 342 314

Aktiefonder, svenska

Antal

Anskaffnings-

värde

Marknads-

värde

SEB Sverigefond Småbolag Chans Risk B 71 012,5903 3 555 387 4 110 741

3 555 387 4 110 741

Andra långfristiga värdepappersinnehav per 2021-12-31
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Aktiefonder, utländska

Antal

Anskaffnings-

värde

Marknads-

värde

Polar Capital Funds Plc Emerging Market Stars Fund 

Class X SEK Acc Shares 3 687,5220 537 862 538 968

SEB Stiftelsefond Utland 334 732,2242 2 521 013 3 935 881

Select Investm Series Iii Sicav T Rowe Price 

Responsible Us Large Growth Equity Fund 7 366,5071 1 072 805 1 157 863

4 131 679 5 632 712

Summa aktierelaterade värdepapper 21 079 695 27 085 767

Räntefonder, svenska

Antal

Anskaffnings-

värde

Marknads-

värde

Lannebo Räntefond Kort B 9 790,1961 1 148 390 1 148 585

SEB Global High Yield D SEK 9 747,1905 993 755 994 954

SEB Institutionell Obligationsfond A 91 764,8617 814 654 771 962

2 956 800 2 915 501

Räntefonder, utländska

Antal

Anskaffnings-

värde

Marknads-

värde

SEB Frn Fond G 2 713,9661 2 836 989 2 831 444

SEB Företagsobligationsfond B 17 442,8178 1 695 867 1 561 418

Sky Harbor Global Funds Gl Short Maturity 

Sustainable High Yield Fund Class F Dist SEK Hedged 4 789,5900 475 798 478 432

5 008 654 4 871 294

Summa ränterelaterade värdepapper 7 965 453 7 786 795

Summa värdepapper 29 045 148 34 872 562

Andra långfristiga värdepappersinnehav per 2021-12-31
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2021-01-01 23 608,810

Stiftelse id Belopp Andelar Händelse

1 34 226 29,094 Kapitalavsättning 2020

2 9 858 8,380 Kapitalavsättning 2020

3 7 797 6,628 Kapitalavsättning 2020

4 4 122 3,504 Kapitalavsättning 2020

56 003 47,606

2021-12-31 23 656,416

Andelsvärde 2020-12-31

Köpkurs 1 176,38

Säljkurs 1 174,01

Förändring av andelar 
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Förmögenhet per 2021-12-31

Tillgångar

Aktier 17 342 314

Aktiefonder 9 743 453

Räntefonder 7 786 795

Övriga kortfristiga fordringar 60

Kassa och bank 256 026

35 128 648

Skulder

Övriga kortfristiga skulder 14 027

Balanserade medel 1 396 604

Årets kapitalavsättning 90 832

1 509 463

Totalt 33 619 184

Antal andelar 23 656,416

Värde per andel

Säljkurs 1 421,14

Köpkurs 1 424,98

Årets värdeförändring i % 21,05%
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ID Namn Andelstal

1 Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons fond 14 427,348

2 Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond 4 165,557

3 Stiftelsen Edit Anderssons fond 3 301,682

4 Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 1 761,829

23 656,416

Förteckning över andelstal per 2021-12-31
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Minnesanteckningar Polsam 2022-09-08 

Närvarande: 

Ulf Thifors   Ordförande kommunfullmäktige 
Ana Alvarez Björk 2e vice ordförande kommunfullmäktige 
Driton Bilalli  Ordförande kommunstyrelsen 
Lennart Haglund 1e vice ordförande kommunstyrelsen 
Eva-Karin Haglund 2e vice ordförande kommunstyrelsen 
Sanna Pihlajamäki Blomgren Processekreterare 
Carita Brovall   Kommunchef 
Kajsa Montan  Kanslichef 

 

1. KF september 

Kanslichef Kajsa Montan informerar att teknik nu är installerat i Tranemosalen. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 19e september kommer det livesändas via Digidozer.  
Det kommer stå på kallelsen att ledamöter, ersättare ska vara i god tid för att eventuellt få 
hjälp med att logga in i Digidozer.  

På kungörelsen kommer det finnas en inbjudan till invigning av nyrenoverade 
Tranemosalen. Denna startar 30 minuter innan sammanträdet. 

 

2. Utvärdering politisk organisation 

Polsam har tidigare fört diskussion om en eventuell utvärdering av nuvarande politiska 
organisation. 
Diskussion förs om eventuell låta en extern utförare genomföra en utvärdering. I sådana 
fall behövs ett uppdrag formuleras, medel behöver avsättas i budget och extern utförare 
upphandlas.   

Frågan lyfts åter på Polsam i november.  

Diskussion förs om introduktion av nya förtroendevalda.  
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3. Revidering av arbetsordningar 

Processekreterare Sanna Pihlajamäki Blomgren redovisar revideringar av 
kommunfullmäktiges arbetsordning och fullmäktigeberedningarnas arbetsordning. 
Ärendet kommer lyftas för beslut under hösten. 

 
4. Rapport från KS 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om ärendet om framställan om lokalbehov 
från Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund.  
Ärendet återremitteras på kommunstyrelsens sammanträde 30e augusti då ny 
information har tillförts. 

Allmänna utskottet ska träffa SÄRF 22e september. 

 

5. Stora strategiska ärenden 

Kommunchef Carita Brovall informerar att översiktsplanen för Tranemo kommun snart 
går ut på samråd. 

 

6. Övrigt 

Efter årsskiftet 2023/2024 ska nya Polsam träffas ihop med förvaltningsledningen och 
sätta nya spelregler.  

 

 

Processekreterare 
Sanna Pihlajamäki Blomgren 
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2022-03-21 15:12:45 UTC Case signed by party: Lennart Haglund [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 81.200.160.254


Useragent:


2022-03-22 18:05:36 UTC Case reviewed by party: Anders Brolin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 81.234.176.94


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/15.3 Safari/605.1.15


2022-03-22 18:06:04 UTC Case signed by party: Anders Brolin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 81.234.176.94


Useragent:


2022-03-23 15:06:25 UTC Case reviewed by party: Ingvar Häggander [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 195.67.168.10


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko


2022-03-23 15:09:18 UTC Case signed by party: Ingvar Häggander [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 195.67.168.10


Useragent:


2022-03-27 17:13:14 UTC Case reviewed by party: Ingelis Öhvall [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 91.202.157.197


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1150.52
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2022-03-27 17:19:12 UTC Case signed by party: Ingelis Öhvall [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 91.202.157.197


Useragent:


2022-04-05 16:50:27 UTC Case reviewed by party: Josefin Larsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36


2022-04-05 16:52:29 UTC Case signed by party: Josefin Larsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent:


2022-04-05 16:52:29 UTC All parties have signed, certificate generated
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SDO for Josefin Larsson (6243428):
{'status': 'complete', 'orderRef': '9734729f-1804-4775-9854-fceeadd3029a', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1741993199000', 'notBefore': '1647298800000'}, 'user': {'name': 'JOSEFIN LARSSON', 'surname': 'LARSSON', 'givenName': 'JOSEFIN', 'personalNumber': '198912315929'}, 'device': {'ipAddress': '81.227.133.51'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkl6ekMzWDRrSnJ6eGU2TWtQdWNCYmRzS0NBaks4R0ZuZEVROXcyWkhqVWM9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT50Y3NOVmVEUVRjK1pkdUJuRHBsdjM3NEtjYWQ5QUdGMnlaT1ZEcHdCS05vPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5DSmxnZ1ByWDN4UjlKVFR6SGw4VDZ1VDhIWFhlNWVMOTBCbjhNU2ZyQWViK3g0Z1A5MGpiTm4zeFVnbm5ZZ29wTGpOeWh0YW1GdUlxc2pwV1dlV2FLdHJmRjdPQ0tjZ01hdi95ZEk3SEMyeGxUMVk1REw2RHFGd2dhakttakxoNGlSRWJIYlZpN3R0S1dZbWVPS09BWDQ1N29uNk5HU1kvM2JDeUNMenJEdmkrUTN1dnBvV1kvQXl3U2g2VlpCSEdXUm9KVXBaRW1wazlkYjh2NXF6QVhsTVJPbzJ3TldJcG90Y0JwR043NG16cWFHZzVHdWl1ekM4STBBTG43NTFUOGllZ0h5UWVwTjlRa3gyY0xheXh0VUwrVHpzTTh4YURrOGllVks3cG1PUktLWVpjTHFMSlcvYk9sTHJWMGFrbjRnQjh5UERsREFZbG85WlAvVWRjZkE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGY3pDQ0ExdWdBd0lCQWdJSVQ5YWVjclNqZEtrd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3ZlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhNREF1QmdOVkJBb01KMU5yWVc1a2FXNWhkbWx6YTJFZ1JXNXphMmxzWkdFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNRE15T1RBNE1URW5NQ1VHQTFVRUF3d2VVMFZDSUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUI0WERUSXlNRE14TkRJek1EQXdNRm9YRFRJMU1ETXhOREl5TlRrMU9Wb3dnYzB4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UQXdMZ1lEVlFRS0RDZFRhMkZ1WkdsdVlYWnBjMnRoSUVWdWMydHBiR1JoSUVKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RURBT0JnTlZCQVFNQjB4QlVsTlRUMDR4RURBT0JnTlZCQ29NQjBwUFUwVkdTVTR4RlRBVEJnTlZCQVVURERFNU9Ea3hNak14TlRreU9URTNNRFVHQTFVRUtRd3VLREl5TURNeE5TQXdPUzR5TWlrZ1NrOVRSVVpKVGlCTVFWSlRVMDlPSUMwZ1RXOWlhV3gwSUVKaGJtdEpSREVZTUJZR0ExVUVBd3dQU2s5VFJVWkpUaUJNUVZKVFUwOU9NSUlCSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQVE4QU1JSUJDZ0tDQVFFQXpNOWRETUU2M1orSzlyVi9hRU1VYktIMGVMNVRxLzVnUVN0anUvTlJaV0ZIeXkwUkdWcFVpYS9WM1N0SDlITEVHWnVLa1Y0QWhYejdiWGNaQk8vdk1XTXdXTlBZTHFDV0tId2N5SXZxLzg1VmRLWlBsODBERVNMVnYySURiZ2FtSDVLVE5HRmUyRE9kWTZxekhmRzl4NDJsMG9OLzZ6QmZyWkdHd25nUjJKSGNpNU5uVUs3YWxERVlVSWQ2V1B3MEFwZ09rU2ZJT1FRaFY5YUlqY2Iyc0VnWWxvNXlPQ3RqS2FzY2IrYitHeDlCckxkMXgzMjE2QWcvajlIRmk2ZDZoN1BJWFhMd05kdk9LVXhPc2NSOVhlR0doK3RIZ2tiZXNMQUlyc2RJQWFGb20vWGtmek41Z3pJUGdydTlDMHdweU1Eb0hsdkFiZk54QmVyZk1NN1ZQUUlEQVFBQm80R2xNSUdpTURzR0NDc0dBUVVGQndFQkJDOHdMVEFyQmdnckJnRUZCUWN3QVlZZmFIUjBjRG92TDI5amMzQXVjbVYyYjJOaGRHbHZibk4wWVhSMWN5NXpaVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNCa0F3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWh5d0JqZUNxdmsyWDdlTW1mWUR1OGxqRGxqa3dIUVlEVlIwT0JCWUVGTnlFR3NEM2s3VVVTRlBOQllIT0UzeWgybmx1TUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkN3VUFBNElDQVFCQSs2T0daVkRHVi8ybkRuUTlUbmxEQ0FSV3Y1VzIvWXltVEtCckhIR2xKV2k1K0VNZlFHT1BTbXc5YmczaHVUazRvVHE2UVMvN01rUzRnNDJVU2FCTFpyTEg3NHNicEo3Y1lyblRhOFMrRWZ0OC8wQTdOL1R3YW5kbVdLK000R3p0STRHQTRIdWtUR2F0TE5vYnlFRDVMREVLQ0oxWUxHKzBtK2dWa0k4SWhKbWtYOEZEVUhMdmx1SHU1Ujg5K3NMVFZESkc4cTYzZU4vUm0yNFFpQ2dXUk14dVVoOGVoV240RVdQbFk1UlBDMGJHdkpGTzRiNWdlNEdyc2VteTQyZ2phbEZQbmxyRWZLQjBzOVZQZmI0K2VTMEdpVEw0R09SK1J2U1N4dlJzRmRCTm5WRnpPSkJBa2w5NVJYOHJ4Q2pYeFpoSGhYU3JydFFMUzNqUEZhYkdjRUxGOFNZVXNzdGNIK3FqMUhKeS9YYWJvYm5pSmQ3SDMxWVk4ZFplU2ZsaEJOTkduaThyczV3d01iQlN5OVdUUUNBSkp4QW1BeE45NVVhNDcyMFNtK2xKRmNhUUxYajdSdUFkOVhwb1NwNFpRWDdZTDk3M0YrNlcvSjZkYlVyYlpHeDJaSzdMYXF2OXo1cS9VVjlDZjJBR3pKR0V0N1FFdWI4STc4cG9nbktnTjlZSE5pWWRJSWdJNmxscDBieFFBM294dlJUNWgzLy9tTE13bGRpemJ6QVhQQ1lJSkRMd2s1V2puUGtLUzRFZlQvRTRCczF5eFQ1ZllHTlRWY1JjS3Y5YXQ1eE9GWVRqbTl2MnhIdmZmbXBBU3MxUGMzMll5ZVdSVUsvbURFaGVNMUZIWkZ1WWxZVU9DUFNGakNRRmlsb0RYTnpVV3FKdDNQQWtZNC9yR0E9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRjZqQ0NBOUtnQXdJQkFnSUlYUkZOQkhvQTlVa3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd2N6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4TURBdUJnTlZCQW9NSjFOcllXNWthVzVoZG1semEyRWdSVzV6YTJsc1pHRWdRbUZ1YTJWdUlFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURNeU9UQTRNVEVkTUJzR0ExVUVBd3dVVTBWQ0lFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TmpBME1USXhOVE0yV2hjTk16UXhNakF4TVRJeE5UTTJXakI5TVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURXdNQzRHQTFVRUNnd25VMnRoYm1ScGJtRjJhWE5yWVNCRmJuTnJhV3hrWVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1ESXdNekk1TURneE1TY3dKUVlEVlFRRERCNVRSVUlnUTNWemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRENFT0tlL2FzSHJEOGU0a3pqN1NqZjZDbkZVb0lqTDk4em1YNC8wd0FTTFJGdnU4OWJKVGwwOWQybi9kc0hpWEpXcUhXRDZqRC80bGRZU094R3FVb2tVTEljNXloR2lKTzlJVThCVzJMVHRRQXhHVkxVNjN5WmdnOElkUVArRWRCYlZvN2hRRy9BbUtmYXJDSy8xNTliRE96eVlFUFhncXpiZ1ZiK2ZvK0VZaDlqQlM5eExlcGNzNXpJWWxnTURwcmNCVHN1dkdYZGhIendFeHRxdVVGYVZZcjdQWllhOHNlbnk0aVVrSXp1TFF2YXhsOE0zcEJsU3RGS3FVekNTN3QxRjNPekNaWDg3L3BBWFdXRUVBNnVVbGJRSW4ybVZGTS9lZ3c2c1ZVZGh3em9wUFNUY2g3V2wvTHl2RGc5NEhOd283U2pRbkJ3V0ZpbWZ2WGlGNU9Sd1pJZTZydXVpRmcxelBGNzVKc2t0R09BamlTMm92Y0xiQnNHVm1JeWZqSVN4dlljY3dpcjJQY0ZTK1RXdWY1QU1pbG40ZWkvMHpIT3JtTDRaREpiWFd2SVRqYWNLUTV0TUNJL01ZbGtnQUsxMFdKWGM1SmJYYld6YVFkWUlCRVo1bHVISXN1aVNmMW5YVE1aQ0wwUmhYazhtNFlTR1NET25HNThlczM0WHZHSHV4QWtUazVibFBsVGJJQlBFQVo1Q0hJMTluNElyRHB2YUdBREQ5RUptWHZuS0cxL1FERm1SNWNJNHNZSUxGaURBcGlGL2dlM0VZZzdWcVg0b3gvTlRzbjlxTC9pamtCVEZKdkpPaXUra09MU2I0UGVabXNBTlN3ZGJIbzZwd1JkYkVCN2FkK29SYmIzTnFSaWZoczJqOVRxdlIwN2JEclhOZFVLa0wwQ01RSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVoeXdCamVDcXZrMlg3ZU1tZllEdThsakRsamt3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JUZkRNQUgzOE91cGRaNnk0UUtMN3U2UERYTVV6QVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBQk5uYlRKREo0aGYzS1NQbGRpWXN5VFdIUC9FbGFhbXpmOXRuWEdzWkF6K000b0xmMXVrMVhaVlpSNUdTaVg3cUlZVGU1dUlETjZ4eCtKSS84Y0ZZcWJ5TTNjMms1QjgyVkk4M3FySXczWVhRRW8xQzJvUHZlakVTSm9YSmdxMnczVk16T1IxMXRUVGZCUVBURG5CVGVEbGtYdCt1UHF5b0h5N0R4SjZLTWo4Wi9OWDJRNis0dlNZQndrS05YRExWLzBwT245RXYyT1JQNXE5TWUyOWc4cHFXeVZnSFdPN2ZoVUltRTc1VHZvVGwwcDV4cjRIaFVJMGVCd3FCWXNoQ1Y3SGJ5RU9jMGxWdDMzRnVWbklpVENZTVFBMGZNd2MzS1Y4SDRGaWQ4enhuUUlWRTBSdFJlN0VqRjl2ZE5SQkZtQ09rbUF2V3BscGh6UmhOSENPRmNlU0ZCQVR4bFpiSTBNb3JIMitPZnd1eHFtSWJIdVpCWmZuL01CZHphdzJWbHRBZzJJVThkZmFta1AzWnhqWTdpMGpjQk44aGFxMUs5SEpHY252MmpvQjV2UVhjWnB0VWNpRExGU0hoR2hvSFZGVjFGSmZBWlFDLzFUQTlGL3FlMzNKYVFjNnQ4UksxOXRkcFQvVmRocWtjRy9MazJPaDVacDVrQnpMc1pFZlhPM2NJZ0FqSVBtMXV2Zjd6cFBOOWZVb3dZTFZLMmJVbkxPNHBGQ2h5NysyMTNHbjYzczQzZE4vdWJ1S2FDbC9OdTJWWmpmWkZxV3JiTkk2ZzFiWnFKMW1JRTVBY1JsR1JOOVIya1dVNXJuT1JQRmtaYXB4L2RFUFZBRjVDdTd4cml0eFFTbHBiUHFMakFmYXc0WmNNNTNERUY3Z2Yvd0dBTGRqR3d3ZjZsZjA8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUYwRENDQTdpZ0F3SUJBZ0lJTy9Wa0ZFMjlkcXd3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQTJNRFF4TVRNMk1qZGFGdzB6TkRFeU16RXhNVE0yTWpkYU1ITXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVRBd0xnWURWUVFLRENkVGEyRnVaR2x1WVhacGMydGhJRVZ1YzJ0cGJHUmhJRUpoYm10bGJpQkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBek1qa3dPREV4SFRBYkJnTlZCQU1NRkZORlFpQkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBbS96SmVSUHhGblFqeWgyQzdHb1pDSWp2bmsvVjNQYW9ja2oyaW1aMHBIcGNqeWMwQWZNK0FaRFlYNlBBbnFsUGI5c2gzMVczeGZzWFNjV3FjbktFYkViZ3p0Wkw2NXF1YWN3Z2JBYVNaQU40bGpMWmZLNGhRdS9jWkRaUEJQWFJSejQ5RWdBWVJ4M0oyYzBIa01wVGc2d3ZnMnBpOTlQZUVpNjA4dVBxelNPSlQzVU9FWlhkSmpQZHlhNFFsMDNSMnhsM3EycG1FUnBrOHRWSkx5bjFVSlJOOW1OcEw2OTJ3TFZWSXk0TWlUNEFwUXNWcW1pMkp1cFZ5VllJaDFJVnhVdGpiMVIwbW1nUHBVbXVOeU1nMmxnTlp2ZDVEMzd4WlI1K204WkZuSkVxZXF4Y2U1QUZtYWJ4cWV3SlFQL2RTZFZYT01qYTJYclliM0J3VkFycWZ2SHRURktVeHJRbGFFeEl0TlJzbVVINDc2NG93bFFvbWZTdGlmT3grcC9pTU9ra212UlYrR0RNZGIrRHNsTVA5VXhTd3dyb3ptYklNcTBPZm9VeGxQUW9wMGgvVVhVTjkxaTUxald4Tk1jWmt3RU41L2xBaUQ5VHBIdlF3bWY0Yy96RmQ0cjYvTHNGWXFkd2RZVm1GbnBwWkZBMDRoMnFzSEdqS3Z4c2Z2YUE0bnNvL2VPUFFja3Z3YVFEVk9aM1RXdzgzQWxseWNBdWZLcVNKM1AyK0N3Y1JkakYySHJMUllFbUdZYU45TFpFMUd3LzgvbDdFQTFOTFpRYmZVSjBqZXNhNW0wb0RYbG5hampxMnVKMVprWXdYbGsrU1phUDIyMmVZelc4a0hIVzFoMUVMeFAzeTVvM3NrTWt4MUtyS21hbnhuUHJmZU43TjVsS29JNWx6dzhDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRk44TXdBZmZ3NjZsMW5yTGhBb3Z1N284TmN4VE1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVaNHE2c3VwSUhIcjFPMmczSjNJRzY1Rmp5MU13RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFFd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCVDFZaFdhZGFEaTNQWVBDS3c4QUhkZC9jVExvT2Z4YXRXMEhSdGlMWk9vd01RT21RNHNLdkZNRVZueUgrUG9qUlNyNVh5eUhBS2VQNlNFMUhVWlBnUUJrY3FnbWhtUzY4akhxWTgrSkFtMWQwN2NyZXRNakJOYkVKMGlCdnhDbEpXVmZDOVpTT2pDTldNdHZ1UEZZdTBPOVZFaFhtSmtkNldsYXcwemVIcHhZYi9DZXgrQzR6OS80T2NkUmRETVFaUmZuTkhWUUY1MFBPcStvMERNaUhvVGVaOExxTFFuVzdTWnljcVk1aDNYWmpoVWdScnhHZGNocXpJTUxickdnQTJkQ1FEUWRIc3Z0b1JVcmFGS3ErWGFYU0RBbDdIci9IalZXeVloanJzL2FkK1lxakJkWjUxenhmNUpiZ09raFNtdUM5UXdDbitBUkNVUkNvMkNDNUtUc3REdUg4VU1aQ2lYMGxIc0tPL1lUVTdUME0vOEtsLzYySlQ2QkgxNnU0bU9DK2tBeHVBVnFHNGRxM2NCcFZxM1lvRU5kdTgydGFleGhtTXBGYTdERGJSenNjSjZuRlp2eW1aTWR3SmN0cHhLajRvU2dqOTJseVJGeVRtb285STZLNHFXeEtWZWw3UWVGMEhKb1lwU0lpU0VZdWQ4UG4rNGtXZTJXemJnWmVPVlJmL3BqOGk3Q09YcGpEUmwyeVRuN3g4QUQ3OXcrQVhRTjk4SkJpZFBYOHZHZ1A2enJ1K3B2Sk03L3gyc3VLLytWaEJBVkNwVGZVMnZONnBoaVZPK3VkUHNrY0djRzBiWUsyRWcxOXR4Z0NwVlFBNHU0Y3VmbWtBcElIUzNiVko2anR3azFVQmI2SlFiMkpzb2lOUDd4M213OWRIR1BhRHJMNlpVUGVEQVE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5VMmxuYm1WeVlYSWdZWFowWVd3Z01qYzFPVFEyTkNCemIyMGdTbTl6WldacGJpQk1ZWEp6YzI5dUlDZ3hPVGc1TVRJek1UVTVNamtwPC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48dXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+ZXlKemFXZHVYMk52WkdVaU9pQWlPVFZrWVdNM1lqTmtaak01T0RrNFpEQmtZMlU0WmprM00yWmlZVE5rWldVMllXSTRZVEU0WVNJc0lDSmphR1ZqYTNOMWJTSTZJQ0pqT1RVNVlqazBObVZsWXpZME9ESmpOREk0TUdJNE9XVTJOMlV5WkRjMk9EWm1PVGc1TkRGaUlpd2dJbkpsY1hWbGMzUmZhWEFpT2lBaU9EUXVNVGN1TWpFNUxqVTRJaXdnSW5KbGNYVmxjM1JmYVdRaU9pQWlVRTF1ZGw5aFlYSWlMQ0FpWVdkeVpXVnRaVzUwWDJsa0lqb2dNamMxT1RRMk5Dd2dJbkJoY25ScFkybHdZVzUwWDJsa0lqb2dOakkwTXpReU9Dd2dJbkJoY25ScFpYTWlPaUJiZXlKcFpDSTZJRFV3TkRrek1ESXNJQ0p1WVcxbElqb2dJbHgxTURCa05taHliR2x1WjNNZ1VISnBZMlYzWVhSbGNtaHZkWE5sUTI5dmNHVnljeUJCUWlJc0lDSnZjbWR1Y2lJNklDSTFOVFl3TWprdE5qYzBNQ0lzSUNKamIzVnVkSEo1SWpvZ0lsTkZJaXdnSW1OdmJuTjFiV1Z5SWpvZ01Dd2dJbkJoY25ScFkybHdZVzUwY3lJNklGdDdJbWxrSWpvZ05qSTBNVE15TUN3Z0ltWjFiR3h1WVcxbElqb2dJazF2Ym1sallTQklhV3hzWEhVd01HVTViaUlzSUNKbGJXRnBiQ0k2SUNKdGIyNXBZMkV1YUdsc2JHVnVRSEIzWXk1amIyMGlMQ0FpY0dodmJtVmZiblZ0WW1WeUlqb2dJaXMwTmlBM01DQTVNamtnTVRFZ01USWlMQ0FpYzNSaGRHVWlPaUF3ZlYxOUxDQjdJbWxrSWpvZ05UQTFNVEE1T1N3Z0ltNWhiV1VpT2lBaVNtOXpaV1pwYmlCTVlYSnpjMjl1SWl3Z0ltOXlaMjV5SWpvZ0lqRTVPRGt4TWpNeE5Ua3lPU0lzSUNKamIzVnVkSEo1SWpvZ0lsTkZJaXdnSW1OdmJuTjFiV1Z5SWpvZ01Td2dJbkJoY25ScFkybHdZVzUwY3lJNklGdDdJbWxrSWpvZ05qSTBNelF5T0N3Z0ltWjFiR3h1WVcxbElqb2dJa3B2YzJWbWFXNGdUR0Z5YzNOdmJpSXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0pxYjNObFptbHVMbXhoY25OemIyNUFjSGRqTG1OdmJTSXNJQ0p3YUc5dVpWOXVkVzFpWlhJaU9pQnVkV3hzTENBaWMzUmhkR1VpT2lBd2ZWMTlMQ0I3SW1sa0lqb2dOVEExTVRFd015d2dJbTVoYldVaU9pQWlTVzVuWld4cGN5QmNkVEF3WkRab2QyRnNiQ0lzSUNKdmNtZHVjaUk2SUNJeE9UZzVNVEl6TVRVNU1qa2lMQ0FpWTI5MWJuUnllU0k2SUNKVFJTSXNJQ0pqYjI1emRXMWxjaUk2SURFc0lDSndZWEowYVdOcGNHRnVkSE1pT2lCYmV5SnBaQ0k2SURZeU5ETTBNeklzSUNKbWRXeHNibUZ0WlNJNklDSkpibWRsYkdseklGeDFNREJrTm1oM1lXeHNJaXdnSW1WdFlXbHNJam9nSW1sdVoyVnNhWE5BYjJoM1lXeHNMbk5sSWl3Z0luQm9iMjVsWDI1MWJXSmxjaUk2SUc1MWJHd3NJQ0p6ZEdGMFpTSTZJREY5WFgxZGZRPT08L3Vzck5vblZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlUMjVsWm14dmR5QkJRaUF3TVZ3c0lFOXVaV1pzYjNjc2JtRnRaVDFQYm1WbWJHOTNMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWTVNRE15T1RnNUxHODlVMnRoYm1ScGJtRjJhWE5yWVNCRmJuTnJhV3hrWVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPlk0TkJFci9WNUU2dVd2QjRSSWdqUnFoU1hqaz08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5UMjVsWm14dmR3PT08L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5Tmk0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UVXVNeTR4PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+OXZRQXhEang1dWZwTzZ4bjFCTHNvRGRYTVRjPTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==', 'ocspResponse': 'MIIHkwoBAKCCB4wwggeIBgkrBgEFBQcwAQEEggd5MIIHdTCCATWhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwNDA1MTY0OTI4WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCE/WnnK0o3SpgAAYDzIwMjIwNDA1MTY0OTI4WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgAWtABJV0PgjH2r8VyWBbcbdUaGqo9nR9sEOjcS1cusIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAL+RBV6zsNv5BFI5DOi2Mtj9EOmpE0a6T8qZllSrKgfp8l3VUALxQHVIYK8o/QF92rdHs4vgWNrHCU4ZaNcRPL0geOc/dQfrTwp5gO3vSW85+HZAPp9OVJVWprFZ6wPyTJ3NC9IY/Am2tjR8BpphFqtcbYunT2d+evemeXaIginBQMikKY4OAhvQvs9BjBOjqsBjhOpxmsZijKbiV+m9H7uwibzOl2Zpkxg/2Dq43WsEl6Mkf0sXOHKwjmsG3jTmasxmTVvslynXewVOZYAIOgVqXfnb/uwn6LpKmfhBAlHGSlYNmXR2MDdaqg2S4UphyfDtQgLRHdVqLlXpDLwV1dagggUkMIIFIDCCBRwwggMEoAMCAQICCBdBN8dVx7/IMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExJzAlBgNVBAMMHlNFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMTEwMTcyMjAwMDBaFw0yMjA1MTgyMTU5NTlaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxkYSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMTQwMgYDVQQDDCtTRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA9EJaUkMbThAqMPEFw2Fhr7Vkd5JmlgjKYp3ADBQ3u8X0rvjDJ9/I9fm83Z53XEiGQpFJobAHHxUfjXjjX2iH4RQ1vka6nH4mGtaakrwkmD/HfsAb3IMTW2GmKEILhWJ/W8TElDGKDVxdHomgZ8XStp2G93+xdR0i6J/oafint/ogqPI86EcW1EtvhWyj5M4yJvDPnt94d/RpoYthvqb56DzX7JSkYvC4FY2UqMLxRduZBVXvriEXgUgGxtmv1+/hAPGte8kkYgMSXUhMlZpC6UmCDIwVsJ/OY2ypYoS0lvXvIZSs6GjT4ZG7GVc9CDQVK1K2T6w4naqBYNTpFzvQSQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFIcsAY3gqr5Nl+3jJn2A7vJYw5Y5MB0GA1UdDgQWBBTeweuhVwKXrxPV2CwZ5dRDTtafHTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAabFRbxbjJdkhN7ODRghbRU37uyzyGRylFf4kyi5oyjK92C5kXUL638LvmZyPiD3EW6RGB9cbQwKzOTK8OABiqx85m170rkQZKneDhoQgRjt58ikxzqAjG5ilx6a7X2is5Eng1JvC/9wMgJqDQJws4Mp1oZxj4uOIkvqQpj8DEwA1I6eT2gAji3hCFk7arL+sk0VC3+lv9lzYKZWBhKNnfqTuUqN5ZAqCHnjT7dWimIYLWC1cGoO0BppAMAatrP1R3j/P4vWjoidAZeSiw+ixidTM3Y7BTVJKh4TSy9HSbOJl5Vb2pXILdCJbqoXsT5z8rTL9IZsDWY5DzMvuyVe9HcYYnFPIQSrZ2vf81Xg3+TtWNvY1pQRwgDnIWALXlrqBNSiik0Uxi+ymNMuFjrPd3NP+zDf4qTyCLgs/oFJFkkcW2jNJYrSUfjSLvKPfFWWuzwRqEUExIveYhcp6xwPM+24dmovIF2WqMSUWrOcEFkkPc/Fj9nTYVHCunrX5qVcK6+YY/4Sqr/bZ3dnMSB2zsCyD8wDOHN5LlAmajBaBZdm+kQ2NaIZDZP94Wm7mc0N0dRT5wOQEX706Knl0/yGZ1OqslZ3Ht9GNZUgFVzTG4oox+5x/nGxA9d/TULej2+k5xquo4Ovnf3vgNqbrEZoFJ20S7Psy7DIJMbX30AUkyys='}}



SDO for Ingelis Öhwall (6243432):
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SDO for Josefin Larsson (6243434):
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SDO for Ingelis Öhwall (6243436):
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Josefin Larsson, Ingelis Öhwall.
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                    Ingelis Öhwall öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2720:31:32
                    Ingelis Öhwall signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:51:36
                    Josefin Larsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:52:04
                    Josefin Larsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:52:04
                    Josefin Larsson och Ingelis Öhwall har signerat.


                

                
                

            

            
        

    






    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-0706:52:52
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Josefin Larsson, Ingelis Öhwall.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1412:03:02
                    Ingelis Öhwall öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2720:33:18
                    Ingelis Öhwall signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:48:53
                    Josefin Larsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:49:28
                    Josefin Larsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:49:28
                    Josefin Larsson och Ingelis Öhwall har signerat.


                

                
                

            

            
        

    






    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-0706:50:04
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Josefin Larsson, Ingelis Öhwall.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1412:10:07
                    Ingelis Öhwall öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2720:36:12
                    Ingelis Öhwall signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:45:42
                    Josefin Larsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:46:05
                    Josefin Larsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:46:05
                    Josefin Larsson och Ingelis Öhwall har signerat.


                

                
                

            

            
        

    





Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2759467/3ed3e58261e8786a69baa2fb813525de73745a54/?asset=verification.pdf


SDO for Josefin Larsson (6243419):
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SDO for Ingelis Öhwall (6243420):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2759462/a27a8fc70ec6bc7b1b300fb11a32395499c54bf0/?asset=verification.pdf


Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2759464/a7344a92ed673e1e1fa03a56ae8da54692465130/?asset=verification.pdf


SDO for Josefin Larsson (6243403):
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SDO for Ingelis Öhwall (6243405):
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-0706:51:23
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Josefin Larsson, Ingelis Öhwall.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1412:06:49
                    Ingelis Öhwall öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2720:34:47
                    Ingelis Öhwall signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:53:53
                    Josefin Larsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:54:14
                    Josefin Larsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0516:54:14
                    Josefin Larsson och Ingelis Öhwall har signerat.


                

                
                

            

            
        

    







Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2759460/eaddf851d7208717273d3bfd8e080bd2ea8654d8/?asset=verification.pdf



