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§ 175 Årsredovisning 2021, Tolkförmedling Väst (TFV) KS/2022:190 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner Tolkförmedling Väst årsredovisning för år 2021. 

• Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.  

• Godkänner återbetalning om 10 mnkr av eget kapital till medlemskommunerna, 
varav 13 000 tkr till Tranemo 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. 

Jäv 
2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) och Cecilia Valbrant (C) anmäler jäv och deltar 
därmed inte i handläggningen av ärendet. Leif Gustavsson (S) och Jörgen Erikson (C) 
ersätter.  

Ärendet 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet består av totalt 43 stycken 
medlemskommuner.  

Resultatet för år 2021 uppgick till 5,4 mnkr vilket är en förbättring från föregående års 
resultat på 3,5 mnkr. Budget för år 2021 var ett nollresultat. Verksamhetens intäkter och 
kostnader har ökat från föregående år och resultatet för året är i nivå med ren innan 
pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital har skett har soliditetens stärkts.  

Revisonen bedömer att räkenskaperna i all väsentlighet är rättvisande, att internkontrollen 
varit tillräcklig och att resultat enligt årsredovisningen är förenlig med direktionens mål.  

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemskommunerna köper enligt 
självkostnadsprincipen, vilket lett från start till att förbundet har byggt upp ett stabilt eget 
kapital. För att en återbetalning av eget kapital ska ske måste det uppgå till minst 22 mnkr. 
Direktionens budget 2022 är lagt med ett underskott på -4,5 mnkr som förväntas täckas av 
förbundets egna kapital genom åberopande av särskilda skäl. Det egna kapitalet för 2021 
uppgår till 36,8 mnkr (varav 4,5 mnkr ska nyttjas till budgetunderskott) vilket möjliggör en 
utbetalning om 10 mnkr till medlemskommunerna. Tranemo kommun kommer erhålla 
13 000 tkr.  

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  
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Ekonomisk påverkan 
Tranemo kommer erhålla en ekonomisk inbetalning i augusti 2022 på 13 000 tkr.  

Beslutsunderlag 
AU §83, 2022-05-19 
Tjänsteskrivelse 2022-05-04 
Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst (TFV) 
Protokollsutdrag Återbetalning av eget kapital Tolkförmedling Väst 
Internkontrollrapport Tolkförmedling Väst (TFV) 
Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst (TFV) 
Sakkunnigas granskning av årsredovisning Tolkförmedling Väst (TFV) 
Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst (TFV) 
Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst (TFV) 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 83 Årsredovisning 2021, Tolkförmedling Väst (TFV) KS/2022:190 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner Tolkförmedling Väst årsredovisning för år 2021. 

• Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.  

• Godkänner återbetalning om 10 mnkr av eget kapital till medlemskommunerna, 
varav 13 000 tkr till Tranemo 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. 

Jäv 
2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) anmäler jäv och deltar därmed inte i 
handläggningen av ärendet. 

Ärendet 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet består av totalt 43 stycken 
medlemskommuner.  

Resultatet för år 2021 uppgick till 5,4 mnkr vilket är en förbättring från föregående års 
resultat på 3,5 mnkr. Budget för år 2021 var ett nollresultat. Verksamhetens intäkter och 
kostnader har ökat från föregående år och resultatet för året är i nivå med ren innan 
pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital har skett har soliditetens stärkts.  

Revisonen bedömer att räkenskaperna i all väsentlighet är rättvisande, att internkontrollen 
varit tillräcklig och att resultat enligt årsredovisningen är förenlig med direktionens mål.  

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemskommunerna köper enligt 
självkostnadsprincipen, vilket lett från start till att förbundet har byggt upp ett stabilt eget 
kapital. För att en återbetalning av eget kapital ska ske måste det uppgå till minst 22 mnkr. 
Direktionens budget 2022 är lagt med ett underskott på -4,5 mnkr som förväntas täckas av 
förbundets egna kapital genom åberopande av särskilda skäl. Det egna kapitalet för 2021 
uppgår till 36,8 mnkr (varav 4,5 mnkr ska nyttjas till budgetunderskott) vilket möjliggör en 
utbetalning om 10 mnkr till medlemskommunerna. Tranemo kommun kommer erhålla 
13 000 tkr.  

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  
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Ekonomisk påverkan 
Tranemo kommer erhålla en ekonomisk inbetalning i augusti 2022 på 13 000 tkr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-04 
Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst (TFV) 
Protokollsutdrag Återbetalning av eget kapital Tolkförmedling Väst 
Internkontrollrapport Tolkförmedling Väst (TFV) 
Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst (TFV) 
Sakkunnigas granskning av årsredovisning Tolkförmedling Väst (TFV) 
Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst (TFV) 
Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst (TFV) 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Lovisa Wirdemo 
Avtalscontroller 
Datum: 2022-05-04 
Dnr: KS/2022:190 
 
 

Tjänsteskrivelse om Tolkförmedlings Väst 
årsredovisning 2021 

Förslag till beslut 
• Godkänner Tolkförmedling Väst årsredovisning för år 2021. 

• Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.  

• Godkänner återbetalning om 10 mnkr av eget kapital till 
medlemskommunerna, varav 13 000 tkr till Tranemo 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 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet består av totalt 43 stycken 
medlemskommuner.  

Resultatet för år 2021 uppgick till 5,4 mnkr vilket är en förbättring från 
föregående års resultat på 3,5 mnkr. Budget för år 2021 var ett nollresultat. 
Verksamhetens intäkter och kostnader har ökat från föregående år och resultatet 
för året är i nivå med ren innan pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital 
har skett har soliditetens stärkts.  

Revisonen bedömer att räkenskaperna i all väsentlighet är rättvisande, att 
internkontrollen varit tillräcklig och att resultat enligt årsredovisningen är 
förenlig med direktionens mål.  

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemskommunerna 
köper enligt självkostnadsprincipen, vilket lett från start till att förbundet har 
byggt upp ett stabilt eget kapital. För att en återbetalning av eget kapital ska ske 
måste det uppgå till minst 22 mnkr. Direktionens budget 2022 är lagt med ett 
underskott på -4,5 mnkr som förväntas täckas av förbundets egna kapital genom 
åberopande av särskilda skäl. Det egna kapitalet för 2021 uppgår till 36,8 mnkr 



 
 
 
(varav 4,5 mnkr ska nyttjas till budgetunderskott) vilket möjliggör en utbetalning 
om 10 mnkr till medlemskommunerna. Tranemo kommun kommer erhålla 
13 000 tkr.  

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 
Tranemo kommer erhålla en ekonomisk inbetalning i augusti 2022 på 13 000 tkr  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-04 

Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst (TFV) 

Protokollsutdrag Återbetalning av eget kapital Tolkförmedling Väst 

Internkontrollrapport Tolkförmedling Väst (TFV) 

Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst (TFV) 

Sakkunnigas granskning av årsredovisning Tolkförmedling Väst (TFV) 

Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst (TFV) 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

 



 
 
 
Status  
 

 

 

 

Konrad Fredh    Lovisa Wirdemo 

Ekonomichef    Avtalscontroller 
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Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, 
Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.  

 
Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 
 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 
 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 
samhället. 
 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
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Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Som ett resultat av den stora asylvågen under 2015–2016 har förbundets omsättning ökat varje år 
fram till 2020 då pandemi slog till och tolkbehovet kraftigt minskade. I takt med att samhället 
anpassade sig till pandemisituationen och en snabb utveckling skedde av bland annat 
distanslösningar så ökade återigen efterfrågan på tolk under 2021. Resultatet för året var därmed i 
nivå med åren innan pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital skett under 2021 har 
förbundets soliditet ökat ytterligare.  
 

Förbundet (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 206 925 195 487 220 370 203 940 186 901 

Verksamhetens kostnader -198 269 -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 

Årets resultat 5 442 3 465 5 867 5 295 79 

Soliditet (%) 56 % 53 % 49 % 48 % 43 % 

Nettoinvesteringar 0 10 086 3 031 0 0 

Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling 2017-2021 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra 
möten under 2021 och dessa har till följd av pandemin genomförts på distans. 
 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Förbundets direktion utgjordes 2021-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare Christina Hein (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot 
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  
Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Lysekils kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Rickard Söderberg (S), ledamot 
Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Mariestads kommun Marks kommun 
Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 
Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
  
Munkedals kommun Mölndals stad 
Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot 
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 
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Orust kommun Partille Kommun 
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algottson (M), ledamot 
Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Sotenäs kommun Strömstads kommun 
Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 
Gerardo Alas (S) Merry Johansson (S), ersättare 
  
Svenljunga kommun Tanums kommun 
Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 
Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 
  
Tibro kommun Tidaholms kommun 
Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 
Maria Maric (KD), ersättare Gunilla Dverstorp (M), ersättare 
  
Tjörns kommun Tranemo kommun 
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 
Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 
  
Trollhättans Stad Töreboda kommun 
Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 
Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 
  
Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 
Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 
Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 
  
Vara kommun Vårgårda kommun 
Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 
Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 
  
Öckerö kommun  
Kent Lagrell (M), ledamot  
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 
 

Förbundets verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet 
erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Tolkning erbjuds på plats och på distans. 
Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som längre tolkuppdrag.  
 
Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

 
2 Nya Ulricehamn. 
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bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 

Tolkning 
Förbundet har under 2021 utfört drygt 341 0003 uppdrag vilket är ca 16 000 fler än budgeterat. 
Den stora ökningen jämfört med föregående år tros bero på att samhället på grund av pandemin 
under 2020 stängdes ner och därmed minskade behovet av tolk hos förbundets kunder. Under 
2021 öppnade samhället delvis upp sig igen och därmed ökade behovet av tolk. Under pandemin 
har de flesta av oss i samhället blivit alltmer bekväma med möten och kommunikation på distans. 
Troligen har flera av förbundets kunder anpassat delar av sina verksamheter till rådande 
omständigheter och använt distanstolk i större utsträckning och därmed har efterfrågan på 
förbundets tjänster ökat under 2021. 
 
Året innan pandemin då gränserna mot Europa, och inte minst Sverige, blev alltmer stängda 
minskade inflödet av tolkbehövande till landet. Detta i kombination med att de tolkbehövande 
som kom i den stora asylvågen under 2015–2016 troligen skulle ha ett minskat tolkbehov efter 
några år påverkade prognosen i budgeten över kundernas framtida tolkbehov. Att förbundets 
kunder under 2021, trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande, har haft ett avsevärt 
större behov av tolk kan möjligen ha en förklaring i att pandemisituationen isolerat samhället och 
därmed hämmat integrationen och tolkbehovet har kvarstått. Kundernas tolkbehov påverkas av 
många parametrar och behovsanalysen för prognosen över antalet uppdrag i budget är därför 
komplex. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tillsättningsgraden av tolkuppdrag har ökat något jämfört med föregående år och uppgår för 2021 
till 99,1 %. Under 2020 sjönk tillsättningsgraden vilket troligtvis hängde ihop med tekniska 
problem i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet men också förändrade 
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner kopplade till det nya systemet. Ett systematiskt arbete 
har pågått under året för att identifiera orsakerna till den tidigare minskade tillsättningsgraden och 
förändra rutinerna. Arbetet har resulterat i en ökad tillsättningsgrad av tolkuppdragen. 
 

Översättning 
Under 2021 utfördes 1 722 översättningsuppdrag, vilket är 34 uppdrag färre än föregående år.  
Antalet översättningsuppdrag har dock totalt ökat under pandemiperioden jämfört med åren 
innan. Under året har översättningar utförts på 33 olika språk. Svenska är det mest frekventa 
målspråket det vill säga att översättningar görs till svenska från andra språk. Under 2021 har dock 
svenska som målspråk minskat något.  
 

 
3 Av dessa 341 000 uppdrag är mindre än 0,5 % översättningsuppdrag 

År Antal utförda 
uppdrag  

Procentuell 
tillsättning, 
tolkuppdrag 

Antal utförda 
uppdrag, tolk 

Antal utförda 
uppdrag, 
översättning 

2021 341 088 99,1 % 339 366 1 722 

2020 315 663 99,0 % 313 907 1 756 

2019 346 564 99,5 % 344 972 1 592 

2018 336 634 99,2 % 335 134 1 500 

2017 336 093 98,8 % 334 434 1 659 

2016 355 429 97,6 % 353 689 1 740 

2015 307 462 97,3 % 306 230 1 232 
Tabell 2 Uppdrag och tillsättningsgrad 
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Förbundets medlemskommuner har procentuellt beställt fler översättningar i relation till Västra 
Götalandsregionen. Under 2021 har dock Västra Götalandsregionens beställningar ökat, vilket 
hänger ihop med pandemirelaterade översättningar och förklarar därmed minskningen av 
översättningar med svenska som målspråk. 
 

Tolkar och översättare 
Den 31 december 2021 hade förbundet 1 154 aktiva uppdragstagare. Av dessa var 1 078 tolkar 
vilket är 126 färre än föregående år. Då tolkyrket generellt är ett så kallat genomgångsyrke är 
omsättningen av tolkar relativt stor och antalet aktiva tolkar kan därmed variera relativt mycket 
mellan åren. Troligt är att tolkomsättningen under 2020 och 2021 varit något högre på grund av 
effekterna av pandemin.  
 
Vid mättillfället fanns 76 aktiva översättare vilket är 18 färre jämfört med året innan. Minskningen 
beror på en omfattande registergenomgång där icke aktiva översättare avregistrerats. Totalt är 33 
uppdragstagare aktiva som både tolk och översättare i förbundet vilket är en ökning med fyra 
personer.  
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvård-
auktorisation 

2021 1 078 76 33 273 69 

2020 1 204 94 29 294 63 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 3 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive ca 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är begränsad och inte i paritet med vilka språk som 
efterfrågas mest. 
 
Av förbundets 1 154 uppdragstagare innehar 273 uppdragstagare totalt 307 auktorisationer. 
Auktorisation ges per språk vilket innebär att en uppdragstagare kan inneha flera auktorisationer. 
Totalt är 219 tolkar och 54 översättare auktoriserade. Av de auktoriserade tolkarna innehar 69 
tolkar även sjukvårdsauktorisation. På förbundets mest efterfrågade språk, arabiska, finns 28 
auktoriserade tolkar varav fem med sjukvårdsauktorisation. På somaliska som är det näst mest 
efterfrågade språket finns endast fem auktoriserade tolkar, ingen med sjukvårdsauktorisation. Flest 
auktoriserade tolkar finns på BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) med totalt 30 auktoriserade tolkar 
varav 10 har sjukvårdsauktorisation. Ryska tolkar är förhållandevis mindre efterfrågade hos 
förbundets kunder, dock är hela 24 ryska tolkar auktoriserade varav 14 med 
sjukvårdsauktorisation. Under året har antalet auktoriserade uppdragstagare minskat med 21 
personer, majoriteten utav dessa är översättare som inte längre är aktiva i förbundet och har 
därmed rensats bort i registergenomgång. Antalet sjukvårdsauktoriserade tolkar har ökat med sex 
personer från föregående år.  
 



11 (36) 
 

Intern 

 
Figur 3 Totalt antal auktoriserade tolkar, fördelat på auktorisationsnivå 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2021 
genomförde 36 personer förbundets rekryteringstest varav 47 % fick godkänt resultat.  
Då fokus under året legat på att rekrytera redan utbildade eller auktoriserade tolkar var antalet 
personer som genomgick rekryteringstest avsevärt färre än föregående år. Arbetet har också 
inriktats på rekrytering av mindre frekventa språk vilket innebär att få personer varit aktuella för 
rekryteringstest. En del av rekryteringsstrategin har varit att nå ut till redan utbildade tolkar via 
landets utbildningsanordnare. Även om färre personer genomgått rekryteringstest så har förbundet 
under året rekryterat fler redan utbildade tolkar jämfört med föregående år. Totalt har 76 tolkar 
rekryterats, av dessa är 32 redan utbildade och 16 auktoriserade varav nio dessutom innehar 
sjukvårdsauktorisation. Under året har även 13 översättare rekryterats, av dessa var åtta 
auktoriserade translatorer. Totalt rekryterades 87 personer, två av dessa är både tolk och 
översättare därmed rekryterades totalt 89 uppdragstagare. 
 

 
År Tolkar 

Sjukvårds-
auktoriserad 

tolk 

Auktoriserad 
tolk 

Utbildad 
tolk 

Översättare 
Auktoriserad 

translator 

2021 76 9 16 32 13 8 
Tabell 4 Antal rekryteringar 

Förbundet har digitaliserat samtliga interna kurser vilket resulterat i att alla aktiva tolkar inom 
förbundet oavsett bostadsort har kunnat ta del av kompetenshöjande insatser. Under 2021 
genomgick 268 tolkar någon av dessa kurser.  
 

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2021 36 47 % 268 10 

2020 93 55 % 63 25 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 5 Test- och utbildningsstatistik 

”Att tolka i skolan” har varit en mycket efterfrågad utbildning och totalt har 156 tolkar genomgått 
denna kurs under året. Som ett resultat av tolkarnas önskemål har två nya kurser, 
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”Fördjupningskurs Socialtjänst” och ”Fördjupningskurs Psykiatrin”, tagits fram och erbjudits 
under hösten. Totalt har 49 respektive 55 tolkar genomgått dessa utbildningar.  
 
I samarbete med Västra Götalandsregionen har även utbildningen ”Att tolka vid psykisk ohälsa 
och sjukdom” genomförts på distans. 20 tolkar deltog i denna pilotutbildning som föll mycket väl 
ut och kommer fortsätta erbjudas.  
 
Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs 
Stad, har under pandemin inte kunnat erbjuda SRHR-utbildning på distans. Därav att mycket få 
tolkar inom förbundet erhållit denna viktiga kompetensutveckling under de två senaste åren. I 
december 2021 genomfördes dock en pilotutbildning på distans av SRHR-utbildningen där tio 
tolkar medverkade. Då det hela föll väl ut kommer förbundet att kunna erbjuda även denna 
utbildning på distans under 2022. 
 
Introduktionskurs har getts löpande under året för de tolkar som saknar kontakttolkutbildning. 
Totalt har åtta tolkar genomgått introduktionskursen. 
 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 14 
tolkar har under 2021 höjt sig till nivå utbildad tolk vilket innebär kompetensnivån under 
auktorisation. Tre tolkar har under året auktoriserat sig.  
 
Av förbundets aktiva tolkar är 20 % auktoriserade, vilket innefattar såväl sjukvårdsauktorisation 
som rättsauktorisation. 48 % av tolkarna är färdigutbildade tolkar vilket innebär att 68 % av 
förbundets tolkar har en hög utbildningsnivå. Resterande 32 % är under utbildning på olika nivåer. 
Förbundet uppmuntrar kontinuerligt aktiva tolkar till kompetenshöjning och stöttar bland annat 
ekonomiskt vid såväl utbildning som auktorisation. 
 
Då de fysiska informationsträffarna för tolkar ej kunnat genomföras på grund av pandemin har 
flera digitala informationsträffar i stället erbjudits tolkarna. Dessa träffar har fallit väl ut och 
deltagandet har varit mycket stort då tolkar ifrån hela landet kunnat delta oavsett geografisk 
bostadsort.  
 
Under 2021 genomfördes den första informationsträffen för översättare. Denna digitala träff blev 
mycket uppskattad och fler informationsträffar för översättare planeras att genomföras två gånger 
per år.  
 
Genom den ökade efterfrågan på distanstolk möjliggörs användning av tolk från hela landet.  
En rekryteringsprocess som kan utföras på distans är en förutsättning för att tolkar på ett enkelt 
sätt ska kunna rekryteras oavsett bostadsort. Under 2021 påbörjades utvecklingen av den digitala 
delen av rekryteringstestet vilken kommer att implementeras under 2022. Distanslösningen av den 
muntliga delen av rekryteringstestet implementerades redan under 2021.  
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Kunder  
Varje månad under 2021 förmedlades 
uppdrag till ca 2 000 kunder. Den 31 
december 2021 hade förbundet 5 866 
registrerade medlemskunder. Totalt 
utfördes 99,99 % av samtliga uppdrag till 
förbundets medlemmar4. Västra 
Götalandsregionen (VGR) bokade 71 % av 
förbundets uppdrag under 2021 vilket är 
en minskning jämfört med 2020 men i nivå 
med åren dessförinnan. Göteborgs Stad 
står för knappt hälften av samtliga 
medlemskommuners totala antal bokade 
uppdrag.  
 
 
 
 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3,1 mkr.  
 

Likviditet 
Förbundet har haft en god likviditet under 2021 och checkkrediten har inte nyttjats.  
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet, tillsammans med medlemsandelarna, är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex 
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett 
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var 
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade då beslut om att 
ingen återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Direktionen beslutade även 
2021, med hänvisning till omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar, att inget eget 
kapital skulle återbetalas. Nytt beslut tas under 2022. För eventuell återbetalning av eget kapital kan 
förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar. 

 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 71%

Göteborgs 
Stad 13%

Övriga  medlems-
kommuner 16%

Icke medlemmar 0,01%

Figur 4 Fördelning av bokade uppdrag 
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Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar och ny förbundsordning 
Den 1 januari fick förbundet tre nya medlemskommuner; Lysekil, Partille och Sotenäs och den nya 
förbundsordningen började då även gälla.  
 

Pandemin 
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott 2020 har 
antalet utförda tolkuppdrag kraftigt ökat under 2021. Likaså har andelen distanstolkningar gått upp 
kraftigt under pandemin. Under hösten 2021, då samhället mer och mer började öppnas upp, 
ökade platsuppdragen och därmed minskade andelen distansuppdrag. Dock var distansuppdragen 
dominerande under hela 2021.  

 
Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat 
hemma under större delen av 2021. De flesta möten genomförts på distans, dock kunde den 
gemensamma förbundsdagen utifrån de då rådande restriktionerna genomföras på plats i början av 
december. Utbildning och informationsträffar för uppdragstagare har fullt ut skett på distans och 
rekrytering av uppdragstagare har till största delen skett på distans. Även enskilda kundmöten och 
informationsträffar för kunder har främst genomförts på distans.  
 

Ny telefoniplattform och Teams 
Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform infördes Teams innan sommaren och ersatte 
då Skype. Under hösten driftsattes den nya telefoniplattformen samt Microsoft 365 inklusive 
Teams samtliga funktioner. 
 

Antal kontor 
Direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra till tre vilket innebär att 
kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner under 2022. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag bedrivs i 
Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. Medarbetarna har erbjudits 
fortsatt anställning på valfritt kontor. 
 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i 
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  
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• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället. 

 

Måluppfyllelse 
Trots en hög och ökad efterfrågan på förbundets tjänster under året har tillgången av tolkar varit 
god. Detta bland annat på grund av att distanstolkning dominerat starkt under pandemin men 
också till följd av en än mer strategisk rekrytering av tolkar. Genom väl utvecklade, och inom 
organisationen, gemensamma rutiner har förbundets kunder kunnat erbjudas likvärdig service. 
För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten sker bland annat ett kontinuerligt arbete med 
inkommande synpunkter. Förbundet har även under året genomgått en revision i syfte att 
säkerställa att ledningssystemet FR2000 efterlevs och att verksamheten därmed är kvalitetssäkrad.  
 
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi 
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan. Under pandemin har 
tolkning på distans ökat markant vilket med automatik minskat antalet resor. Då tolkning på 
distans har många fördelar marknadsförs denna tjänst och kunderna uppmanas att boka 
distanstolk.  
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar bjuds 
förbundets kunder regelbundet in till webbinarier avseende tolkandvändande. Förbundet erbjuder 
även kundanpassad information och utbildning, såväl på plats som på distans. 
 

 
Verksamhetsmål 2021 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 
 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99 % ≥99 % 99,1 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 
uppdrag ska understiga 1 % 

0,8 % <1 % 0,9 % 
 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥5 % 8,1 %  

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 
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Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 
till minst 15 %.  

20 % ≥15 % 22,4 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 
minst 60 %. 

62,6 % ≥60 % 62,1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 52 %. 

56 % ≥52 % 67,6 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,7 % <6 % 4,6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80 75 >80 83  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  
50 %. 

60,3 % ≥50 % 70,3 %  

 
 

Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under året har ett systematiskt arbete pågått för att öka tillsättningsgraden som året innan visade 
på en instabilitet. Arbetet har resulterat i en under året jämnare och totalt högre tillsättningsgrad då 
orsakerna identifierats och rutiner förändrats. Utfallet för 2021 blev 99,1 %. Målet är uppfyllt.   
 
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.  
Under 2021 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,9 % 
vilket är en ökning på 0,1 procentenheter jämfört med 2020. Avvikelsen har tydliga kopplingar till 
tolkning på plats. Då distanstolkning markant ökat under pandemin har andelen tillfällen då tolkar 
kommit sent eller uteblivit per automatik minskat. Under 2021 har dock antalet tolkuppdrag 
markant ökat vilket troligen förklarar den mindre uppgången avseende avvikelsen. Målet är 
uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till 
minst 5 %.  
Under 2021 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 8,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen, vilket 
är en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med föregående år. Den markanta ökningen är en 
effekt av distansuppdragens dominans under pandemin. Tolkarna har bland annat rest mindre och 
därmed haft mer effektiv tolktid, men framför allt har tolkar över hela landet, oavsett bostadsort, 
effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 15 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har fortsatt öka även under 2021 och var 
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totalt för året 22,4 %, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år. 
Denna ökning har skett trots att förbundet totalt sett haft färre aktiva auktoriserade tolkar 2021 
jämfört med året innan. Den stora anledningen till den fortsatta ökningen har en direkt koppling 
till distansuppdragens dominans under pandemin. Även detta utfall har påverkats av att tolkarna 
bland annat rest mindre, haft mer effektiv tolktid, men också att tolkar över hela landet, oavsett 
bostadsort, effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 60 %.  
Förbundet har de senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen utbildade tolkar. Andelen 
utförda uppdrag av nivå utbildad tolk var 62,1 % under 2021 vilket är en liten minskning jämfört 
med 2020. Detta är dock ett resultat av att andelen utförda uppdrag av auktoriserade tolkar har 
ökat under året. Målet är uppfyllt. 
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
I samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet 2020 ökade andelen beställningar 
som inkom via digitala tjänster markant. En ökning var förväntad kopplat till det mer digitaliserade 
systemet. Under 2021 har denna höga nivå legat stabilt och uppgick för året till 67,6 %. Målet är 
uppfyllt.  
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har minskat 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Detta är ett tydligt 
resultat av pandemin och att majoriteten av förbundets medarbetare i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendation arbetat hemifrån en stor del av året. Troligt är att 
medarbetare som arbetat hemma valt att arbeta även med ringa sjukdomssymptom vilket inte hade 
varit möjligt utan hemarbete. I slutet av året när medarbetarna återgick till kontoren ökade också 
sjukfrånvaron, vilket var ett tydligt resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna 
hemma vid minsta symptom. Sjukfrånvaron för året uppgick till 4,6 %. Målet är uppfyllt. 
 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80. 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund visar nu resultatet av HME på en 
mycket positiv utveckling i verksamheten. Från ett värde på 69 vid första mätningen 2018 ligger nu 
HME på 83 för 2021. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 50 %.  
Andelen uppdrag på distans har fortsatt öka även under 2021. Totalt utfördes 70,3 % av 
tolkuppdragen på distans vilket är en ökning om tio procentenheter jämfört med föregående år. 
Pandemin har fortsatt varit den starkt bidragande orsaken till den höga andelen av tolkuppdrag på 
distans. Målet är uppfyllt. 
 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Checkkrediten 
har inte nyttjats under 2021. 

Balanskravsresultat 
Balanskravet uppfylls 2021. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2021 2020 2019 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 442  3 465  5 867  

    
minus samtliga realisationsvinster/förluster  0  0  

plus sänkning av diskonteringsränta  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning  0  0  

plus orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 442  3 465  5 867  

    
Årets balanskravsresultat 5 442  3 465  5 867  

Balanskravsresultat att reglera 0 0  0  

     
    
Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 198 269  190 985  214 448  

Personalkostnader inkl. direktionen 30 389  29 189  30 578  

Tolkarvode  156 227  150 430  171 542  

Nettoinvesteringar 0  10 086  3 031  

Likvida medel 31/12 respektive år 20 331  13 494  18 273  

    
Resultat    
Årets resultat 5 442  3 465  5 867  

Ökning andelskapital 138   

Ingående Eget kapital 34 329  30 864  29 455  

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 201 % 173 % 188 % 

Soliditet 56 % 53 % 49 % 
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Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Senaste årens förändrade och utvecklade arbetsprocesser har föranlett en restriktiv hållning till 
nyanställningar kopplat till förmedlingsarbetet. Med beaktan av pensionsavgångar och annan 
naturlig personalavgång har bemanningen under året anpassats till rådande behov. Då 
verksamheten är föränderlig råder ett flexibelt synsätt inom förbundet avseende 
bemanningsbehovet. 
 
I samband med avgång inom översättningsverksamheten utökades bemanningen med 0,6 
årsarbetare för att stabilisera bemanningen. Förbundet har nu 2,0 översättningssamordnare. 
 
Såväl hög sjukfrånvaro som partiell tjänstledighet bland verksamhetscheferna har under året 
medfört en större frånvaro. Tack vare att 2021 har varit ett relativt lugnt år har frånvaron kunnat 
täckas upp av övriga verksamhetschefer och påverkan på verksamheten har därmed kunnat hållas 
nere. 
 
Under året har Teams och Microsoft 365 implementerats vilket har inneburit att arbetsprocesser 
har utvecklats och förändrats. De nya funktionerna har förenklat kommunikationen mellan 
förbundets medarbetare och samarbetet har därmed utvecklats mellan förbundets kontor, vilket 
går helt i linje med ambitionen om ett förbundsövergripande perspektiv. 
 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund har det under 2021 blivit tydligt att 
värdegrunden nu är en naturlig del av verksamheten. Flertalet medarbetare relaterar till såväl 
värdegrund som ledord i de dagliga processerna. Hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket 
mäts fyra gånger om året, visar även tydligt på den positiva utveckling förbundet genomgått under 
senare år.  
 
Sedan 2017 har förbundsövergripande introduktionsdagar för nyanställda regelbundet genomförts 
i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. På grund av pandemin har 
dessa introduktionstillfällen inte kunnat genomföras då en viktig del i dagen har varit att fysiskt 
träffas på huvudkontoret i Göteborg.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsdagen genomföras under 2020. In i det sista 
var det osäkert huruvida dagen skulle kunna genomföras 2021. Rådande restriktioner möjliggjorde 
dock att dagen kunde genomföras enligt plan i början av december. Förbundsdagen blev mycket 
lyckad och årets föreläsning ”Bli hälsoklok” av den externa föreläsaren Lovisa ”Lofsan” 
Sandström uppskattades stort av medarbetarna. Dagen knöt ihop året som varit och avslutades 
med 25-års gratifikation.  
 
Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med centralt avtal och ny lön betalades ut i april. 
Löneöversynen föregicks av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2021 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare; 45 kvinnor och sju 
män. Vid mättillfället var åtta tillsvidareanställda arbetstagare partiellt lediga; tre föräldralediga, en 
studieledig samt fyra tjänstlediga. Totalt har 58 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under 
året vilket motsvarar en personalomsättning om 14,8 %. Omsättningen har framför allt skett i 
gruppen tolkförmedlare vilket är förbundets största yrkesgrupp. 
 
Under året har antalet arbetade timmar som utförts av tillsvidareanställda arbetstagare motsvarat 
57,5 årsarbetare (åa) vilket är en ökning om 5,0 åa jämfört med föregående år. Det totala antalet 
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arbetade timmar inom förbundet motsvarar dock 62,3 åa vilket är en ökning om 1,0 åa. Under året 
har antalet visstidsanställda minskats och istället har tillsvidareanställningar gjorts. Detta efter att 
en restriktivitet rått i förbundet de senaste åren avseende tillsvidareanställningar då effekterna av 
ett mer digitaliserat och automatiserat verksamhetssystem förväntades påverka behovet av 
förmedlingsresurser. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2021 57,5 3,8 1,0 62,3 

2020 52,5 7,6 1,1 61,3 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 6 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare (åa) 

 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,9 % vilket 
innebär en ökad sysselsättningsgrad jämfört med föregående år. 93,5 % av kvinnorna respektive 
100 % av männen är heltidsanställda inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Under större delen av året arbetade flertalet av förbundets medarbetare på distans vilket tydligt 
syns i sjukfrånvaron som under januari till oktober var betydligt lägre än åren innan. I november 
återgick samtliga förmedlare till att arbeta på kontoren. I enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendation stannade medarbetarna hemma vid minsta symptom och sjukfrånvaron gick 
därmed kraftigt upp i slutet av året. En förhållandevis liten del av förbundets anställda har dock 
testats positiva för Covid-19. 
 
Den totala sjukfrånvaron för 2021 var 4,6 % vilket är en minskning om 2,1 procentenheter jämfört 
med föregående år, vilket också var ett år påverkat av pandemin. 2019, året innan pandemin, låg 
den totala sjukfrånvaron på 6,2 %.  
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Figur 5 Sjukfrånvaro i procent 2019–2021 
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Av den totala sjukfrånvaron är 3,1 % långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar), vilket är en tredjedel 
av långtidssjukfrånvaron året innan.  

Sjukfrånvaron för förbundets anställda kvinnor var totalt 3,8 % och för männen 4,8 %. I 
åldersspannet 50 år eller äldre är sjukfrånvaron högst. Dock bedöms sjukfrånvaron ligga inom 
ramen för normalnivå. Förbundets medarbetare i åldersspannet under 30 år har endast 2,2 % 
sjukfrånvaro vilket är att ses som en mycket låg sjukfrånvaro.  
 

 
 
 

 
 
Det finns inga signaler på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och kostnaden för företagshälsovård var i 
princip obefintlig under året. Friskvårdsbidraget har under 2021 nyttjats av 42 medarbetare vilket 
är sex personer fler jämfört med föregående år.  

 
Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Förväntad utveckling  
Nuläge 
Omvärld 
Drygt 11 000 människor sökte asyl i Sverige under 2021. Flest asylsökande kom från Afghanistan, 
Syrien, Irak, Ukraina och Turkiet.5 Jämfört med föregående år har antalet asylsökande minskat med 
2 000 personer vilket är en effekt av den fortsatta pandemisituationen i världen.  
 

 
5 www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html. Hämtat 2022-02-01. 

Ålder 29 år eller yngre 30–49 år 50 år eller äldre 

Sjukfrånvaro 2,2 % 4,3 % 5,3 % 

Tabell 7 Fördelning sjukfrånvaro, ålder 2021 
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Verksamhet 
Under 2021 utfördes ca 341 000 uppdrag, varav drygt 1 700 var översättningsuppdrag. Detta var 
ca 16 000 fler uppdrag än vad som budgeterats för 2021 och hela 25 000 fler uppdrag jämfört med 
2020. Det lägre antalet uppdrag under 2020 har sin största förklaring i att samhället, på grund av 

pandemin, stängdes ner. Ökningen av uppdrag under 2021 beror troligen på samhällets anpassning 
av pandemisituationen och därmed bland annat effekterna av en snabb utveckling av 
distanslösningar.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år även under 2021 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de knappt 50 % av utförda uppdrag. Under 2021 har uppdragen ökat i 
samtliga av de tio största språken och förbundet förmedlade uppdrag på 117 olika språk.   
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Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2021 

Figur 8 Antal uppdrag 2019–2021 
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Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet gentemot förbundet följts upp. Den första 

mätningen visade att tolktjänster köptes i större eller mindre utsträckning av andra leverantörer. 

Förbundet har under åren som följt aktivt arbetat för att öka avtalslojaliteten. Detta arbete har 

resulterat i att avtalslojaliteten har ökat varje år. 

 
Inom ramen för förbundets kvalitetsarbete har rutiner och tillsättningsprocesser avseende 
tolkuppdrag setts över efter införandet av det nya verksamhetssystemet 2020. Förändrade rutiner 
har resulterat i att andelen uppdrag som ej har kunnat tillsättas, i mycket ringa grad är ett resultat 
av fel som begåtts av förbundets medarbetare. I drygt 70 procent av fallen då ett uppdrag inte kan 
tillsättas beror detta på att tolk inte finns att tillgå trots försök att planera om uppdragen för att 
frigöra tolkresurs.   
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Framtid 
Direktionen beslutade i november att minska förbundets antal kontor från fyra till tre. Detta 
innebär att kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag 
bedrivs i Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. 
Förmedlingsverksamheten i Trollhättan kommer organisatoriskt att tillhöra Göteborgskontorets 
ansvar. Berörd förmedlingspersonal kommer att ha fortsatt anställning med placering på 
Göteborgskontoret. 
 
Verksamhetschefen för det tidigare Trollhättekontoret ansvarar från och med 1 januari fortsatt för 
översättningsförmedlingen men också för verksamheten för rekrytering och utbildning av 
uppdragstagare. Detta innebär att den sistnämnda verksamheten kopplas bort från kansliet och 
därmed förbundsdirektörens direkta ansvar.  
 
Under senare år har ett arbete pågått avseende utveckling av förmedlarrollen vilket resulterat i 
kontor med olika specialområden för en förbundsgemensam hantering av verksamheten. Som ett 
led i detta arbete har även en strävan om en mer jämn fördelning av personalresurser på de tre 
förmedlingskontoren funnits. Vakanta tolkförmedlartjänster i Göteborg kommer under 2022 inte 
att ersättas. I stället planeras bemanningen att utökas på kontoren i Mariestad och Borås utifrån 
verksamhetens behov.  
 
Under 2022 planerar förbundet att utöka utbudet av tjänster med ”kulturdialog”. Syftet med den 
nya tjänsten är att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan 
uppstå i tolksituationen och därmed i förlängningen avser kulturdialogen att främja mer jämlika 
möten för ökad integration. Tio mycket erfarna tolkar kommer under våren 2022 att genomgå en 
fortbildning i Linnéuniversitetets regi för att därefter kunna leda kulturdialoger. Utbildningen är ett 
samarbete mellan Linnéuniversitetet och tre offentliga tolkförmedlingar, varav Tolkförmedling 
Väst är en.  
 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från platstolkning till 
distanstolkning har medfört att tolkar i allt större utsträckning kan rekryteras från hela landet. 
Detta har i sin tur lett till ett behov av en mer digital och distansanpassad rekryteringsprocess. 
Under våren kommer ett distansanpassat digitalt rekryteringstest att implementeras. De under 
pandemin framtagna distansutbildningarna kommer även fortsättningsvis att genomföras och 
utbildning på plats kommer med stor sannolikhet fortsatt erbjudas i mindre utsträckning. 
 
Under pandemin har tolkning via telefon kraftigt ökat och dominerat andelen tolkuppdrag. Troligt 
är att distanstolkning via telefon även efter pandemin kommer att vara den övervägande 
tolktjänsten. Detta innebär i så fall ett fortsatt mer effektivt nyttjande av tolkens tid och i 
förlängningen att fler uppdrag tillsätts med färre, om än högre kompetenta, tolkar. 
 
Såväl kundbesök som informationsmöten för kunder har under pandemin genomförts på distans. 
Då denna kommunikationsform har fallit mycket väl ut kommer distansalternativen även 
fortsättningsvis erbjudas som ett alternativ till fysiska möten. 
 
Under våren kommer HR-systemet WinLas uppgraderas till en ny version vilket bland annat 
innebär att såväl lönesamtal som medarbetarsamtal kommer att hanteras digitalt.  
 
Förbundet kommer under 2022 delta i en socialantropologisk studie kopplat till Institutionen för 
globala studier vid Göteborgs Universitet. Ett forskarteam kommer att följa förbundets 
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medarbetare på kontoret i Göteborg i syfte att studera hur mångfald påverkar vardagen. 
Tolkförmedling Väst är en av tre arbetsplatser som ingår forskningsprojektet.  
 

Budget 2022  
Budget 2022 är lagd utifrån ett beräknat behov om 320 000 uppdrag och efter samråd med 
förbundets medlemmar. Avskrivningarna i budget 2022 har ökats med 4,5 mkr på grund av att 
omprövning har gjorts av nyttjandetiden av förbundets immateriella tillgångar. Detta har resulterat 
i att budget 2022 är lagd med ett negativt utfall. Underskottet täcks av eget kapital med åberopande 
av särskilda skäl i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskrav. En normal 
kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en 
snitthöjning om 2,7 %. 
 
 

 Budget 2022 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 204 000 

Verksamhetens kostnader 208 500 

Årets resultat -4 500 

 

Ekonomisk plan 2022–2024  
Budget, (tkr) 2022 2023 2024 
Intäkter 204 000 224 000 215 000 

Kostnader 208 500 224 000 215 000 

Budgeterat resultat -4 500 0 0 
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Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 
översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 
skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar skrivs av från och med 2021 på fyra år (tidigare åtta år)  
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 
 

Belopp i tkr Not Budget 2021 2021 2020 

     
     

Verksamhetens intäkter 1 216 000  206 925  195 487  

Verksamhetens kostnader 2 -214 392  -198 269  -190 985  

Avskrivningar 3 -1 573  -3 173  -1 002  

     
Verksamhetens nettokostnader 35  5 483  3 500  

     
Finansiella intäkter 4 7  2  2  

Finansiella kostnader 5 -42  -43  -37  

     
Resultat före extraordinära poster 0  5 442  3 465  

     
Extraordinära poster    0  

     
Redovisat resultat  0  5 442  3 465  
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Balansräkning 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

TILLGÅNGAR    
    

Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 8 726  11 827  

Inventarier 7 192  264  

Summa anläggningstillgångar  8 918  12 091  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 41 419  39 478  

Likvida medel 9 20 331  13 494  

Summa omsättningstillgångar  61 750  52 972  

    
Summa tillgångar  70 668  65 063  

    
    
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 31 333  27 867  

Andelskapital, medlemskommuner 10, 12 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 5 442  3 465  

Summa eget kapital  39 910  34 329  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 30 758  30 734  

Summa skulder  30 758  30 734  

    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  70 668  65 063  
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Kassaflödesanalys 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

    
    
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 5 442  3 465  

Justering för av- och nedskrivning 3 3 173  1 002  

    
Medel från verksamheten    
före förändring av rörelsekapital  8 615 4 467  

    
Minskning kortfristiga fordringar  -1 941 1 682  

Minskning kortfristiga skulder  24 -842  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 699 5 307  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 -10 086  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -10 086  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 138 0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  138  0  

    
Årets kassaflöde  6 837 -4 779  

Likvida medel vid periodens början  13 494 18 273  

    
Likvida medel vid periodens slut 9 20 331 13 494 
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Noter 
 

Not 2021 2020 

    
1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 206 913 195 300  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin  171  

 Övriga intäkter 12 16  

 Summa 206 925 195 487  

    
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 395 387  

 Sociala avgifter direktion 159 152  

 Personalkostnad 22 021 21 810  

 Sociala avgifter personal 6 938 6 840  

 Arvoden och ersättning tolkar 131 281 124 662  

 Sociala avgifter tolkar 25 822 25 768  

 Tolkutbildning 365 395  

 Lokalkostnader 3 838 3 573  

 Dator/IT/telefoni/post 2 711 3 432  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  160 277  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 394 3 579  

 Summa 198 084 190 875  

    
 Ersättning för revisorer   
 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110 110  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 75 0  

 Skatterådgivning 0 0  

 Övriga tjänster 0 0  

 Summa 185 110  

    
3 Avskrivningar   

 Inventarier 3 173 1 002  

 Summa 3 173 1 002  

    
4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2 2  

 Summa 2 2  

    
5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1 0  

 Övriga finansiella kostnader 42 37  

 Summa 43 37  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de hör hemma. 

    
 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   
 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem 0 2 671  

 Omklassificering 0 -2 671  

 Summa 0 0  

    
 Anskaffningsvärde 12 758  0  

 Ackumulerade avskrivningar -930  0  

 Årets investering  0  10 086  

 Omklassicifering från pågående investering 0  2 671  

 Årets avskrivning -3 101  -930  

 Utgående bokfört värde 8 726 11 827  

    
7 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 600 1 601  

 Ackumulerade avskrivningar -1 337 -1 265  

 Årets investering 0 0  

 Årets avskrivning -72 -72  

 Summa 192 264  

    
8 Fordringar   

 Kundfordringar 24 788 23 973  

 Div. kortfristiga fordringar 148 0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 482 15 505  

 Summa 41 418 39 478  

    
9 Kassa och bank   

 Bank 20 331 13 494  

 Summa 20 331 13 494  

    
10 Eget kapital   

 Ingående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Årets/periodens resultat 5 442 3 465  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997  

 Summa 39 910 34 329  

    
11 Kortfristiga skulder   



31 (36) 
 

Intern 

 Leverantörsskulder 1 439 2 617  

 Moms 8 051 7 907  

 Personalens skatter och avgifter 3 214 6 575  

 Skulder till anställda 0 0  

 Upplupna semesterlöner 1 019 1 059  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 5 464 12 450  

 Övriga upplupna kostnader 11 571 126  

 Summa 30 758 30 734  

    
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2021. 

    
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 138 0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

    
 Summa 0 0  
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2021 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2020 samt utfallet av 2019. 
Medlemmarnas behov beräknades till 325 000 uppdrag och att förbundet skulle nå ett nollresultat. 
För en budget i balans 2021 bedömdes en snitthöjning av priset om 2,6 % nödvändig. 
 

Utfall 
Pandemin har under året haft ganska liten påverkan på kundernas efterfrågan på tolk. Utfallet för 
2021 blev drygt 341 000 uppdrag vilket är 16 000 fler än budgeterat. Årets resultat blev 5,4 mkr att 
jämföra med budgeterat nollresultat. 
 
Utfallet av försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger under budget trots fler 
utförda uppdrag än budgeterat. Detta beror framförallt på att tolkning på distans dominerat under 
2021 och att såväl arvoderings- som debiteringsmodellen för distanstolkning skiljer sig mot 
platstolkning. Även kostnader och intäkter kopplade till tolkarnas resor har minskat som ett 
resultat av distanstolkningens dominans. 
 
Den under 2021 rådande pandemisituationen har resulterat i att förbundets samtliga 
direktionsmöten under året genomfördes på distans. Kostnadsutfallet blev knappt hälften av 
budgeterat belopp. Även förbundets personalkostnader är lägre än budgeterat och beror bland 
annat på vakanta tjänster under året. Pandemisituationen har också medfört att förbundet generellt 
haft lägre kostnader för bland annat tjänsteresor samt kompetensutvecklingsinsatser för 
förbundets personal. 
 
Utfallet för tolkutbildning blev ca 370 000 kronor vilket motsvarar en knapp fjärdedel av lagd 
budget. Pandemin har medfört att flera planerade utbildningar på plats under året ersätts med 
digitala alternativ, vilket varit mer kostnadseffektivt. Under senare år har även en utveckling skett 
avseende rekryteringsförfarandet vilket inneburit att förbundet rekryterat tolkar som antingen 
redan är etablerade i yrket eller är under grundutbildning hos extern utbildningsaktör. 
 
Då kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner per 31 mars 2022 gjordes i samband med 
årsbokslutet för 2021 en uppbokning av de hyresmånaderna verksamheten inte kommer nyttja 
lokalerna. Detta medför att utfallet för lokalkostnaderna 2021 är högre än budgeterat.  
 
Utfallet för IT-kostnaderna blev högre i förhållande till budget. Detta är bland annat ett resultat av 
att fler tolkuppdrag än budgeterat utförts under året och att debitering sker per uppdrag från 
systemleverantören. Förbundet har också bytt telefonileverantör under 2021 vilket har medfört 
engångskostnader i samband med upprättandet av den nya kommunikationslösningen vilket 
påverkat utfallet för nätverkskostnader. Även bytet från Skype till Teams under året har resulterat i 
en något högre kostnad mot budgeterat. 
 
Kostnadsutfallet för IT- och konsulttjänster är högre än budgeterat. Under första halvan av 2021 
hade förbundet stora konsultkostnader kopplat till det nya verksamhetssystemet. Kostnaderna 
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avsåg såväl juridiskt stöd som kostnader för systemutveckling. Även konsultkostnaderna för 
upphandlingsstöd i samband med telefoniupphandlingen blev högre än budgeterat. Den ökade 
kostnaden grundar sig i ett mer omfattande upphandlings- och driftsättningsarbete än vad som 
ursprungligen beräknats. Under hösten har en ny upphandling avseende verksamhetsstöd 
påbörjats vilket också påverkat utfallet av konsultkostnaderna.  
 
Vid delårsbokslutet gjordes en omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar vilket  
resulterade i ökade avskrivningar under hösten. Detta har medfört ett högre kostnadsutfall än 
budgeterat.  
 

INTÄKTER Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 

Förmedlingstjänster 195 300 206 913 216 000  

Övriga intäkter 187 12 0  

Summering 195 487 206 925 216 000  

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 554 1 200 

Personalkostnader  28 650 28 959 32 760  

Arvoden uppdragstagare 150 430 157 103 168 877  

Tolkutbildning 395 365 1 500  

Lokalkostnader 3 573 3 838 3 712  

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 711 2 413  

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 160 352  

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 4 579 3 578  

Finansiella kostnader 1 037 3 214 1 608  

Summering 192 022 201 482 216 000  

RESULTAT    

Årets resultat 3 465 5 442 0  
Tabell 8 Utfall mot budget 2021 
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Förbundets investeringsverksamhet 
Förbundet hade inga investeringar under 2021. 
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-03-25 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-06-20 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 176 Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
KS/2022:175 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner årsredovisning 2021 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

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

• Beviljar ansvarsfrihet för Kommunassurans Syd Försäkrings AB styrelse 

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

Ärendet 
Kommunassurans startade sin verksamhet under 2005 och ägs av 71 stycken kommuner. 
Syftet med bolaget är att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd, utgör en konkurrent 
till befintlig marknad och stimulerar delägarna i deras skateförbyggande arbete.  

Årets resultat efter skatt uppgår till 8,1 mnkr. Föregående årsresultat var svagare och slutade 
på 6,6 mnkr.  

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet som 
kommunens aktiebolag under föregående kalenderår har bedrivit varit förenlig med det 
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Kommunassurans styrelse gör i det särskilda uttalandet bedömningen att bolaget har 
bedrivits och utvecklats i enlighet med ändamålet med verksamheten och inom de 
kommunala befogenheterna. Revisionen och lekmannarevisorerna gör bedömningen att 
bolagets verksamhet har skötts på ett tillfredsställande sätt utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv. Lekmannarevisorerna bedömer även att verksamheten bedrivits utifrån 
fastställda ägardirekt och inom de kommunala befogenheterna samt att den interna 
kontrollen varit tillräcklig.   
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Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 
AU §92, 2022-06-02 
Tjänsteskrivelse 2022-05-10 
Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB – signerad  
Granskningsrapport 2021 
Revisionsberättelse 2021 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 92 Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
KS/2022:175 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner årsredovisning 2021 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

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

• Beviljar ansvarsfrihet för Kommunassurans Syd Försäkrings AB styrelse 

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

Ärendet 
Kommunassurans startade sin verksamhet under 2005 och ägs av 71 stycken kommuner. 
Syftet med bolaget är att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd, utgör en konkurrent 
till befintlig marknad och stimulerar delägarna i deras skateförbyggande arbete.  

Årets resultat efter skatt uppgår till 8,1 mnkr. Föregående årsresultat var svagare och slutade 
på 6,6 mnkr.  

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet som 
kommunens aktiebolag under föregående kalenderår har bedrivit varit förenlig med det 
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Kommunassurans styrelse gör i det särskilda uttalandet bedömningen att bolaget har 
bedrivits och utvecklats i enlighet med ändamålet med verksamheten och inom de 
kommunala befogenheterna. Revisionen och lekmannarevisorerna gör bedömningen att 
bolagets verksamhet har skötts på ett tillfredsställande sätt utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv. Lekmannarevisorerna bedömer även att verksamheten bedrivits utifrån 
fastställda ägardirekt och inom de kommunala befogenheterna samt att den interna 
kontrollen varit tillräcklig.   
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Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-10 
Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB – signerad  
Granskningsrapport 2021 
Revisionsberättelse 2021 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Emma Nors 
Ekonomiadministratör 
Datum: 2022-05-10 
Dnr: KS/2022:175 
 
 

Tjänsteskrivelse om Kommunassurans årsredovisning 
2021. 

Förslag till beslut 
• Godkänner årsredovisning 2021 för Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB 

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

• Beviljar ansvarsfrihet för Kommunassurans Syd Försäkrings AB styrelse 

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

Ärendet 
Kommunassurans startade sin verksamhet under 2005 och ägs av 71 stycken 
kommuner. Syftet med bolaget är att delägarna alltid erhåller ett 
försäkringsskydd, utgör en konkurrent till befintlig marknad och stimulerar 
delägarna i deras skateförbyggande arbete.  

Årets resultat efter skatt uppgår till 8,1 mnkr. Föregående årsresultat var svagare 
och slutade på 6,6 mnkr.  

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet 
som kommunens aktiebolag under föregående kalenderår har bedrivit varit 
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.  

Kommunassurans styrelse gör i det särskilda uttalandet bedömningen att bolaget 
har bedrivits och utvecklats i enlighet med ändamålet med verksamheten och 
inom de kommunala befogenheterna. Revisionen och lekmannarevisorerna gör 
bedömningen att bolagets verksamhet har skötts på ett tillfredsställande sätt 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Lekmannarevisorerna bedömer även att 



 
 
 
verksamheten bedrivits utifrån fastställda ägardirekt och inom de kommunala 
befogenheterna samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.   

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-10 
Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB – signerad  
Granskningsrapport 2021 
Revisionsberättelse 2021 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 

 

 

 

Kajsa Montan     Emma Nors 

Funktionschef   Ekonomiadministratör  
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Jan Åke Troedsson

Styrelseordförande

- förvaltningsberättelse

Org.nr. 516406-0294

Å R S R E D O V I S N I N G

för

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Undertecknad styrelseledamot i Kommunassurans Syd Försäkrings AB intygar dels att denna kopia av 
årsredovisningen stämmer överens med originalet samt dels att resultat- och balansräkning fastställts på 
ordinarie årsstämma den 12 maj 2022. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till disposition av 
resultatet.

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning
för räkenskapsåret 2021-01-01 -- 2021-12-31
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Förvaltningsberättelse 2021

Styrelsen och verkställande direktören i Kommunassurans Syd Försäkrings AB får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under året varav ett tvådagars strategimöte 
samt två beslut per capsulam.

Uppgift som anges inom parantes är föregående års uppgift.

Bolagets bildande samt ägarna

Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.

Syftet med bolaget är:
- att garantera att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd,
- att utgöra en konkurrent till den befintliga försäkringsmarknaden samt
- att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete.

Bolaget ägs av 71 (69) kommuner från olika delar av Sverige, med klart övervägande andel i 
Götaland. Ägarna har tillsammans satt in 73 124 tkr (72 568 tkr) i aktiekapital. 
Bolagets upptagningsområde avseende eventuella nya ägare är kommuner i Götaland.

Ägarsamråd med representanter från de 71 delägarna hölls digitalt den 18 november. Bolaget 
informerade då om hittillsvarande utveckling och framtidsplaner. 

Verksamhetens omfattning

Bolaget har tillstånd för att bedriva försäkringsrörelse (benämndes tidigare koncession) för att till 
sina ägare och deras kommunala bolag meddela direkt försäkring i följande grupper och klasser av 
skadeförsäkring.

- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e).
- Fartyg (klass 6).
- Allmän ansvarighet (klass 13).
- Annan förmögenhetsskada (klass 16).

Förutom finansiellt resultat bör bolagets lönsamhet även bedömas efter andra kriterier, som 
exempelvis minskad försäkringspremie för ägarna samt minskat skadeutfall hos ägarna.

Bolaget har under året tecknat försäkringsskydd för 65 (64) kommuner samt 1 (1) bolag och 
kommunalförbund.  Försäkringar tecknas endast för delägande kommuner eller deras hel- eller 
delägda bolag. Internupphandling enligt 3 kap. LOU, erbjuds endast till kommuner som upphandlar 
försäkringsskydd inom sin intressesfär, medan övriga organisationer enbart försäkras efter att 
Kommunassurans vunnit en upphandling enligt annan upphandlingsform i LOU. Under 2021 har 64 
kommuner valt internupphandling och bolaget har totalt haft 66 försäkringskunder, kommuner och 
bolag.
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Sedan många år är möjligheten för ägarkommunerna att internupphandla sin försäkring i 
Kommunassurans lagreglerad i LOU. Kommunerna har genom möjligheten till internupphandling 
kunnat få attraktiva premieerbjudanden kopplat till ett premieåterbäringssystem som faller ut när 
kommunerna haft ett positivt skadeutfall.

De riskexponeringar som har försäkrats i bolaget har återförsäkrats på den svenska och 
internationella återförsäkringsmarknaden.

Bolagets arbete med skadeförebyggande åtgärder har under året varit inriktat dels på 
informationsåtgärder gentemot kommunerna och dels på det självkontrollprogram som har 
utvecklats i samarbete med vår riskkonsult. Självkontrollprogrammet har under 2021 inte tagit i bruk 
i önskad utsträckning hos kommunerna, främst på grund av att kommunerna har tvingats prioritera 
åtgärder relaterade till covid-19.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets utgång

Skaderesultatet har för året motsvarat ett normalår, i linje med en budget avseende den totala 
skademängden. Vad gäller större skador, överstigande 5 Mkr för egendomsskador, har bolaget varit 
helt förskonat från dessa under 2021. Trots skadeutfallet beräknas många av de kunder som har valt 
internupphandling och uppvisar en positiv skadesituation erhålla premieåterbäring. 
Premieåterbäringen uppgår till totalt 7,7 Mkr (10,1 Mkr).

Som alla försäkringsbolag är bolagets verksamhet volatil vilket är mera märkbart i ett mindre bolag. 
Trots en viss volymökning till 2021 har skadekostnaderna sjunkit till mera normala nivåer sett till 
premiemassan. Med normala menas här att bolaget täcker den kostnadsnivån över tid. 

Bolagets fakturerade premier till kund ökade med 5 % mellan åren. Bolagets totala kostnader för  
återförsäkring ökade samtidigt med 31 %. Premieintäkterna för egen räkning minskade därför med 
3,6 Mkr från 2020. Priserna för återförsäkring har ökat väsentligt på återförsäkringsmarknaden de 
senaste åren, vilket brukar beskrivas som att det råder en hårdnande marknad. Förutom den 
hårdnande marknaden har i prissättningen av Kommunassurans återförsäkring för 2021 beaktats att 
bolaget under 2020 noterades för hela sex stycken egendomsskador samt en ansvarsskada 
överstigande den nivå per skada där bolagets självbehåll passeras och återförsäkringen träder in, 
vilket sker vid 5 Mkr för egendomsskador respektive vid 2 Mkr vid ansvarsskador. Dessutom 
uppnåddes då även bolagets nivå för totala kostnaden för egendomssskador innan återförsäkrarna 
träder in, s.k. stop-loss, som då var 25 Mkr. 

Även under 2021 har covid-19 påverkat verksamheten hos bolaget, liksom hos alla andra. Pandemin 
har inte medfört effekter på ekonomin som på något sätt kan jämföras med det synnerligen stora 
fallet i mars 2020, även om marknaden även under 2021 vid tillfällen varit något volatil. Värdet på 
bolagets placeringar har under 2021 stärkts.  

Under året blev Åtvidabergs kommun ny delägare i bolaget och är ny försäkringskund från 2022. 
Dessutom fattades beslut att Halmstads kommun blir ny delägare vid början av 2022. 

Det kan konstateras att befintliga kunder generellt väljer att förnya sitt försäkringsskydd i bolaget. 
Dessutom väljer fler av de fåtal ägarkommuner som inte har varit internt försäkrade att flytta sitt 
försäkringsskydd till bolaget. Det är numera endast en handfull av bolagets ägarkommuner som har 
valt att söka försäkringsskydd utanför den egna sektorns försäkringsmöjlighet. Det tillkommer även 
nya delägare som i samtliga fall har anslutit för att direkt kunna försäkra med stöd av 
internupphandlingsbestämmelserna. 

Årets resultat och skadeutfall

Årets resultat uppgår till 11 557 tkr (11 614 tkr) före dispositioner och skatt. Bolaget gör avsättning 
till säkerhetsreserven med -544 tkr (-3 169 tkr). Efter skatt slutar resultatet på 8 082 tkr (6 565 tkr). 

Premieintäkterna för egen räkning uppgår till 42 840 tkr (46 448 tkr). Skadekostnaderna för egen 
räkning uppgår till 33 223 tkr (27 269 tkr) sedan beräkningen av IBNR ökat bolagets skadereserv 
med -7 580 tkr (3 150 tkr). Skadekostnaderna för egen räkning ökar därmed med 6,0 Mkr mellan 
åren. 

Under 2021 har bolagets finansiella placeringar ökat i värde med 506 tkr (-3 033 tkr) och dessutom 
har vinster vid försäljningar realiserats med 3 672 tkr (-4 139 tkr), dvs en total påverkan på resultatet 
med 4 178 tkr (-7 172 tkr).

Sida 3

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
7a

5c
4c

0a
-2

25
c-

46
f1

-8
ba

c-
06

4d
44

7e
98

7c



Ekonomisk ställning

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

Under 2021 har bolaget inte gett några kostnader för inrapporterade skador över självbehåll eller 
stop-loss för återförsäkrarna, varken för egendom eller ansvar. 

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

Risker i verksamheten

Bolaget köper återförsäkring för att begränsa bolagets risker. För egendomsskada var bolagets 
självbehåll 5 Mkr för enskild skada. Den totala skadekostnaden för egendomsskdor som ersätts av 
bolaget, aggregat, var maximerad till 30 Mkr. För ansvarsskador var självbehållet 2 Mkr per 
skadehändelse och maximerat till 6 Mkr per år. I ett särskilt program för Malmö stad uppgick den 
totala risken för bolaget till 1 Mkr. Dessutom har en mindre egen exponering för bolaget om 0,1 
Mkr per skada förelegat avseende återförsäkringsskydd för terrorism. Sammanlagt begränsades 
bolagets totala risk till avrundat 37 Mkr (30+6+1) per år. Återförsäkring tecknades hos svenska och 
internationella återförsäkringsbolag och har handlats upp enligt lagen om offentlig upphandling, 
LOU.

 
Vid utgången av året var bolagets solvenskvot 320 % (288 %) vilket i branschen anses som en 
synnerligen god nivå. På en mindre verksamhet kan förändringar få snabbare genomslag på 
tillämpade nyckeltal.

Finansrörelsen styrs av bolagets placeringspolicy. Kapitalet har varit placerat i bank, kommun- och 
företagsobligationer samt andra räntebärande värdepapper i enlighet med bolagets placeringspolicy.

Bolagets risker finns utförligare beskrivet under "Tilläggsupplysningar".
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Verksamheten 2022

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

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

De kommuner som inte har internupphandlat sin försäkring, utan istället valt att genomföra 
upphandling enligt LOU kommer att erbjudas möjlighet att framöver istället internupphandla sitt 
försäkringsskydd. Från Kommunassurans sida rekommenderas ägarkommunerna att 
internupphandla, eftersom det leder till lägre transaktionskostnader samt att bolaget erbjuder bättre 
villkor vid en internupphandling än vid en upphandling enligt annan upphandlingsform. 
Internupphandlande kommuner deltar även i bolagets premieåtebäringsprogram, vilket hittills gett 
internupphandlande kommer återbäring om totalt 58,0 Mkr. 

Det finns dessutom vissa kommuner som inte har sin försäkring i bolaget idag, de får en förnyad 
kontakt med erbjudande om internupphandling.

Även under 2022 föreligger möjlighet att välkomna nya delägare.

Under 2020 har ett arbete inletts med att bereda delägarkommunerna ökade möjligheter att behålla 
mer egen risk och därmed premie i motsvarande mån. En ökad riskaptit kräver ett ökat 
ansvarstagande per kommun, vilket också medför att kommunernas möjlighet att själv behålla 
vinstmedel avseende den egna försäkringen ökar. Arbetet fortgår även under år 2022.

Arbetet med att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete kommer att fortsätta genom 
utbildningar, seminarier och nätverksbyggande. Även kompetenshöjning på området kommer att 
genomföras under 2022. Bolaget genomför numera en stor del av större möten med möjlighet till 
digitalt deltagande, t ex vad gäller seminarier, ägarsamråd och bolagsstämma.

Covid-19 innebär inte längre det hot som förelåg bara för ett antal månader sedan, efter att många 
personer har vaccinerats. Sjukdomen klassas inte längre som samhällsfarlig i Sverige och 
restriktionerna har släppts.

När det gäller kriget i Ukraina har bolaget inga engagemang med några av de stridande länderna. 
Det allmänna världsmarknadsläget med ökad osäkerhet påverkar dock värdet på bolagets placeringar 
av värdepapper.

På återförsäkringsmarknaden har den kraftiga prisökningen fortsatt även inför 2022. Även bolagets 
skadeutfall år 2020 har påverkat återförsäkrarnas beräkning av bolagets återförsäkringspremie för 
2022. Rateökningen för egendomsåterförsäkringsprogrammen uppgår till totalt 17 %.
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Medarbetare och ersättning

Bolaget har fem anställda, varav tre kvinnor (senior underwriter, skadechef samt ekonomi- och 
försäkringshandläggare) och två män (VD och ekonomichef/vice VD). 

Det föreligger inga osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Nuvarande VD:s lön avtalades i 
samband med anställningsprocessen och har därefter endast justerats årligen.

Ingen rörlig ersättning utgår till någon av bolagets anställda. 

Disposition av resultat

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

Förslag till disposition av bolagets resultat                                                                       2021

Till årsstämmans disposition står följande belopp (kr)

Från tidigare år balanserat                                                                                               41 230 413
Överkursfond                                                                                                             5 152 351
Årets resultat                                                                                                                   8 081 901
Summa                                                                                                                         54 464 665

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

att     i ny räkning balanseras 54 464 665 kr.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Femårsöversikt (kr)

Resultatet
2021 2020 2019 2018 2017

Premieinkomst för egen räkning, (f e r) 43 001 731 45 435 641 40 754 132 40 079 411 30 208 977
Premieintäkt f e r 42 839 671 46 448 419 40 822 404 39 843 887 30 094 100
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 1 737 887 -23 379 3 552 898 -1 086 455 1 727 429
Försäkringsersättningar (skadeers) f e r -33 223 125 -27 269 306 -23 734 806 -13 593 361 -26 073 292
Driftkostnader f e r -10 515 975 -9 451 169 -9 015 950 -9 011 218 -7 926 283
Övriga intäkter/kostnader 0 1 432 269 0 0 0
Tekniskt resultat försäkringsrörelsen 838 458 11 136 834 11 624 546 16 152 853 -2 178 046

Finansrörelsens resultat 10 078 893 -148 146 19 724 194 -3 829 633 4 923 304
Övriga intäkter/kostnader 640 000 625 000 525 000 500 000 500 000
Avsättn(-)/disp(+) säkerhetsreserv -543 694 -3 168 576 5 733 341 -6 862 364 0
Skatt -2 931 756 -1 880 050 -7 331 850 -1 605 930 -640 500
Årets resultat 8 081 901 6 565 062 30 275 231 4 354 926 2 604 758

Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar 213 557 192 198 770 057 183 439 803 171 468 486 165 290 225
Försäkringstekniska avsättningar f e r -47 112 491 -35 210 094 -34 445 029 -48 762 314 -59 894 189
Konsolideringskapital *1) 151 613 644 142 153 674 133 417 627 111 081 773 96 791 991
Konsolideringsgrad 353% 313% 327% 277% 320%
Primärkapital 152 275 056 124 174 054 134 244 855 124 580 693 94 998 939
Minimikapitalkrav 37 954 415 39 418 320 38 807 727 36 654 050 36 043 550
Solvenskapitalkrav 51 559 951 43 181 320 34 193 725 42 407 245 57 743 556
Solvenskvot 320% 288% 402% 297% 165%

Nyckeltal
Skadeprocent 77,6% 58,7% 58,1% 34,1% 86,6%
Driftkostnadsprocent 24,5% 20,3% 22,1% 22,6% 26,3%
Totalkostnadsprocent 102,1% 79,1% 80,2% 56,7% 113,0%

Kapitalförvaltningens direktavkastning räntor 2,96% 3,04% 3,64% 3,07% 3,46%
Kapitalförvaltningens totalavkastning räntor o 4,51% -0,07% 9,40% -2,35% 3,46%
orealiserad vinst

*1) Konsolideringskapital och kapitalbas har för samtliga år justerats med skatteeffekt på obeskattade reserver.

Definitioner

Premieintäkt  är den premieinkomst som endast avser kalenderåret 2021.

Konsolideringsgrad  är konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.

Skadeprocent är försäkringsersättningarna i procent av premieintäkten.

Driftkostnadsprocent  är försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.

Totalkostnadsprocent  är summan av försäkringsersättningar och försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.

Direktavkastning  är kapitalavkastningen i procent av summan placeringstillgångar och likvida medel.

För egen räkning (f e r) avser den del av premien som tillfaller bolaget efter avdrag för återförsäkring. Gäller också den del av utbetalda försäkringsersättningar 

Premieinkomst  är den totala premien som inbetalats under 2021. Den kan också till delar avse 2022. I premieinkomst för egen räkning (f e r) har avdrag skett med 
kostnad för återförsäkring.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

R E S U L T A T R Ä K N I N G

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Not 2021 2020

Premieintäkt för egen räkning, (f e r)
Premieinkomst 1 83 590 662 76 852 132
Premier för avgiven återförsäkring -40 588 931 -31 416 490
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie
och kvardröjande risker -162 060 1 012 778

42 839 671 46 448 420

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2 1 737 887 -23 379
1 737 887 -23 379

Diverse intäkter 0 1 432 269
0 1432269

Utbetalda försäkringsersättningar 

Före avgiven återförsäkring -18 820 710 -38 691 916
Driftkostnader för skadereglering -3 360 874 -3 587 131
Återförsäkrares andel 698 796 21 955 579

Förändring i avsättning för oreglerade skador 

Före avgiven återförsäkring -21 293 085 -30 317 841

Återförsäkrares andel 9 552 748 23 372 003

-33 223 125 -27 269 306

Driftkostnader f e r 3 -10 515 975 -9 451 169
-10 515 975 -9 451 169

Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 838 458 11 136 835

Icke teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Not 2021 2020

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 838 458 11 136 835
Kapitalavkastning, intäkter 4 7 766 692 7 048 636
Realiserade vinster/förluster 4 3 671 970 -4 139 305
Kapitalavkastning, kostnader -128 808 -47 672
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen -1 737 887 23 379
Orealiserade vinster/förluster 506 926 -3 033 185
Övriga intäkter och kostnader 640 000 625 000

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 11 557 351 11 613 688

Bokslutsdispositioner

Förändring av säkerhetsreserv -543 694 -3 168 576

Resultat före skatt 11 013 657 8 445 112

Skatter 5 -2 931 756 -1 880 050

Årets resultat 8 081 901 6 565 062
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

R E S U L T A T A N A L Y S  (kronor) Företag och
Not fastighet 1)

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkt för egen räkning, (f e r) RA 1 42 839 671
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 1 737 887
Försäkringsersättningar f e r RA 2 -33 223 125
Driftkostnader f e r -10 515 975

838 458

Avvecklingsresultat f e r
Avvecklingsresultat brutto RA 3 12 334 927
Återförsäkrares andel -3 956 204

8 378 723

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker -2 925 206
Avsättning för oreglerade skador -100 921 366

-103 846 572

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 56 734 081

56 734 081
1) Avser försäkringsgren enligt Finansinspektionens definitioner.

NOTER TILL RESULTATANALYSEN

Premieinkomst före avgiven återförsäkring
Premieinkomst 83 590 662
Premier för avgiven återförsäkring -40 588 931
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie
och kvardröjande risker -162 060
Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring 42 839 671

Not RA 2  Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering
Före avgiven återförsäkring -18 820 710
Återförsäkrares andel 698 796
Skadereglering -3 360 874

-21 482 788
Förändring i avsättning efter avgiven återförsäkring
Före avgiven återförsäkring -21 293 085
Återförsäkrares andel 9 552 748

-11 740 337

Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring -33 223 125

Not RA 3 Avecklingsresultat

8 378 723

Avvecklingsvinsten består av ett skador som avskrivits och inte ersatts eller skador 
som fått minskad reserv. Även reglerade skador som haft lägre skadekostnad än 
reserven för skadan förekommer. 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

B A L A N S R Ä K N I N G 2021-12-31 2020-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 6 213 557 192 198 770 057

213 557 192 198 770 057

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska 

Avsättning för oreglerade skador 51 599 081 42 046 333
51 599 081 42 046 333

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 7 29 979 018 17 924 200
Fordringar avseende återförsäkring 5 135 000 14 250 000
Övriga fordringar 3 487 466 27 000
Skattefordringar 5 499 583 4 323 593

44 101 067 36 524 793

Andra tillgångar
Kassa och bank 79 953 246 57 424 281
Materiella tillgångar 459 739

80 412 985 57 424 281

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter 3 123 151 3 016 896

3 123 151 3 016 896

SUMMA TILLGÅNGAR 392 793 476 337 782 360
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

B A L A N S R Ä K N I N G 2021-12-31 2020-12-31
Not

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
2021-12-31 2020-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital, 72 568 aktier á 1 000 kr 73 124 000 72 568 000
Ej registrerat aktiekapital 0 466 391
Reservfond 688 688
Summa bundet eget kapital 73 124 688 73 035 079

Fritt eget kapital
Överkursfond 5 152 351 4 711 575
Balanserad vinst/förlust 41 230 413 34 665 351

Årets resultat 8 081 901 6 565 062
Summa fritt eget kapital 54 464 665 45 941 988

Summa eget kapital 127 589 353 118 977 067

Obeskattade reserver
Säkerhetsreserv 30 257 293 29 713 599

30 257 293 29 713 599

Försäkringstekniska avsättningar före 
avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 8 2 925 206 2 763 146
Oreglerade skador 9 100 921 366 88 743 281

103 846 572 91 506 427

Avsättning för andra risker och kostnader
Avsättning för skatter 0 0

0 0
SkulderSkulder avseende direkt försäkring 0 0
Skulder avseende återförsäkring 0 0
Övriga skulder 10 25 729 008 19 926 573
Skatteskuld 3 186 492 7 528 355

28 915 500 27 454 928
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 102 184 758 70 130 339
102 184 758 70 130 339

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 392 793 476 337 782 360
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Redogörelse över förändringar i eget kapital

Aktiekapital
Övrigt 

tillskjutet 
kapital

Summa

73 034 391 688 73 035 079

89 609 89 609
0

89 609 0 89 609

73 124 000 688 73 124 688

Överkurs-  fond
Balanserad 

vinst och 
årets resultat

Summa

4 711 575 41 230 413 45 941 988
8 081 901 8 081 901

4 711 575 49 312 314 54 023 889

440 776 0 0
0 0
0 0

440 776 0 440 776

5 152 351 49 312 314 54 464 665Utgående balans per 2021-12-31

Transaktion med aktieägare

Transaktion med aktieägare

Transaktioner med aktieägare

Genomförd nyemission

Ingående balans per 2021-01-01

Utdelning

Bundet eget kapital

Summa transaktioner med aktieägare

Ingående balans per 2021-01-01
Transaktioner med aktieägare
Genomförd nyemission

Årets resultat

Summa transaktioner med aktieägare

Utgående balans per 2021-12-31

Fritt eget kapital
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Valuta

Klassificering

Bolagets principer för klassificering och värdering av finansiella tillgångar baseras på en bedömning av både (i) företagets affärsmodell för 
förvaltningen av finansiella tillgångar, och (ii) egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången.

Finansiella tillgångar värderas initialt till verkligt värde plus, i de fall tillgången inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, 
transaktionskostnader direkt hänförliga till köpet. Transaktionskostnaderna hänförliga till finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen kostnadsförs direkt i resultaträkningen.

Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde

* avtalsvillkoren ger vid specifika tidpunkter upphov till kassaflöden som enbart består av kapitalbelopp och ränta på det utestående                  
kapitalbeloppet.
Följande finansiella tillgångar redivisas till upplupet anskaffningsvärde; Fordringar avseende direkt försäkring, Kassa och Bank, Övriga fordringar.

Dessa tillgångar redovisades till upplupet anskaffningsvärde även enligt tidigare principer.

Tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen
Bolaget har valt att redovisa Obligationer och andra räntebärande värdepapper såsom redovisade till verkligt värde över resultaträkningen på grund av 
att de finansiella tillgångarna innehas i en affärsmodell där kriterier för kassaflöden inte uppfylls.

Övriga finansiella skulder, t ex Leverantörsskulder, Övriga skulder och upplupna kostnader ingår i denna kategori.

Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen som anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller då inga 
ekonomiska fördelar väntas av användandet.  

Finansiella tillgångar och skulder                                                                                                                                                                                 

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Värderingsprinciper
Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS görs bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen 
av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antaganden är baserade på 
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Verkliga utfall kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet.

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

Bolagets funktionella valuta är svenska kronor, SEK, som även utgör rapporteringsvalutan. Bolaget gör inte affärer i annan valuta. I de fall bolaget 
köper värdepapper utställda i annan valuta har dessa valutasäkrats till SEK varför bolaget inte tar någon valutarisk.

Tillgångar värderade till verkligt värde över övrigt totalresultat
Bolaget har inte några finansiella tillgångar till verkligt värde över totalresultat. 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Bolaget har inte några finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen.

Andra finansiella skulder

Bolaget tillämpar IFRS 9, utgiven av IASB juli 2014, från 1 januari 2018. Denna tillämpning har resulterat i förändringar i redovisningsprinciper. 
Bolaget har inte förtidstillämpat IFRS 9 under tidigare perioder. 

Bolaget klassificerar endast sina finansiella tillgångar som tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde då följande krav är uppfyllda:
* tillgången ingår i en affärsmodell där målet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden, och

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder 
klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år.

Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 
återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivitetsräntemetoden i de fall den är väsentlig.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Pensionskostnader

Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genomsnittliga försäkringstekniska 
avsättningar för egen räkning efter avdrag för nettofordringar i försäkringsrörelsen. Den överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en räntesats 
som motsvarar den genomsnittliga avkastningen på bolagets värdepapper. Resterande del som inte överförs till försäkringsrörelsens resultat utgöres av 
kapitalavkastning intäkter.

Utbetalada försäkringsersättningar

Kapital överförd från finansrörelse

Nedskrivning av fordringar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Bolaget värderar från och med 1 januari 2018 de framtida förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar i skuldinstrument redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde resp verkligt värde med förändringar via resultaträkningen baserat på framåtriktad information. Bolaget väljer 
reserveringsmetod baserat på om det skett en väsentlig ökning i kreditrisk eller inte. Bolaget tillämpar i enlighet med reglerna i IFRS 9 en förenklad 
metod för nedskrivningsprövning av kundfordringar. Förenklingen innebär att reserven för förväntade kreditförluster beräknas baserat på förlustrisken 
för hela fordrans löptid och redovisas första gången.

Beräkning av verkligt värde

Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad (t ex finansiella tillgångar som innehas för handel och finansiella tillgångar 
som kan säljas) baseras på noterad marknadskurs per balansdagen. De noterade marknadskurser som används för finansiella skulder är de faktiska 
säljkurserna. De instrument som innehas av Bolaget handlas på en aktiv eller observerbar marknad.

Borttagande av finansiella tillgångar och skulder

Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när samtliga förmåner och risker överförts till annan part alternativt när förpliktelser fullgjorts.

Bolaget har inga derivatinstrument.

Försäkringstekniska avsättningar 
Avsättningen gäller för ej intjänade premier och kvardröjande risker  samt avsättning för oreglerade skador .

Som Utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade 
försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat.

Premieinkomst/intäkt
Som Premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt och mottagen återförsäkring som inbetalats eller kan tillgodoföras företaget för 
försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela 
försäkringsperioden efter avdrag för eventuella kundrabatter. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. Premieinkomst 
redovisas exklusive skatter och andra avgifter som belastar försäkringspremien. Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är intjänad. 
Ej intjänad premie sätts av till Avsättning för ej intjänade premier. 

I avsättning för oreglerade skador ingår det kvarstående åtagande som bolaget har för inträffade skador. I ersättningsreserven ingår också beräkning av 
skador som har inträffat men ännu ej rapporterats (IBNR, incured but not reported). Beräkningen har gjorts i samråd med bolagets aktuarie.

Obeskattade reserver

Storleken av den totala avsättningen till säkerhetsreserven regleras i Finansinspektionens FFFS 2015:19 och FFFS 2015:23. Den tillämpade regeln för 
bolaget avser 0,5 X Premieinkomsten för egen räkning + 0,2 X Avsättning för oreglerade skador för egen räkning, vilket för 2021 totalt möjliggör en 
avsättning upp till 30,3 Mkr. 

De försäkringstekniska avsättningarna har beräknats i enlighet med fastställda principer i bolagets försäkringstekniska riktlinjer. Bolaget har inte 
diskonterat sina skadereserver.

Bolaget erbjuder internupphandling av försäkringsskydd till delägande kommuner, ej kommunala bolag. Den innebär bl a att kommuner som har 
positivt skadeutfall kan få upp till 18 % av premien i återbäring. Premieåterbäringen reducerar aktuell periods premieinkomst för bolaget i 
resultaträkningen.

Derivatinstrument

Avsättningen för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på redan ingångna och 
fakturerade försäkringsavtal som fördelas proportionellt över tidsperioden. I beaktande tas hur stor del av premien för varje enskild försäkring som 
hänför sig till tiden efter redovisningsperioden.

Premier och försäkringsersättningar

Avsättningen för anmälda skador beräknas genom individuell bedömning av enskilda skadefall.

Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det innebär att bolaget fortlöpande betalar en fastställd avgift till en separat juridisk enhet dit 
bolaget inte har några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter. Bolaget har således inga ackumulerade pensionsskulder.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Skatter

2021 2020
IBNR vid årets början, egendom 11 500 9 500
IBNR vid årets början, ansvar 8 500 8 000
Återförsäkrares andel av IBNR vid årets början, egendom -11 500 -5 400
Återförsäkrares andel av IBNR vid årets början, ansvar -2 750 -3 200
IBNR förändring under året, egendom -2 230 2 000
IBNR förändring under året, ansvar 695 500
Återförsäkrares andel av IBNR, förändring under året, egendom 11 190 -6 100
Återförsäkrares andel av IBNR, förändring under året, ansvar -2 075 450
Utgående IBNR för egen räkning 13 330 5 750

Kommunassurans följer interna riktlinjer för att säkerställa riktig bedömning och kvantifiering av den risk som tecknas och att specificera vilka 
försäkringsbelopp och definiera vilka typer av risker som får accepteras. Fastslaget i riktlinjerna är att maximalt bruttoåtagande per risk ej skall 
överstiga den försäkringskapacitet bolaget har i form av självbehåll för egen räkning samt i form av överenskommen återförsäkringskapacitet. Den 
återförsäkringskapacitetför avgiven återförsäkring som bolaget har tillgång till skall också omfatta kapacitet för risken för EML - (beräknad enskilda 
största skada) genombrott. Bolagets självbehåll och transferering av risk till återförsäkrare skall vid varje tillfälle vara anpassat till bolagets solvens, 
likviditet, och tillgänglig återförsäkringskapacitet. Försäkringsengagemang där återförsäkring krävs får inte slutgiltigt accepteras förrän 
återförsäkringsavtäckning kan anses vara återställd. Bolaget skall bedriva försäkringsverksamhet inom bolagets koncession, försäkringstekniska 
riktlinjer, verksamhetsplan och övriga verksamhetsstyrande dokument. För att säkerställa att detta efterlevs gör bolaget kontinuerliga uppföljningar av 
att verksamheten bedrivs inom fastslagna styrdokument. Bolaget bedriver skadeförebyggande arbete i ägarkommunerna genom arbete tillsammans med 
firma P&B.

Under försäkringsrisk talar man om teckningsrisk  respektive reservsättningsrisk . Med teckningsrisk menas risken för förlust på grund av att otillräcklig 
premie har tagits ut av kund till följd av ogynnsamt utfall av tillämpade antaganden av tex skador. Med reservsättningsrisk menas att de 
försäkringstekniska avsättningarna inte kommer att täcka de framtida skadeutbetalningarna samt övriga kostnader förknippade med dessa skador. Olika 
skador hanteras på skilda sätt och ändrade lagar, regler, rutiner och överenskommelser kan innebära att den framtida skadeutvecklingen skiljer sig från 
den historiska. Ansvars- och personskador är relativt få och tar lång tid att reglera vilket gör att de är svåra att värdera och bedömningen försvåras. 
Egendomsskador är däremot betydligt fler till antalet och har betydligt kortare regleringstider, vilket gör uppskattningen säkrare. Stora skadehändelser 
kan dock försvåra värderingen av skadan. Risken hanteras främst genom kontinuerlig översikt av aktuariella metoder, genom skadegenomgångar av 
rapporterade skador som ej avslutats samt även till viss del genom återförsäkring.

Bolaget har fastställt riktlinjer för styrning och kontroll av risker samt placeringsriktlinjer. På varje styrelsemöte ges information om bolagets risker. 
Bolaget har även utsett ansvariga för funktionerna riskkontroll och regelefterlevnad. Kontroll av risker och regelefterlevnad sker löpande och 
funktionerna avger en granskningsrapport till styrelsen. 

Risk och riskhantering är en central del av verksamheten i försäkringsföretag. Förmågan att identifiera, förebygga och hantera risker blir allt viktigare 
för ett företag och organisation. Risker som hanteras på rätt sätt kan leda till nya möjligheter och värdeskapande medan risker som inte hanteras rätt kan 
leda till skador och stora kostnader. Riskhanteringens syfte är att fånga alla väsentliga risker som är förknippade med organisationen och dess 
verksamhet i både nutid och framtid. Därmed får styrelse och VD en allsidig och saklig bild av den totala risksituationen. Bolaget rapporterar till 
Finansinpektionen (FI) regelbundet gällande återförsäkring, resultat, ekonomisk ställning, skadeutfall och i vilken takt de ersätts samt placering i 
värdepapper och hur de fördelas i olika slag. Därvid utgår kontroll av bolaget. Utöver detta har bolaget auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer som 
granskar bolaget. Vidare har bolaget en funktion som interngranskare.

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat. Aktuell skatt är den skatt som ska betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade per balansdagen. Uppskjuten skatt beräknas enligt 
balansräkningsmetoden.  I 2021 års årsredovisning har aktuell skattesats, 20,6 %, tillämpats.

Försäkringsrisk

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida 
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål
Försäkringsföretaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, 
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Det är främst beräkningen av försäkringstekniska avsättningar som innebär en betydande 
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår vilket behandlas i huvuddrag nedan. 
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar beräknas med metoder som innebär att olika antaganden görs. Särskilt för den del av avsättningarna som avser 
inträffade men ej rapporterade skador finns en osäkerhet i det verkliga utfallet , se vidare i avsnittet om reservsättningsrisk.
Viktiga bedömningar vid tillämpande av företagets redovisningsprinciper. Bolaget värderar sina finansiella tillgångar till verkligt värde.

När skador inträffar registeras de och därefter görs en bedömning om skadans storlek som ger en skadereserv för respektive skada. Förutom 
reservsättning för de skador som är inträffade, gör bolaget avsättning för skador som är inträffade men ännu inte är rapporerade. Incured But Not 
Reported (IBNR) beräknas av bolagets aktuarie för att gardera sig genom att ekonomiskt göra avsättning för skador som ännu inte är kända men kan ha 
inträffat.

Allmänt om risker                                                                                                                                                                                                      

Kommunassurans minskar sitt totala riskåtagande genom att teckna återförsäkring hos välrenommerade återförsäkringsgivare. Kommunassurans är 
exponerad för teckningsrisk, avsättningsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk, koncentrationsrisk och operationell risk. De huvudsakliga riskerna 
i bolaget är teckningsrisk, avsättningsrisk och marknadsrisk.

RISKER
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

2021 (kr) <2016 2017 2018 2019 2020 2021

Avsättning oreglerade skador IB 4 550 077 2 121 628 1 824 963 9 534 263 70 712 349 0 88 743 280
Förändring i avsättning med utbetald ersättning -608 877 -1 477 200 -704 289 -2 290 384 -17 049 737 -3 837 963 -25 968 450

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -1 225 986 0 0 0 0 0 -1 225 986

Förändring i avsättning -1 050 000 -655 000 -329 000 -3 673 116 4 887 858 0 -819 258

Nya avsättningar 0 0 0 0 -2 380 000 42 571 779 40 191 779

Summa förändring -2 884 863 -2 132 200 -1 033 289 -5 963 500 -14 541 879 38 733 816 12 178 085

Avsättning oreglerade skador UB 1 665 214 -10 572 791 674 3 570 763 56 170 470 38 733 816 100 921 365

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 0 0 1 084 174 1 514 167 53 697 992 0 56 296 333
Förändring i fordran pga utbetald ersättning 0 0 0 0 0 0 0

Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning 0 0 -300 000 -1 500 000 0 0 -1 800 000

Förändring i fordran 0 0 0 0 -8 272 252 0 -8 272 252

Nya fordringar 0 0 0 0 0 10 510 000 10 510 000

Summa förändringar 0 0 -300 000 -1 500 000 -8 272 252 10 510 000 437 748

 Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsä n  UB 0 0 784 174 14 167 45 425 740 10 510 000 56 734 081
Återförsäkrarens andel av utbetalning 0 0 0 0 -698 796 0 -698 796
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning 0 0 0 0 0 0 0
Utbetalda försäkringsersättningar -753 877 -1 150 162 -589 005 -1 037 080 -11 870 836 -3 438 080 -18 839 040
Förändring i avsättning 2 884 863 2 132 200 733 289 4 463 500 14 264 627 -36 223 816 -11 745 337

Avvecklingsresultat 2 130 986 982 038 144 284 3 426 420 1 694 995 8 378 723

2020 (kr) <2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avsättning oreglerade skador IB 1 487 133 4 361 975 2 559 716 6 244 711 38 121 905 0 52 775 440
Förändring i avsättning med utbetald ersättning 0 0 0 -1 147 000 -18 779 698 0 -19 926 698

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -397 200 -201 140 -87 800 -671 161 -1 459 578 0 -2 816 879

Förändring i avsättning -545 979 -154 712 -350 288 -2 601 587 -8 089 803 14 242 369 2 500 000

Nya avsättningar 0 0 0 0 -258 563 56 469 980 56 211 417

Summa förändring -943 179 -355 852 -438 088 -4 419 748 -28 587 642 70 712 349 35 967 840

Avsättning oreglerade skador UB 543 954 4 006 123 2 121 628 1 824 963 9 534 263 70 712 349 88 743 280

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 0 0 10 131 380 979 248 10 995 707 0 22 106 335
Förändring i fordran pga utbetald ersättning 0 0 -10 038 835 0 -3 467 500 0 -13 506 335

Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning 0 0 0 0 0 0 0

Förändring i fordran 0 0 -92 545 104 926 -6 014 040 0 -6 001 659

Nya fordringar 0 53 697 992 53 697 992

Summa förändringar 0 0 -10 131 380 104 926 -9 481 540 53 697 992 34 189 998

 Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsä n  UB 0 0 0 1 084 174 1 514 167 53 697 992 56 296 333

Återförsäkrarens andel av utbetalning 0 0 10 481 971 0 10 139 679 1 333 929 21 955 579
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning 0 0 -10 481 971 0 353 331 0 -10 128 640
Utbetalda försäkringsersättningar -127 000 0 0 -704 131 -23 812 742 -14 767 371 -39 411 244
Förändring i avsättning 943 179 355 852 345 543 4 524 674 13 085 287 -60 387 844 -41 133 309

Avvecklingsresultat 816 179 355 852 345 543 3 820 543 -234 445 5 103 672

Återförsäkringsrisk

För egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr per skadehändelse. Den totala skadekostnaden som ersätts av bolaget, aggregat, har varit 30 Mkr. 
För ansvarsskada var självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och totalt, aggregat, 6 Mkr per år. Dessutom har bolaget ett särskilt återförsäkringsprogram 
för försäkringslösningen åt Malmö stad som är maximerad till 1 Mkr samt ett program för exponering mot skada till följd av terrorism där bolagets egen 
andel har varit mycket begränsad. Bolagets totala risk för skador under ett kalenderår uppgick därmed avrundat till 37 Mkr.

Syftet med återförsäkringsprogrammet är att ge skydd mot större skador och därigenom undanröja kraftiga svängningar i affärsresultatet mellan åren 
samt att täcka överskjutande risknivåer där bolagets egen exponering kan överskridas. Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med 
återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträffade skador över nivå för självbehåll. Premier för avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över 
ett kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationella bolag med rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets 
återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar respektive egendom.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

2021 2020

AAA 4 005 520 4 013 360

AA+ 9 052 520 5 218 400

AA- 8 692 500 15 216 480

A+ 10 794 871 18 644 873

A 0 0

A- 7 144 942 39 690 353 7 249 256 50 342 369

BBB+ 4 100 800 4 040 200

BBB 33 014 586 44 012 933

BBB- 52 114 201 89 229 587 38 557 290 86 610 423
BB+ 40 197 233 35 030 256
BB 18 925 012 24 212 009
BB- 9 016 258 68 138 503 0 59 242 265
Oratade 16 498 749 16 498 749 2 575 000 2 575 000

2021 2020
År Förfallostruktur Räntebindning Förfallostruktur Räntebindning
2019
2020
2021 116 986 002
2022 14 071 270 145 227 296 24 090 903 14 043 653
2023 27 232 043 20 087 101 44 761 916 28 060 360
2024 52 947 020 15 987 399 50 380 196 16 026 632
2025 67 479 286 9 616 800 60 608 612 9 381 480
2026 27 394 234 5 997 395
2027- 24 433 339 16 641 201 18 928 430 14 271 930
Total 213 557 192 213 557 192 198 770 057 198 770 057

Valutarisk
Valutarisk uppkommer när tillgångar och skulder i samma utländska valuta inte överensstämmer storleksmässigt. Bolaget har inga affärer i utländsk 
valuta. I de fall bolaget köper värdepapper utställda i annan valuta så valutasäkras dessa till svenska kronor i samband med köpet.

- Återförsäkrarens andel av försäkringstekniska avsättningar och fordringar avseende återförsäkring

När det gäller bolagets försäkringstekniska avsättningar för egen räkning (FTA) som vid årsskiftet uppgick till 47,1 Mkr (35,2 Mkr), kan av dessa 
skador beräknas utfalla med 38,4 Mkr (51,3 Mkr) inom ett år och ytterligare 19,2 Mkr (13,8 Mkr) efter två år. Generellt beräknas en längre 
handläggningstid för ansvarsskador än för egendomsskador.

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

Bolagets finanspolicy reglerar vilka värdepapper som bolaget ska placera i och vid utgången av 2021 var fördelningen enligt följande:

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

Kreditrisk

(kr)

- Andra finansiella tillgångar där bolagets placeringar i värdepapper utgör huvuddelen

Tillgångar gällande avgiven återförsäkring består av fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk och skadereserv enligt 
återförsäkringsavtalet.

Finansiella risker

Bolagets finansiella instrument som värderas till verkligt värde utgörs av värdepapper, se not 6 för mer information, vilka är klassificerade enligt 
tillgängliga för försäljning, innebärande att de värderas till verkligt värde över övrigt totalresultat. Dessa värdepapper är värderade enligt priser som är 
noterade på en aktiv marknad, vilket innebär att de har nivåtillhörighet 1. Bolaget har i allt väsentligt finansiella instrument värderade inom nivå 1 och 
2.

Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträffade skador över nivå för självbehåll. 
Premien för avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationella bolag med 
rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar och egendom.

Återförsäkring och försäkringsrisk
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

(tkr) Summa

213 557 213 557

92 213 92 213
79 953 79 953

172 166 213 557 385 723

(tkr) Summa

198 770 198 770

78 544 78 544
57 424 57 424

135 968 198 770 334 738

Kundfordringar och andra fordringar 
exkl interimsfordringar

Tillgångar i balansräkningen

Obligationer och andra värdepapper

Där menas risken att nettot av bolagets tillgångar och skulder minskar till följd av att tillgångarnas sammansättning inte motsvarar skuldernas. Denna 
kan vara tillämplig i flera riskkategorier.

* Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt 
(dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
* Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 3).

Obliagationer och andra värdepapper

Likvida medel

Finansiella 
tillgångar 
värderade 
till upplupet 
anskaffnings
värde

Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
verkligt värde

Finansiella 
tillgångar 
värderade 
till upplupet 
anskaffnings
värde

Matchningsrisk

Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
verkligt värde

Summa

Tillgångar i balansräkningen

Tabellen ovan visar finansiella instrument värderade utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras enligt 
följande:
* Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)

Koncentrationsrisk

Här avses risken för koncentrationer av risk på tillgångs- eller skuldsidan som kan leda till förluster eller negativ resultatutveckling vid ogynnsamma 
marknadsförhållanden eller händelser. Förutom själva marknadsriskerna bedöms övriga koncentrationsrisker som låga främst genom den diversifiering 
som uppkommer genom bolagets placeringsinriktning. Placeringarna ska användas för skuldtäckning vilket också innebär att risken för allt för stora 
enhandsengagemang hålls låg.

På grund av den korta löptiden bedöms verkligt värde för de tillgångar som är värderade till upplupet anskaffningsvärde i allt väsentligt överensstämma 
med bokfört värde.

Summa

31 december 2020

31 december 2021

Kundfordringar och andra fordringar 
exkl interimsfordringar
Likvida medel
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER (belopp i tkr) 2021 2020

Not 1 Premieinkomst
Den totala premien som inbetalats under kalenderåret 2020.
Den kan till vissa delar avse premieperiod som sträcker sig in i 2021.
Premieinkomst 91 311 86 988
Utbetald och reserverad premieåterbäring -7 721 -10 135
Summa premieinkomst 83 590 76 853

Not 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

verksamheten. Gäller skador som är reservsatta, för egen räkning.

Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats på den genomsnittliga
summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på 4,51 % (-0,07 %).
Ingående avsättning för oreglerade skador 88 743 52 775
Utgående avsättning för oreglerade skador 100 921 88 743

189 664 141 518

Genomsnittlig avsättning för året 94 832 70 759
Avgår genomsnittlig andel återförsäkrare för året -56 515 -39 201
Summa beräkningsunderlag 38 317 31 558
Avkastning 1 738 -23

Not 3
Personalkostnader 6 110 5 512
Lokalkostnader 342 359
Styrelsekostnader 462 451
Revisionsarvoden 106 388
Övriga kostnader 3 445 2 741
Avskrivningar 51 0

10 516 9 451

Personal och löner

Ersättning för revision

Styrelsearvoden

Belopp tkr
0

84
37
65
21
23
23
22
17
14

Lars-Erik Rönnlund, suppleant 11

Riktlinjer

Pensionsförmåner och övriga förmåner till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgår som del av den 
totala ersättningen.

Jan-Åke Troedsson, ordförande 

Irene Robertsson, ledamot 
Kjell Rosenlöf, ledamot

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Till ledningen har årsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning.
Ersättning till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgörs av grundlön, övriga förmåner och pension. 
Ingen rörlig ersättning förekommer.

Till styrelsens ordförande utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Nuvarande ordförande avstår arvode. Något 
särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete.

Lars Niklasson, vice ordförande o vice försäkringssakkunnig

Anders Nählstedt, ledamot 
Jan Willgård, ledamot o försäkringssakkunnig, fr o m maj
Anders Bjärnehäll, ledamot o försäkringssakkunnig, t o m maj

totalt 1 373 tkr (1 412 tkr) samt därutöver förmån av tjänstebil. Till vice vVD/ekonomichef har lön utgått med

vVD till 654 tkr (651 tkr). Därutöver finns inga pensionsförpliktelser för bolaget.

770 tkr (764 tkr). Styrelsearvoden uppgår till till 328 tkr (337 tkr). Sociala avgifter och löneskatter uppgår till
1 457 tkr (1 188 tkr) och pensions- försäkringspremier för VD och vVD till försäkringspremier för VD och

Driftkostnader

Avkastning på den del av kapitalet som har funnits tillgänglig för placeringar hänförligt till försäkrings-

Styrelsen består av 7 ordinarie ledmöter (5 män och 2 kvinnor) samt 3 ersättare (2 män och 1 kvinna). 

Catarina Willman, ledamot 

Övriga förmåner avser tjänstebil

Ann-Christin Walméus, suppleant 
Stefan Tengberg, suppleant

Ersättning till auktoriserad revisor beräknas uppgå till 290 tkr.

Arvode till ledamot och suppleant till styrelsen har under året fördelats enligt följande:

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Bolaget har haft 5 (4) anställda, 2 (2) män och 3 (2) kvinnor. Till verkställande direktören har utgått lön om

Sida 19 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
7a

5c
4c

0a
-2

25
c-

46
f1

-8
ba

c-
06

4d
44

7e
98

7c



Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Avgångsvederlag

Not 4 2021 2020
Ränta på bankmedel samt kommun- och företagsobligationer mm 7 639 7 001
Realiserad vinst/förlust vid försäljning 3 672 -4 139
Orealiserad vinst/förlust verkligt värde 506 -3 033

11 817 -171
Not 5

Årets skatt -2 539 -1 846

Resultat före skatt 11 557 8 445
Orealiserat resultat värdepapper -506 -
Schablonintäkt 1 815 -
Underlag för beskattning 12 866 8 445
Skatt enligt gällande skattesats, 20,6 % -2 539 -1 845
Ej avdragsgilla kostnader - -38
Skatt på grund av ändrad taxering -393 -35
Redovisad effektiv skatt -2 932 -1 880

Not 6 Placeringstillgångar 

Nominellt Anskaffningsv Verkligt värde Nominellt Anskaffnings Verkligt 
Kommunobligationer 13 000 13 244 13 058 9 000 9 238 9 232
Företagsobligationer och räntebevis 174 254 175 216 176 793 136 747 137 082 141 051
Strukturerade produkter och fonder 25 000 24 850 23 706 34 100 34 769 35 371

212 254 213 310 213 557 179 847 181 089 185 654

Not 7 Fordringar avseende direkt försäkring 2021 2020
Fakturerade ej betalda premier för 2021 29 979 17 924

Not 8 Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker 2021 2020
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets början 2 763 3 776
Förändring under året 162 -1 013
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets slut 2 925 2 763

Not 9 Avsättning för oreglerade skador
Inträffade och rapporterade skador vid årets början 68 743 52 775
Inträffade och rapporterade skador förändring under året 13 713 15 968
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) vid årets början 20 000 17 500
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) förändring under året -1 535 2 500
Utgående balans för oreglerade skador 100 921 88 743

Not 10 Övriga skulder
Leverantörsskulder 1 198 409
Övriga skulder 24 531 19 518

25 729 19 927

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
89 509 68 934

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 675 1 196
102 184 70 130

Not 12 Poster inom linjen
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder

Registerförda tillgångar
Aktier - 286
Obligationer 43 581 40 173
Kassatillgångar 9 108 2 220
Övriga placeringar 2 423 1 763

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Skatter 

Fakturerade premier för 2022

Kapitalavkastning, intäkter 

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

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

2021 2020
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Not 13 Vinstdisposition (kr)
Behandling av resultat

Till bolagsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat 41 230 413
Överkursfond 5 152 351
Årets resultat 8 081 901
Att disponera 54 464 665

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

att     i ny räkning balanseras 54 464 665 kr.

den 25 mars 2022

Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

Jan Åke Troedsson Lars Niklasson Jan Willgård Anders Nählstedt
Ordförande vice ordförande

Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

Iréne Robertsson Kjell Rosenlöf Catarina Willman Anders Ramäng
Verkställande direktör

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

Carl Fogelberg Viktoria Persson
Huvudansvarig revisor Medpåskrivande revisor
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har lämnats den 28 mars 2022

Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

Per Lilja Sylve Qvillberg
Lekmannarevisor Lekannarevisor

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 mars 2022

Sida 21 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: ukI9hKxtRMTkzIAY3ZbjBg

Anders Ramäng
VD

2022-03-25 13:22

Serienummer: JgUnAJeE7MucNnfdQnTzpw

LARS NIKLASSON
Vice ordförande

2022-03-25 13:24

Serienummer: RJv5MVqNuaPv4uHnOBPNIA

IRÉNE ROBERTSSON
Ledamot

2022-03-25 13:25

Serienummer: KK3w9RvpqOjsqnwKC0dUjA

Catarina Helena Willman
Ledamot

2022-03-25 13:53

Serienummer: la8wnviMpRluy/36LQyEsg

Kjell Olof Rosenlöf
Ledamot

2022-03-25 14:16

Serienummer: cgU3d/EbJ20aSxnLomn9Jg

ANDERS NÄHLSTEDT
Ledamot

2022-03-25 14:38

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: CJWJW0w9TAyyxENK2KK1hQ

Jan Arne Willgård
Ledamot

2022-03-25 14:50

Serienummer: KFvxKd865hR3LPfmQDNanQ

SYLVE QVILLBERG
Lekmannarevisor

2022-03-25 18:56

Serienummer: WnD4utJSrcV4EU9RjIzzvQ

Jan Åke Thomas Troedsson
Ordförande

2022-03-26 07:44

Serienummer: YChGx0NJOvlVUyoBA/rXAQ

Per Martin Lilja
Lekmannarevisor

2022-03-28 22:37

Serienummer: qJN1ncqCB4I0D4OkKVILaQ

CARL FOGELBERG
Auktoriserad revisor

2022-03-29 19:31

Serienummer: 58ARMDoxW2cENU5RpeP+9Q

VICTORIA PERSSON
Auktoriserad revisor

2022-03-29 19:36

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
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
Ny Årsredovisning 2021 klar III.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 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

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

ukI9hKxtRMTkzIAY3ZbjBg)
2022-03-25 13:22 Alla dokument har undertecknats av Anders Ramäng
2022-03-25 13:24 LARS NIKLASSON har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

JgUnAJeE7MucNnfdQnTzpw)
2022-03-25 13:24 Alla dokument har undertecknats av Lars Niklasson

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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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
Ny Årsredovisning 2021 klar III.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 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2022-03-25 13:24 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Iréne Robertsson
2022-03-25 13:25 IRÉNE ROBERTSSON har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

RJv5MVqNuaPv4uHnOBPNIA)
2022-03-25 13:25 Alla dokument har undertecknats av Iréne Robertsson
2022-03-25 13:45 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Viktoria Persson
2022-03-25 13:50 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Catarina Willman
2022-03-25 13:53 Catarina Helena Willman har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

KK3w9RvpqOjsqnwKC0dUjA)
2022-03-25 13:53 Alla dokument har undertecknats av Catarina Willman
2022-03-25 14:15 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Kjell Rosenlöf
2022-03-25 14:16 Kjell Olof Rosenlöf har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

la8wnviMpRluy/36LQyEsg)
2022-03-25 14:16 Alla dokument har undertecknats av Kjell Rosenlöf
2022-03-25 14:36 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anders Nählstedt
2022-03-25 14:38 ANDERS NÄHLSTEDT har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

cgU3d/EbJ20aSxnLomn9Jg)
2022-03-25 14:38 Alla dokument har undertecknats av Anders Nählstedt
2022-03-25 14:48 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jan Willgård
2022-03-25 14:50 Jan Arne Willgård har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

CJWJW0w9TAyyxENK2KK1hQ)
2022-03-25 14:50 Alla dokument har undertecknats av Jan Willgård
2022-03-25 18:52 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sylve Qvillberg
2022-03-25 18:56 SYLVE QVILLBERG har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

KFvxKd865hR3LPfmQDNanQ)
2022-03-25 18:56 Alla dokument har undertecknats av Sylve Qvillberg
2022-03-26 07:43 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jan-Åke Troedsson
2022-03-26 07:44 Jan Åke Thomas Troedsson har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

WnD4utJSrcV4EU9RjIzzvQ)
2022-03-26 07:44 Alla dokument har undertecknats av Jan-Åke Troedsson
2022-03-28 22:32 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Per Lilja
2022-03-28 22:37 Per Martin Lilja har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

YChGx0NJOvlVUyoBA/rXAQ)

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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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
Ny Årsredovisning 2021 klar III.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 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2022-03-28 22:37 Alla dokument har undertecknats av Per Lilja
2022-03-29 19:29 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Carl Fogelberg
2022-03-29 19:31 CARL FOGELBERG har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

qJN1ncqCB4I0D4OkKVILaQ)
2022-03-29 19:31 Alla dokument har undertecknats av Carl Fogelberg
2022-03-29 19:36 VICTORIA PERSSON har signerat dokumentet Ny Årsredovisning 2021 klar III.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

58ARMDoxW2cENU5RpeP+9Q)
2022-03-29 19:36 Alla dokument har undertecknats av Viktoria Persson

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Till årsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (org.nr 516406-0294)

Granskningsrapport för 2021

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

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
aktieägaravtal, ägardirektiv och de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas  uppgift är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt pröva den interna
kontrollen och om verksamheten bedrivits enligt ägarnas uppdrag och mål.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för prövning och bedömning.

Vid vår granskning har vi samrått med våra ersättare Bruno Andersson, Ystad och Bengt Wallin, 
Sölvesborg.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att verksamheten bedrivits enligt fastställt ägardirektiv och inom de kommunala 
befogenheter som gäller för bolaget.

Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning 
föreligger därmed inte.

Malmö 2022-03-29

Per Lilja, Malmö         Sylve  Qvillberg, Skurup
Av årsstämman utsedda lekmannarevisorer
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: KFvxKd865hR3LPfmQDNanQ

SYLVE QVILLBERG
Lekmannarevisor

2022-03-29 19:07

Serienummer: YChGx0NJOvlVUyoBA/rXAQ

Per Martin Lilja
Lekmannarevisor

2022-03-29 22:46

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
Granskningsrapport 2021 Kommunassurans.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 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2022-03-29 17:40 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-29 17:40 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-29 17:40 En avisering har skickats till Per Lilja
2022-03-29 17:40 En avisering har skickats till Sylve Qvillberg
2022-03-29 19:07 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sylve Qvillberg
2022-03-29 19:07 SYLVE QVILLBERG har signerat dokumentet Granskningsrapport 2021 Kommunassurans.pdf via BankID Sverige 

(Unikt ID: KFvxKd865hR3LPfmQDNanQ)
2022-03-29 19:07 Alla dokument har undertecknats av Sylve Qvillberg
2022-03-29 22:44 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Per Lilja
2022-03-29 22:46 Per Martin Lilja har signerat dokumentet Granskningsrapport 2021 Kommunassurans.pdf via BankID Sverige (Unikt 

ID: YChGx0NJOvlVUyoBA/rXAQ)
2022-03-29 22:46 Alla dokument har undertecknats av Per Lilja

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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1 av 3 

Revisionsberättelse 

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

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kommunassurans Syd Försäkrings 
ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB. 

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport 
som har överlämnats till bolagets styrelse i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11. 

Grund för uttalanden 

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

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Vår revisionsansats 

Revisionens inriktning och omfattning 

Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i 
de finansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där verkställande direktören och styrelsen gjort 
subjektiva bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som har gjorts med 
utgångspunkt från antaganden och prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid alla 
revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen och verkställande direktören åsidosätter den interna 
kontrollen, och bland annat övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för 
väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter. 

Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella 
rapporterna som helhet, med hänsyn tagen till bolagets struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt den 
bransch i vilken bolaget verkar. 

Väsentlighet 

Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga 
felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller misstag. De betraktas som väsentliga om 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar med grund 
i de finansiella rapporterna. 

Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa väsentlighetstal, däribland för den finansiella 
rapportering som helhet. Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi revisionens inriktning och 
omfattning och våra granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning, samt att bedöma effekten av 
enskilda och sammantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet. 
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Särskilt betydelsefulla områden 

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de 
mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades 
inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen som helhet, men vi gör inga 
separata uttalanden om dessa områden. 

Särskilt betydelsefullt område Hur vår revision beaktade det särskilt 
betydelsefulla området 

Reserv för oreglerade skador 

•  Kommunassurans Syd Försäkrings AB erbjuder sina ägare skade- och 

ansvarsförsäkringar. Ledningen beskriver de risker som finns 
förknippade med försäkringsgivning på sidorna 15-17 och de 
redovisningsprinciper som tillämpas beskrivs på sida 13-15. 

•  Reserven för oreglerade skador är i väsentlig utsträckning beroende 

av de bedömningar ledningen gör av de mest sannolika kostnaderna för 
att reglera skadorna. Reserven uppgår i bokslutet till 101 MSEK (89 
MSEK). 

•  Bedömning görs baserad på den information ledningen har tillgänglig 

vid bokslutet och beräkningarna baseras på bedömningar om framtida 
utfall av skadekostnad, såsom avvecklingstid och skademönster. Bolaget 
använder vedertagna aktuariella metoder för beräkningarna av 
avsättningar för oreglerade skador. Beräkningen av reserven för 
inträffade men ej inrapporterade skador görs av bolagets aktuarie. 

•  Det går inte att utesluta att annan information kan påverka de 

reserver som bokförts och graden av uppskattningar och bedömningar 
gör att vi anser att reserv för oreglerade skador utgör ett särskilt 
betydelsefullt område. 

Vi har bland annat: 

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

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

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

• Inhämtat utfall i tidigare gjorda 
reserver för jämförelse mot tidigare 
reserv för bedömning av 
riktigheten i gjorda reserver 

Vår granskning har inte resulterat i några 
väsentliga anmärkningar inom detta 
område. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Kommunassurans Syd Försäkrings AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

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

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

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 4009 203 11 Malmö, utsågs till Kommunassurans Syd Försäkrings ABs 
revisor av bolagsstämman den 6 maj 2014 och har varit bolagets revisor därefter. 

Malmö den 29 mars 2022 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
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Carl Fogelberg    Viktoria Persson    
Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor 
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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 
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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 
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§ 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 
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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. 

  

  2022-04-05 16:54:14 UTCSignerat 2759460 2 / 4Oneflow ID Sida



 

 

3 av 3 

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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Deltagare

 JOSEFIN LARSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOSEFIN LARSSON

Josefin Larsson

2022-04-05 16:54:14 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 INGELIS ÖHWALL Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: INGELIS ÖHVALL

Ingelis Öhwall

2022-03-27 20:34:47 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2022-04-05 16:54:14 UTCSignerat 2759460 4 / 4Oneflow ID Sida



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. 

  

  2022-04-05 16:52:04 UTCSignerat 2759467 2 / 4Oneflow ID Sida



 

 

3 av 3 

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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Deltagare

 JOSEFIN LARSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOSEFIN LARSSON

Josefin Larsson

2022-04-05 16:52:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 INGELIS ÖHWALL Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: INGELIS ÖHVALL

Ingelis Öhwall

2022-03-27 20:31:32 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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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 
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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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2021

Årsredovisning

Stiftelsen Edit Anderssons fond

 

Org.nr 865500-3740
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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

Org.nr 865500-3740

Stiftelse ID: 3

Stiftelsen Edit Anderssons fond

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

Stiftelse ID: 3

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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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
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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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2021

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
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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)
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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

4(8)
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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

5(8)
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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

7(8)
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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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BILAGA

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

2
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BILAGA

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

3
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BILAGA

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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BILAGA

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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BILAGA

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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§ 199 Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2021 
KS/2022:278 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Noterar revisionsberättelser för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar 

Johanssons fond, Thomas Rundqvist 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom 
skolan. 

• Beviljar styrelsen för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar Johanssons 
fond, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom skolan 
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. 

Jäv 
Rosé Torkelsson (S), Cecilia Lööf (C), Caroline Bergmann (Mp) och Lena Eksberg (S) anmäler 
jäv och deltar därmed inte i handläggningen i ärendet. 
Rikard Strömberg (S), Ulf Nyberg (M), Gunilla Blomgren (L) och ChrisTina Yngvesson (Kd) 
ersätter. 

Ärendet 
Föreligger revisionsberättelser 2021 för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar 
Johansson, Tomas Rundqvist 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom skolan. 

Granskningen av stiftelserna har utförts av kommunens lekmannarevisorer då stiftelser som 
ej är skyldiga att upprätta årsredovisning ej behöver ha auktoriserad revisor. 

Stiftelserna har granskats genom en genomgång av årsbokslut. Granskning har skett mot 
bokslutsbilagor med underliggande verifikat. Granskningen omfattar de stiftelser vars 
tillgångar understiger 10 gånger det för 2021 gällande basbeloppet (47 600 kr). Stiftelser med 
en förmögenhet överstigande 10 basbelopp granskas i annan ordning. 

Lekmannarevisorerna bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas räkenskaper år 
2021 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat- och ställning. De bedömer att 
den interna kontrollen avseende stiftelsernas förvaltning i allt väsentligt är tillräcklig. 

Förvaltningen har beaktat politikens uppdrag om att se över om reglerna för stiftelserna kan 
revideras eller om stiftelser kan avvecklas och finner att nuvarande regler är bra då 
Kammarkollegiet tidigare beviljat stiftelserna att utöver avkastning även kunna dela ut av 
kapitalet. I och med detta kommer kapitalet ta slut i stiftelserna och de kan då avvecklas.  
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Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
AU §107, 2022-06-16 
Tjänsteskrivelse om granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2021 2022-06-01 
Revisionsberättelse Brunkeparkens fond 
Revisionsberättelse Gunnar Johanssons fond 
Revisionsberättelse Lindgrens fond 
Revisionsberättelse Samfond inom skolan 
Revisionsberättelse Social samfond 
Revisionsberättelse Thomas Rundqvist 90-års fond 
Redovisning fonder 2021 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 107 Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2021 
KS/2022:278 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Noterar revisionsberättelser för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar 
Johanssons fond, Thomas Rundqvist 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom 
skolan. 

• Beviljar styrelsen för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar Johanssons 
fond, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom skolan 
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 revisionsberättelser 2021 för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar 
Johansson, Tomas Rundqvist 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom skolan. 

Granskningen av stiftelserna har utförts av kommunens lekmannarevisorer då stiftelser som 
ej är skyldiga att upprätta årsredovisning ej behöver ha auktoriserad revisor. 

Stiftelserna har granskats genom en genomgång av årsbokslut. Granskning har skett mot 
bokslutsbilagor med underliggande verifikat. Granskningen omfattar de stiftelser vars 
tillgångar understiger 10 gånger det för 2021 gällande basbeloppet (47 600 kr). Stiftelser med 
en förmögenhet överstigande 10 basbelopp granskas i annan ordning. 

Lekmannarevisorerna bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas räkenskaper år 
2021 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat- och ställning. De bedömer att 
den interna kontrollen avseende stiftelsernas förvaltning i allt väsentligt är tillräcklig. 

Förvaltningen har beaktat politikens uppdrag om att se över om reglerna för stiftelserna kan 
revideras eller om stiftelser kan avvecklas och finner att nuvarande regler är bra då 
Kammarkollegiet tidigare beviljat stiftelserna att utöver avkastning även kunna dela ut av 
kapitalet. I och med detta kommer kapitalet ta slut i stiftelserna och de kan då avvecklas.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse om granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2021 2022-06-01 
Revisionsberättelse Brunkeparkens fond 
Revisionsberättelse Gunnar Johanssons fond 
Revisionsberättelse Lindgrens fond 
Revisionsberättelse Samfond inom skolan 
Revisionsberättelse Social samfond 
Revisionsberättelse Thomas Rundqvist 90-års fond 
Redovisning fonder 2021 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Eva Borg 
Redovisningsekonom 
Datum: 2022-06-01 
Dnr: KS/2022:278 
 
 

Tjänsteskrivelse om Granskning av Tranemo kommuns 
stiftelser och fonder 2021 

Förslag till beslut 
• Noterar revisionsberättelser för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens 

fond, Gunnar Johanssons fond, Thomas Rundqvist 90-årsfond, Social 
samfond och Samfond inom skolan. 

• Beviljar styrelsen för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar 
Johanssons fond, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social samfond och 
Samfond inom skolan 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 revisionsberättelser 2021 för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens 
fond, Gunnar Johansson, Tomas Rundqvist 90-årsfond, Social samfond och 
Samfond inom skolan. 

Granskningen av stiftelserna har utförts av kommunens lekmannarevisorer då 
stiftelser som ej är skyldiga att upprätta årsredovisning ej behöver ha 
auktoriserad revisor. 

Stiftelserna har granskats genom en genomgång av årsbokslut. Granskning har 
skett mot bokslutsbilagor med underliggande verifikat. Granskningen omfattar 
de stiftelser vars tillgångar understiger 10 gånger det för 2021 gällande 
basbeloppet (47 600 kr). Stiftelser med en förmögenhet överstigande 10 
basbelopp granskas i annan ordning. 

Lekmannarevisorerna bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas 
räkenskaper år 2021 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat- och 
ställning. De bedömer att den interna kontrollen avseende stiftelsernas 
förvaltning i allt väsentligt är tillräcklig. 



 
 
 
Förvaltningen har beaktat politikens uppdrag om att se över om reglerna för 
stiftelserna kan revideras eller om stiftelser kan avvecklas och finner att 
nuvarande regler är bra då Kammarkollegiet tidigare beviljat stiftelserna att 
utöver avkastning även kunna dela ut av kapitalet. I och med detta kommer 
kapitalet ta slut i stiftelserna och de kan då avvecklas.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse om granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2021 
2022-06-01 

Revisionsberättelse Brunkeparkens fond 
Revisionsberättelse Gunnar Johanssons fond 
  



 
 
 
Revisionsberättelse Lindgrens fond 
Revisionsberättelse Samfond inom skolan 
Revisionsberättelse Social samfond 
Revisionsberättelse Thomas Rundqvist 90-års fond 
Redovisning fonder 2021 

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 





 

    Kommunfullmäktige i 

    Tranemo Kommun 

 

 

 

 

Revisionsberättelse för stiftelsen Gunnar Johanssons fond år 2021, av kommunen 

förvaltad stiftelse. 

 

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 

förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 

 

Jag har granskat Stiftelse Gunnar Johanssons fonds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 

2020. Jag har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med 

dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och 

omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt 

stiftelselagen. 

 

Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna 

kontrollen har varit tillräcklig. 

 

Tranemo  2022-04 

 

 

                                          

Lars-Erik Enoksson 
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
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    Kommunfullmäktige i 

    Tranemo Kommun 

 

 

 

 

 

Revisionsberättelse för stiftelsen Lindgrens donation år 2021, av kommunen förvaltad 

stiftelse. 

 

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 

förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 

 

Jag har granskat Stiftelse Lindgrens donations räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2020. Jag 

har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess 

stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och 

omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt 

stiftelselagen. 

 

Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna 

kontrollen har varit tillräcklig. 

 

 

Tranemo den            2022 

 

 

                                                  

Sture Ernstson     
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    Kommunfullmäktige i 

    Tranemo Kommun 

 

 

 

 

Revisionsberättelse för stiftelsen Social samfond år 2021, av kommunen förvaltad 

stiftelse. 

 

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 

förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 

 

Jag har granskat Stiftelse Social samfonds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2020. Jag har 

granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar 

och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och 

omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt 

stiftelselagen. 

 

Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna 

kontrollen har varit tillräcklig. 

 

Tranemo den                  2022 

 

 

                                          

Ingelis Öhwall 
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    Kommunfullmäktige i 

    Tranemo Kommun 

 

 

 

 

Revisionsberättelse för stiftelsen Tomas Rundqvists 90-års fond år 2021, av kommunen 

förvaltad stiftelse. 

 

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 

förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 

 

Jag har granskat Stiftelse Tomas Rundqvists 90-års fonds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för 

år 2020. Jag har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet 

med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och 

omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt 

stiftelselagen. 

 

Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna 

kontrollen har varit tillräcklig. 

 

Tranemo den             2022 

 

 

                                          

Ingelis Öhwall 
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oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
d4

12
6a

f4
-c

06
1-

4b
2d

-a
42

6-
44

8e
87

3a
a5

3e
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BRUNKEPARKENS FOND

BALANSRÄKNING

2021 2020

Finansiella anläggningstillgångar 13 650,00 13 650,00

Avräkning kommunen 21 101,86 18 525,81

SUMMA TILLGÅNGAR 34 751,86 32 175,81

Eget kapital
Belopp vid årets ingång 32 175,81 46 338,56
Årets resultat 2 576,05 -200,00
Beviljade anslag 0,00 -13 962,75
Belopp vid årets utgång 34 751,86 32 175,81

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 34 751,86 32 175,81

RESULTATRÄKNING

2021 2020

INTÄKTER
Ränteintäkter 0,00 0,00
Utdelning VPC 2 776,05 0,00
TOTALA INTÄKTER 2 776,05 0,00

KOSTNADER
Kostnader -200,00 -200,00

ÅRETS RESULTAT 2 576,05 -200,00



LINDGRENS DONATION

BALANSRÄKNING

2021 2020

Avräkning kommunen 27 310,67 28 135,67

SUMMA TILLGÅNGAR 27 310,67 28 135,67

Eget kapital
Belopp vid årets ingång 28 135,67 30 210,67
Årets resultat -200,00 -200,00
Beviljade anslag -625,00 -1 875,00
Belopp vid årets utgång 27 310,67 28 135,67

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 27 310,67 28 135,67

RESULTATRÄKNING

2021 2020

INTÄKTER
Ränteintäkter 0,00 0,00

KOSTNADER
Kostnader -200,00 -200,00

ÅRETS RESULTAT -200,00 -200,00



SAMFOND INOM SKOLAN

BALANSRÄKNING

2021 2020

Avräkning kommunen 166 347,42 172 692,42

SUMMA TILLGÅNGAR 166 347,42 172 692,42

Eget kapital
Belopp vid årets ingång 172 692,42 178 681,90
Årets resultat -200,00 -200,00
Beviljade anslag -6 145,00 -5 789,48
Ej uttagna beviljade anslag 0,00 0,00
Belopp vid årets utgång 166 347,42 172 692,42

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 166 347,42 172 692,42

RESULTATRÄKNING

2021 2020

INTÄKTER
Ränteintäkter 0,00 0,00

KOSTNADER
Kostnader -200,00 -200,00

ÅRETS RESULTAT -200,00 -200,00



SOCIAL SAMFOND

BALANSRÄKNING

2021 2020

Avräkning kommunen 20 938,33 33 169,33

SUMMA TILLGÅNGAR 20 938,33 33 169,33

Eget kapital
Belopp vid årets ingång 33 169,33 66 622,33
Årets resultat -231,00 -228,00
Beviljade anslag -11 500,00 -27 950,00
Beviljade anslag fg år, uttagna i år -500,00 -5 775,00
Ej uttagna beviljade anslag 500,00
Belopp vid årets utgång 20 938,33 33 169,33

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 20 938,33 33 169,33

0,00 0,00

RESULTATRÄKNING

2021 2020

INTÄKTER
Ränteintäkter 0,00 0,00

KOSTNADER
Kostnader -231,00 -228,00

ÅRETS RESULTAT -231,00 -228,00



GUNNAR JOHANSSONS FOND

BALANSRÄKNING

2021 2020

Avräkning kommunen 2 603,91 2 803,91

SUMMA TILLGÅNGAR 2 603,91 2 803,91

Eget kapital
Belopp vid årets ingång 2 803,91 3 003,91
Årets resultat -200,00 -200,00
Beviljade anslag 0,00 0,00
Belopp vid årets utgång 2 603,91 2 803,91

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 603,91 2 803,91

RESULTATRÄKNING

2021 2020

INTÄKTER
Ränteintäkter 0,00 0,00

KOSTNADER
Kostnader -200,00 -200,00

ÅRETS RESULTAT -200,00 -200,00



TOMAS RUNDQVISTS 90-ÅRSFOND

BALANSRÄKNING

2021 2020
Tillgångar
Swedbank Robur fonder 8 601,98 9 182,54
Ulricehamnskonto 418,78 114,99

SUMMA TILLGÅNGAR 9 020,76 9 297,53

Eget kapital
Belopp vid årets ingång 9 097,53 10 473,96
Årets resultat 723,23 1 093,57
Beviljade anslag -1 000,00 -2 470,00
Belopp vid årets utgång 8 820,76 9 097,53

Skuld till kommunen 200,00 200,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 9 020,76 9 297,53
0,00 0,00

RESULTATRÄKNING

2021 2020

INTÄKTER
Ränteintäkter och utdelningar 0,00 0,00
Återföring tidigare nedskrivning 0,00 0,00
Kapitalvinst inlösen fonder 923,23 1 293,57

KOSTNADER
Diverse kostnader -200,00 -200,00
Kapitalförlust inlösen fonder 0,00 0,00
Nedskrivning bokf värde fonder 0,00 0,00

ÅRETS RESULTAT 723,23 1 093,57



Ämne: Säga upp uppdrag
Från: Bilalli Driton
Till: Pihlajamäki Blomgren Sanna
Mottaget: 2022-05-03 13:37:59

Hej Sanna
Jag vill säga upp mitt uppdrag som ersättare i Tranemo Bostäders styrelse.

Skickat från min iPad
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§ 84 Valärende - Avsägelse från Driton Bilalli (S) som ersättare i 
styrelsen för TranemoBostäder AB KS/2022:245 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Entledigar Driton Bilalli (S) som ersättare i styrelsen för TranemoBostäder AB. 
• Förslag på ny ersättare till styrelsen för TranemoBostäder AB ges på nästkommande 

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

Ärendet 
Driton Bilalli (S) har, 2022-05-06 inkommit med en skrivelse med en begäran om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för TranemoBostäder AB. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Driton Bilalli (S) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva-Karin Haglund (S) ber om att få återkomma med förslag på nästkommande 
sammanträde. 

Beslutet skickas till 
TranemoBostäder AB 

Status 
Pågående 
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§ 101 Avsägelse från Driton Bilalli (S) som ersättare i styrelsen för 
TranemoBostäder AB KS/2022:245 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Förslag på ny ersättare till styrelsen för TranemoBostäder AB ges på nästkommande 

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

Ärendet 
Driton Bilalli (S) har, 2022-05-06 inkommit med en skrivelse med en begäran om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för TranemoBostäder AB. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Driton Bilalli (S) 
KF §84, 2022-05-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva-Karin Haglund (S) ber om att få återkomma med förslag på nästkommande 
sammanträde. 

Beslutet skickas till 
TranemoBostäder AB 

Status 
Pågående 

 
 

 

 

 

 

 



Ämne: Ks
Från: Ingalill Hult  Till: Pihlajamäki Blomgren 
Sanna
Mottaget: 2022-09-14 09:18:09

Hej
Min plats som ersättare i KS vill jag idag avsluta. 
Mvh 
Ingalill Hult
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Kommunful lmäktige 
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SVENLJUNGA 
KOMMU N  

§ 108 Ent led iga nde och fyl l nadsva l t i l l
u ppdraget som vice ordföra nde i 
sa mverka nsnä m nd a rbetsmarknad 

D ia ri enu mmer :  KSF-2022-1 102 

Bes lut 
Kom m u nfu l lmäktige besl uta r att entled iga Anders B ro l i n  ( S )  från u ppdraget som 

vice ordförande i samverkansnämnd a rbetsmarknad och att bes lutet gä l l e r  

retroaktivt från och med  2022-06-01.  

Kom m u nfu l lmäktige besluta r att utse Driton B i l a l l i  (S) ti l l  ny vice ordförande  i 

samverka nsnämnd a rbetsmarknad och att beslutet gä l l e r  retroaktivt från och med 

2022-06-01.  

Sa m m a nfatt n i ng 
Tran emos kommunfu l lmäktige har  den  9 maj § 81  föres lagit kommunfu l lmäktige i 

Sven lj u nga att e nt led iga Anders B ro l i n  (S) från u ppdraget som vice ordfö ra nde  i 

samverka nsnämnd a rbetsmarknad och utse Driton B i l l a l i  (S) t i l l  ny vice ordförande.  

Sve n lj u ngas kom munfu l lmäktige bes lutar i d etta ä rende i egenskap av 

vä rd kommun  ti l l  samverkan a rbetsmarknad .  

Bes l utsunder lag 
P rotokol l  från Tranemo kommunfu l lmäktige 2022-05-09 § 81  

Besl utsgång 
Ordförande Bert i l  H agström ( LPo) stä l l e r  proposition på om kommunfu l lmäktige 

kan ent led iga Anders B ro l i n  (S) från u ppdraget som vice ordförande  i 

samverka nsnämnd a rbetsmarknad och att besl utet gä l l e r  retroaktivt från och med 

2022-06-01 och fi n ner  att kommu nfu l lmäktige b ifa l l e r  det. 

Ordförande stä l l e r  proposition på om kommunfu l lmäktige med omede lbar  verkan 

kan utse Driton B i l l a l i  (S) t i l l  u p pd raget v ice ordfö rande  i samverkansnämnd 

a rbetsmarknad och att beslutet gä l ler  retroa ktivt från och med 2022-06-01 och 

fi n ne r  att komm u nfu l lmäktige bifa l l e r  det. 

Ordförandes och justera res signaturer Utdragsbestyrkande 



Svenljunga kommun 

Besl utet expedieras t i l l  
Tra nemo  kommunfu l l mäkt ige 

Ordförandes och  justerares signaturer 

Paragraf 

§ 108 

Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 

2022-06-13 







GISLAVEDS KOMMUN

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
2

2022-06-21

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

BmGT §64 Dnr: BM.2022.16 1.4.1

Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026

Beslut
Nämnden godkänner förslag till planeringsdirektiv 2023 för bygg- och
miljönämnden Gislaved-Tranemo och överlämnar det till kommunstyrelserna i
Gislaved och Tranemo kommuner.

Ärendebeskrivning
Inom ramen för arbetet med planeringsdirektivet ska nämnderna besluta om
ekonomiska ramar och mål genom beslut om "Planeringsdirektiv 2023, med plan
2024-2026". Styrdokumentet innehåller bl.a. planeringsförutsättningar, vision, mål,
uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt direktiv och ekonomiska ramar för 2023
med plan för 2024-2026.

Bygg- och miljönämnden kommer på decembersammanträdet att fastställa
nämndmål och planeringsdirektiv för 2023.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-06-07 - BmGTau §54
Tjänsteskrivelse

Handlingar som tillhör beslutet
Planeringsdirektiv 2023 - Nämnd (Bygg- och miljö)

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen Tranemo
Kommunstyrelsen Gislaved



Planeringsdirektiv 2023 - Nämnd
Bygg- och miljönämnden
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1 Inledning
Planeringsdirektivet med budget, är det övergripande och överordnade styrdokumentet för
Gislaveds kommuns nämnder.

I planeringsdirektivet fastställs nämndens grunduppdrag, ekonomisk fördelning, kritiska
kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål och eventuella uppdrag till förvaltningen. Nämnden ska även
omhänderta eventuella uppdrag från kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges planeringsdirektiv fastställs i november månad och därmed är 2023 års
budget fastställd i sin helhet. Nämndernas planeringsdirektiv fastställs av respektive nämnd i
december 2022.
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2 Nämndens grunduppdrag

2.1 Grunduppdrag

2.2 Kritiska kvalitetsfaktorer

2.2.1Målgrupp

2.2.1.1 God tillsyn

Beskrivning

God tillsyn ur målgruppens perspektiv-
Ge god service som för oss betyder att vi har ett professionellt och respektfullt bemötande
samt är tillgängliga för dom vi är till för genom god tillsyn som innehåller rådgivning,
vägledning och prövning.

2.2.1.2 Rättssäker och effektfull handläggning

Beskrivning

Rättssäker och effektfull handläggning ur målgruppens perspektiv. Alla ska behandlas lika inför
lagen och handläggningen ska ske så snabbt som möjligt och åstadkomma resultat som är
hållbara.

2.2.2Verksamhet

2.2.2.1 God tillsyn

Beskrivning

God tillsyn - Vi genomför den goda tillsynen med ett klokt arbetssätt. Genom att vi har en
sund arbetskultur, logisk struktur på processer och rutiner. För att vi vet
medborgarens/näringslivets behov , kan vårt grunduppdrag och förstår hur vi prövar
ansökningar och handlägger anmälningar snabbt, enkelt och effektfullt utan avkall på
rättssäkerhet som grundar sig på relevant lagstiftning.

2.2.2.2 Rättssäker och effektfull handläggning

Beskrivning

Prövningen ska ske på ett rättssäkert sätt - genom att tillämpa lagar och förordningar
objektivt där alla är lika inför lagen. Samt övervaka att den lagstiftning som man anförtrotts
som tillsynsmyndighet följs och därigenom bidra till att samhällets övergripande mål för
miljön och hälsan uppnås.
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2.2.3Medarbetare

2.2.3.1 Välmående medarbetare

Beskrivning

Arbetsplatsen ska vara anpassad efter varje individs förutsättningar. Det bör finnas god
gemenskap på arbetsplatsen för att skapa en sund kultur med högt i tak där cheferna är
lyhörda och engagerade.

2.2.4Ekonomi

2.2.4.1 Prognossäkerhet

Beskrivning

För att långsiktigt kunna utföra och planera verksamheten samt göra erfoderliga
prioriteringar och omfördelningar krävs god prognossäkerhet.
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3 Mål och uppdrag

3.1 Uppdrag

  Nämndens Mål Beskrivning

Uppdrag från: Uppdrag Beskrivning Slutdatum
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4 Planeringsförutsättningar

4.1 Omvärldsbevakning

Urbanisering

En trend vi ser är urbanisering och konsekvenserna av detta kan bli stora i mindre
kommuner som Tranemo och Gislaved. Att centralorterna växer kan i värsta fall ske på
bekostnad av de andra mindre orterna, som då riskerar avflyttning, på sikt ödehus och
fastigheter med minskat värde. Detta i sin tur gör att vi exempelvis får in mer klagomål på
ovårdade tomter och att fastighetsägare inte kommer att kunna belåna sina fastigheter för
investeringar.

Lagförändringar

En annan trend är ett snabbare förfarande vid lagändringar. Vi har ingen implementeringstid
längre och måste förhålla oss till detta. Lagförändringarna om exempelvis tidsfrister vid
handläggning har inneburit forcerade processer vilket till viss del tar i anspråk våra resurser
för service, rådgivning och tillsyn. Upplevelsen från medborgarna kan bli att det är svårare att
få hjälp eller komma i kontakt med oss.

Krav på digitala tjänster

Såväl medborgare, sökande och företagare och andra myndigheter ställer högre krav på de
tjänster som nämnden tillhandahåller. Framförallt gäller dessa krav tillgänglighet och
servicegrad men också transparens i all den verksamhet vi bedriver.

Våra kunder söker sig mer och mer till webb- och e-tjänster. Detta påverkar våra arbetssätt
hela tiden. Den snabba omställning till ett digital samhälle som pandemin medfört är positivt
men kommer medföra att kravet på våra tjänster ökar. Digitalisering är en nyckel till en
effektivare verksamhet och arbetet måste fortgå kontinuerligt under kommande år. Allt fler
både inom kommunen men också utanför kommunens verksamhet har märkt att kartan är
ett mycket bra informationsverktyg och många appar bygger på GIS information, detta ökar
kraven på vårt eget GIS arbete. Samt ökar behovet av en kommunal GIS- strategi.
Verksamheten har och kommer därför fortsätta ha ett sort fokus på digitalisering. Det ger
dessutom bättre förutsättningar för samarbetet med våra samverkanskommuner.

Författningar som innebär ökade krav på digital planerings- och bygginformation, standarder,
gränssnitt m.m. kan förväntas inom en snar framtid. Det kommer bland annat innebära att vi
måste utbilda personal och öka takten på utvecklandet av e-tjänster. Tillsammans med
utvecklingsavdelningen ska vi jobba vidare med robotisering av olika delar av handläggningen.

Invånare både i Tranemo och Gislaved har också i allmänhet en högre grad av engagemang i
samhällsbygget och miljöfrågor som vi måste kunna möta.

Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

Alla tjänster på bygg- och miljöförvaltningen är specialkompetenser, nämnden är därför
beroende av att kunna rekrytera och inte minst behålla personal för att ha en välfungerande
verksamhet. Vidareutbildning och utvecklingsmöjligheter för personalen internt är därför
väsentligt och måste finnas planlagt och upplagt redan i rekryteringsskedet. Eftersom vi inte
alltid kan konkurrera med lönen så behöver vi se över vad vi har för andra förmåner för att
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kunna konkurrera som en attraktiv arbetsgivare.

Vårt uppdrag innebär myndighetsutövning och kan bestå av både gynnande och betungande
beslut för den enskilde invånaren. Detta ställer höga krav på personalen i både förmåga att
hantera komplexa juridiska frågor men också svåra tekniska avvägningar och att på ett
lättförståeligt sätt förmedla samhällets krav till den enskilde.

Verksamheten ska också ha ett kundorienterat medborgarperspektiv och inom givna ramar
ge största möjliga värde för invånare och näringsliv. Den enskilda medarbetaren ska i denna
komplexa roll kunna förvänta sig tillit och stöd från arbetsgivaren. Dessa faktorer är också
väsentliga för uppdraget, arbetsmiljön och kontinuiteten i anställningen.

Efterfrågan på attraktivt boende och exponerade tomter för verksamheter

Attraktivitet är personligt för varje person, vissa anser att det är attraktivt att bo centralt,
andra vill ha naturen nära och ytterligare någon vill bo vid vatten bara för att nämna några
exempel. Det är därför viktigt att kommunen är aktiv och planerar nya bostadsbyggnationer i
många olika lägen. Förtätning av våra samhällen är en viktig sak likaså planering av
kommunens LIS- områden och en översyn av de områden som håller på att omvandlas från
fritidshusområden till permanentboende. Nämnden är medveten om att det finns stora
ambitioner och behov i både Gislaved och Tranemo att detaljplanera fler områden både för
industri/verksamheter och bostäder. Att öka takten på detaljplaneringen kräver tillskott på
resurser, inte bara i form av fler planarkitekttjänster utan mer resurser till naturvård, miljö
och kart- och mät.

Attraktivitet för en kommun är också att det finns färdig planlagd attraktiv mark för
verksamheter. Markreserv är därför nödvändigt men många nya etableringar behöver nya
förutsättningar för att genomföras. Nya etableringar sker ofta i ett sammanhang där frågor
måste utredas fort. Nämnden måste därför ha kapacitet att fånga idéer och agera
möjliggörande.

4.2 Befolkningsutveckling och prognos

Åren 2000-2014 minskade antalet invånare i Gislaveds kommun i stort sett varje år medan
invånarantalet i Sverige ökade. När allt fler människor från andra länder började flytta till
kommunen under 2014-2017 ökade antalet invånare. Under 2020 vände utvecklingen
drastiskt med en stor minskning av antal invånare. Kommunens befolkning minskade fortsatt
med totalt 79 personer under 2021, en svagare minskning än tidigare prognosticerat och
med högre volymer av både in- och utflyttning men med en mindre slagsida mot utflyttning
än förväntat. Dödstalet 2021 var också det lägsta på många år, troligtvis beror detta på att
Covid-19 gjorde att många dödsfall som naturligt hade skett kommande år koncentrerades
till 2020.

Innan den ryska invasionen av Ukraina var förväntan att kommunens befolkning skulle
fortsätta att minska, men i lägre takt än föregående år. Denna prognos är nu mycket osäker
på grund av kriget. Vilken påverkan det kommer att få på kommunens befolkning är svårt att
förespå och beror på hur händelser utvecklas men enligt migrationsverkets övre scenario
kan cirka 600 flyktingar komma till Gislaveds kommun under 2022, betydligt fler än under
flyktingkrisen i Syriens topp 2015.
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Den procentuella utvecklingen av kommunens folkmängd har skilt sig ganska stort från
rikssnittet under de flesta av de år som visas i diagrammet ovan. Under 2015 ökade
kommunens befolkning mer än rikets snitt men för övriga år är befolkningsutvecklingen
svagare i Gislaveds kommun än riket och den spås dessutom vara negativ med en minskande
befolkning under hela prognosperioden. Att antalet invånare ökat under tidigare år beror
främst på ett högt barnafödande och att människor från andra länder har flyttat till
kommunen. Till följd av Covid-19 stängde många länder sina gränser under 2020, vilket
medfört att utrikes inflyttning minskat till Sverige i helhet och även till Gislaveds kommun.
Sedan toppnoteringen 2015 har inflyttningen till kommunen minskat, framförallt den del som
utgörs av människor som flyttar till kommunen från andra länder.

Prognosen i tabellen nedan visar att antalet kommuninvånare förväntas minska i närtid med
både en mindre befolkning och även en kraftigare minskning än tidigare förväntat, framförallt
de närmaste åren. Pandemins utveckling, kriget i Ukraina, oförutsedda större händelser i
omvärlden och andra så kallade osäkerhetsfaktorer har påverkan på utfallet och därför är
prognosen relativt osäker.

Antalet äldre ökar

Oavsett utfall för det totala invånarantalet, så kommer åldersgruppen 80 år och äldre att
fortsätta öka under åren fram till 2026 och vidare till 2031. Detta särskilt för
åldersgrupperna 80-84 år och 95 år och äldre. Barngrupperna 0-5, och 6-9 år förväntas
minska från år 2020 och framåt, likväl som antalet människor i arbetsför ålder till och med 64
års ålder.

Prognos
2022-2026 Utfall 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Inflyttade 1 243 1 271 1 267 1 262 1 258 1 253

Utflyttade 1 394 1 360 1 325 1 316 1 308 1 299

Flyttnetto -151 -89 -58 -54 -50 -46

Födda 295 284 282 284 286 287

Döda 258 292 292 293 294 295

Födelsenetto 37 -8 -10 -9 -8 -8

Folkmängd 29 556 29 444 29 375 29 312 29 254 29 201

Utveckling -79 -112 -69 -63 -58 -53

Ti
llh

ör
 n

äm
nd

sb
es

lu
t 2

02
2-

06
-2

1 
Bm

G
T 

§6
4 

BM
.2

02
2.

16



Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2023 - Nämnd

10Bygg- och miljönämnden

Planeringsförutsättningar i Tranemo kommun

4.3 Övriga planeringsförutsättningar

Gislaved
Visionen 2040 - Mötesplatsen vid Nissan och Bro till Bro i Anderstorp är två stora
centrumutvecklingsprojekt som nu pågår i kommunen. Samtidigt håller en fördjupning av
översiktsplanen på att tas fram gemensamt för de bägge orterna.

En stor utmaning ligger i att hitta förutsättningarna för att realisera dessa visioner och detta
arbete pågår på flera nivåer. Bygg- och miljönämnden är den myndighet som ska utreda
markens lämplighet i samband med detaljplaneplanläggningen. Samtidigt pågår ett engagemang
för att hitta nya metoder att sanera mer kostnadseffektivt där myndigheten deltar. Mycket
arbete återstår för att vi ska vara i mål 2040.

Den genomsnittliga tiden för framtagande av en detaljplan är ca 15 månader vilket får anses
vara ett gott resultat sett till snittet i riket. Med hänsyn till de lagstyrda förutsättningarna är
det svårt att effektivisera planläggningen inom befintliga ramar i dags läge. Ett större antal
komplexa detaljplaner ska fram och detta kommer följaktligen kräva mer resurser. I
planeringssammanhang ligger 2040 bakom hörnet.

Förändringen av nämndsorganisation och förvaltningsorganisation gör att det är osäkert hur
uppdraget för bygg- och miljönämnden kommer att se ut under 2023.Verksamheten kommer
att delas upp mellan Bygg- och miljönämnden och "Samhällsutvecklingsnämnden" och i
dagsläget är det ingen som vet hur detta ska se ut.

Tranemo
Kommunfullmäktige i Tranemo fyra nya mål (1) Brukaren i fokus, (2) hållbart samhälle, (3)
14 000 invånare 2035, (4) attraktiv arbetsplats.

Med ökat antal invånare krävs fler bostäder. I Tranemo kommun skall det finnas ett
naturnära boende som passar alla – oavsett om man vill bo i en större ort, på landsbygden
eller nära sjöar.
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För att nå målet om 14 000 invånare pågår nu ett intensivt arbete med både översikts- och
detaljplaneringen. Detta är en viktig del för främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Aktuellt är fördjupningen av översiktsplanen
i Länghem och arbetet med en kommunövergripande översiktsplan som planeras starta
under 2021. Det finns ett stort antal prioriterade detaljplaner.

14 000 invånare 2035 är ett högt uppsatt mål som kräver ett processinriktat arbete och
förvaltningens delaktighet i Tranemos översiktsplanearbete är efterfrågad. Det gäller såväl
miljö-, bygg- och GIS-verksamhet.
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5 Budget 2022

5.1 Budget

5.1.1Nämndens driftbudget

Nämndens driftbudget

Kommentar

5.1.2Nämndens budget fördelad på verksamhetsområden

Nämndens budget fördelad på verksamhetsområden

Kommentar

5.1.3 Investeringsbudget

Investeringsbudget

Kommentar

tkr Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

Budget
2026

Nämndens budget 9 510 14 248 13 767

Nettokostnad programområde, tkr Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023

800 -804 Miljö- och byggförvaltningen,
Stab 4 336 4 466 3 985

801 Miljöavdelningen 1 596 3 554 3 554

802 Kart- och mätavdelningen 2 543 3 088 3 088

803 Bygg- och planavdelningen 1 035 3 140 3 140

Totalt 9 510 14 248 13 767

tkr Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

Budget
2026

Investeringsram 0 100 100Ti
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6 Konsekvenser av planeringsdirektiv
Planeringsdirektivets förutsättningar innebär en minskad budget samtidigt som
tillsynsuppdraget och behovet av fler tjänster fortsätter att växa. Att nämnden till ca 50%
finansieras via avgifter gör att man får en inflationsuppräkning av intäkterna utan möjlighet att
kunna kompensera detta. Det innebär det "extra besparing" då intäktskraven ökar. Stora
delar av bygg- och miljönämndens budget är personalkostnader. Det kommer att bli en
utmaning att aktivt stödja och hjälpa näringslivet och medborgarna på det sätt som nämnden
nu har lagt upp som sin framtidsvision utan tillräckligt med personal. Det krävs personliga
möten och tid för att klara nämndens ambition att bli mer informativa och konsultativa för
dem vi är till för. Denna ekvation kommer inte att fungera under en längre period. I stort
sett alla tjänster inom förvaltningen är specialisttjänster och är mycket svåra att rekrytera till,
detta gör att det måste ske kunskapsöverlämningar inför pensioneringar när så är möjligt.

Pandemin och dess efterspel har inneburit att snabba omställningar i organisationen.
Organisationsöversynen kommer också att innebära förändringar både i organisation och
arbetssätt.

Ett stort antal lagändringar finns under utredning. Ändrad tillsyn inom livsmedelstillsynen
kommer att bli verklighet inom kort. Den ordinarie tillsyn som skjutits på framtiden innebär
en skuld som ska arbetas av under kommande år.

Planeringsdirektivet ger i nuläget konsekvenser som påverkar verksamheten. Vi har inte
kunna tillsätta de tjänster som hållits inne på under 2020/2021 i avvaktan på att pandemin ska
gå över. En översyn av arbetssätt för att effektivisera verksamheten, såväl inom
detaljplaneringen som miljösidan har skett men kommer inte att resultera att vi kan täcka
behoven fullt ut.
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inställningar] (BankID)
IP: 195.67.168.10


Useragent:


2022-03-27 17:26:34 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 17:27:37 UTC Case signed by party: Ingelis Öhvall [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 91.202.157.197


Useragent:


2022-04-05 16:42:31 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 16:46:22 UTC Case signed by party: Josefin Larsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent:


2022-04-05 16:46:22 UTC All parties have signed, certificate generated
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Till årsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (org.nr 516406-0294)


Granskningsrapport för 2021


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


Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
aktieägaravtal, ägardirektiv och de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas  uppgift är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt pröva den interna
kontrollen och om verksamheten bedrivits enligt ägarnas uppdrag och mål.


Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för prövning och bedömning.


Vid vår granskning har vi samrått med våra ersättare Bruno Andersson, Ystad och Bengt Wallin, 
Sölvesborg.


Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.


Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.


Vi bedömer att verksamheten bedrivits enligt fastställt ägardirektiv och inom de kommunala 
befogenheter som gäller för bolaget.


Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning 
föreligger därmed inte.


Malmö 2022-03-29


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








Case Audit Log
2022-03-21 14:02:23 UTC Case sent by Erik Södermark


Title: Årsredovisning_2021_Fritz_och_Ellen_Claesons_fond.pdf


Årsredovisning_2021_Fritz_och_Ellen_Claesons_fond.pdf:
f241f5df0dca30d23210d7d94d52aeb2f524eb98a453f3bed83d7eb5b8d45296a280feed116a08bce043c3e7f9b3d
8589c2ced3a4af5c7a6d32c4d9310295909


2022-03-21 14:07:22 UTC Case reviewed by party: Marita Nordin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 91.214.88.160


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/14.1.2 Safari/605.1.15


2022-03-21 14:08:02 UTC Case signed by party: Marita Nordin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 91.214.88.160


Useragent:


2022-03-21 14:13:43 UTC Case reviewed by party: Ulf Thifors [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 2.70.96.130


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


2022-03-21 14:15:09 UTC Case signed by party: Ulf Thifors [nationellt ID-nummer dolt av privacy-inställningar]
(BankID)
IP: 2.70.96.130


Useragent:


2022-03-21 14:33:34 UTC Case reviewed by party: Bertil Olsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 213.80.105.188


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36


2022-03-21 14:34:05 UTC Case signed by party: Bertil Olsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 213.80.105.188


Useragent:


2022-03-21 15:11:55 UTC Case reviewed by party: Lennart Haglund [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 81.200.160.254


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36 Edg/92.0.902.62


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):
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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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        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.


                

                
                

            

            
        

    






    
        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



Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2759460/eaddf851d7208717273d3bfd8e080bd2ea8654d8/?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





 


    Kommunfullmäktige i 


    Tranemo Kommun 


 


 


 


 


 


Revisionsberättelse för stiftelsen Lindgrens donation år 2021, av kommunen förvaltad 


stiftelse. 


 


Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 


förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 


 


Jag har granskat Stiftelse Lindgrens donations räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2020. Jag 


har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess 


stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig. 


 


Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och 


omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 


 


Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt 


stiftelselagen. 


 


Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna 


kontrollen har varit tillräcklig. 


 


 


Tranemo den            2022 


 


 


                                                  


Sture Ernstson     
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                    Ingelis Öhwall öppnade för första gången.
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                    Ingelis Öhwall signerade.
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                    Josefin Larsson och Ingelis Öhwall har signerat.
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Malmö den 12 maj 2022
 


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


Styrelseordförande


- förvaltningsberättelse


Org.nr. 516406-0294


Å R S R E D O V I S N I N G


för


Kommunassurans Syd Försäkrings AB


Undertecknad styrelseledamot i Kommunassurans Syd Försäkrings AB intygar dels att denna kopia av 
årsredovisningen stämmer överens med originalet samt dels att resultat- och balansräkning fastställts på 
ordinarie årsstämma den 12 maj 2022. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till disposition av 
resultatet.


Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning
för räkenskapsåret 2021-01-01 -- 2021-12-31
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Förvaltningsberättelse 2021


Styrelsen och verkställande direktören i Kommunassurans Syd Försäkrings AB får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.


Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under året varav ett tvådagars strategimöte 
samt två beslut per capsulam.


Uppgift som anges inom parantes är föregående års uppgift.


Bolagets bildande samt ägarna


Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.


Syftet med bolaget är:
- att garantera att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd,
- att utgöra en konkurrent till den befintliga försäkringsmarknaden samt
- att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete.


Bolaget ägs av 71 (69) kommuner från olika delar av Sverige, med klart övervägande andel i 
Götaland. Ägarna har tillsammans satt in 73 124 tkr (72 568 tkr) i aktiekapital. 
Bolagets upptagningsområde avseende eventuella nya ägare är kommuner i Götaland.


Ägarsamråd med representanter från de 71 delägarna hölls digitalt den 18 november. Bolaget 
informerade då om hittillsvarande utveckling och framtidsplaner. 


Verksamhetens omfattning


Bolaget har tillstånd för att bedriva försäkringsrörelse (benämndes tidigare koncession) för att till 
sina ägare och deras kommunala bolag meddela direkt försäkring i följande grupper och klasser av 
skadeförsäkring.


- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e).
- Fartyg (klass 6).
- Allmän ansvarighet (klass 13).
- Annan förmögenhetsskada (klass 16).


Förutom finansiellt resultat bör bolagets lönsamhet även bedömas efter andra kriterier, som 
exempelvis minskad försäkringspremie för ägarna samt minskat skadeutfall hos ägarna.


Bolaget har under året tecknat försäkringsskydd för 65 (64) kommuner samt 1 (1) bolag och 
kommunalförbund.  Försäkringar tecknas endast för delägande kommuner eller deras hel- eller 
delägda bolag. Internupphandling enligt 3 kap. LOU, erbjuds endast till kommuner som upphandlar 
försäkringsskydd inom sin intressesfär, medan övriga organisationer enbart försäkras efter att 
Kommunassurans vunnit en upphandling enligt annan upphandlingsform i LOU. Under 2021 har 64 
kommuner valt internupphandling och bolaget har totalt haft 66 försäkringskunder, kommuner och 
bolag.
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Sedan många år är möjligheten för ägarkommunerna att internupphandla sin försäkring i 
Kommunassurans lagreglerad i LOU. Kommunerna har genom möjligheten till internupphandling 
kunnat få attraktiva premieerbjudanden kopplat till ett premieåterbäringssystem som faller ut när 
kommunerna haft ett positivt skadeutfall.


De riskexponeringar som har försäkrats i bolaget har återförsäkrats på den svenska och 
internationella återförsäkringsmarknaden.


Bolagets arbete med skadeförebyggande åtgärder har under året varit inriktat dels på 
informationsåtgärder gentemot kommunerna och dels på det självkontrollprogram som har 
utvecklats i samarbete med vår riskkonsult. Självkontrollprogrammet har under 2021 inte tagit i bruk 
i önskad utsträckning hos kommunerna, främst på grund av att kommunerna har tvingats prioritera 
åtgärder relaterade till covid-19.


Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets utgång


Skaderesultatet har för året motsvarat ett normalår, i linje med en budget avseende den totala 
skademängden. Vad gäller större skador, överstigande 5 Mkr för egendomsskador, har bolaget varit 
helt förskonat från dessa under 2021. Trots skadeutfallet beräknas många av de kunder som har valt 
internupphandling och uppvisar en positiv skadesituation erhålla premieåterbäring. 
Premieåterbäringen uppgår till totalt 7,7 Mkr (10,1 Mkr).


Som alla försäkringsbolag är bolagets verksamhet volatil vilket är mera märkbart i ett mindre bolag. 
Trots en viss volymökning till 2021 har skadekostnaderna sjunkit till mera normala nivåer sett till 
premiemassan. Med normala menas här att bolaget täcker den kostnadsnivån över tid. 


Bolagets fakturerade premier till kund ökade med 5 % mellan åren. Bolagets totala kostnader för  
återförsäkring ökade samtidigt med 31 %. Premieintäkterna för egen räkning minskade därför med 
3,6 Mkr från 2020. Priserna för återförsäkring har ökat väsentligt på återförsäkringsmarknaden de 
senaste åren, vilket brukar beskrivas som att det råder en hårdnande marknad. Förutom den 
hårdnande marknaden har i prissättningen av Kommunassurans återförsäkring för 2021 beaktats att 
bolaget under 2020 noterades för hela sex stycken egendomsskador samt en ansvarsskada 
överstigande den nivå per skada där bolagets självbehåll passeras och återförsäkringen träder in, 
vilket sker vid 5 Mkr för egendomsskador respektive vid 2 Mkr vid ansvarsskador. Dessutom 
uppnåddes då även bolagets nivå för totala kostnaden för egendomssskador innan återförsäkrarna 
träder in, s.k. stop-loss, som då var 25 Mkr. 


Även under 2021 har covid-19 påverkat verksamheten hos bolaget, liksom hos alla andra. Pandemin 
har inte medfört effekter på ekonomin som på något sätt kan jämföras med det synnerligen stora 
fallet i mars 2020, även om marknaden även under 2021 vid tillfällen varit något volatil. Värdet på 
bolagets placeringar har under 2021 stärkts.  


Under året blev Åtvidabergs kommun ny delägare i bolaget och är ny försäkringskund från 2022. 
Dessutom fattades beslut att Halmstads kommun blir ny delägare vid början av 2022. 


Det kan konstateras att befintliga kunder generellt väljer att förnya sitt försäkringsskydd i bolaget. 
Dessutom väljer fler av de fåtal ägarkommuner som inte har varit internt försäkrade att flytta sitt 
försäkringsskydd till bolaget. Det är numera endast en handfull av bolagets ägarkommuner som har 
valt att söka försäkringsskydd utanför den egna sektorns försäkringsmöjlighet. Det tillkommer även 
nya delägare som i samtliga fall har anslutit för att direkt kunna försäkra med stöd av 
internupphandlingsbestämmelserna. 


Årets resultat och skadeutfall


Årets resultat uppgår till 11 557 tkr (11 614 tkr) före dispositioner och skatt. Bolaget gör avsättning 
till säkerhetsreserven med -544 tkr (-3 169 tkr). Efter skatt slutar resultatet på 8 082 tkr (6 565 tkr). 


Premieintäkterna för egen räkning uppgår till 42 840 tkr (46 448 tkr). Skadekostnaderna för egen 
räkning uppgår till 33 223 tkr (27 269 tkr) sedan beräkningen av IBNR ökat bolagets skadereserv 
med -7 580 tkr (3 150 tkr). Skadekostnaderna för egen räkning ökar därmed med 6,0 Mkr mellan 
åren. 


Under 2021 har bolagets finansiella placeringar ökat i värde med 506 tkr (-3 033 tkr) och dessutom 
har vinster vid försäljningar realiserats med 3 672 tkr (-4 139 tkr), dvs en total påverkan på resultatet 
med 4 178 tkr (-7 172 tkr).
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Ekonomisk ställning


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


Under 2021 har bolaget inte gett några kostnader för inrapporterade skador över självbehåll eller 
stop-loss för återförsäkrarna, varken för egendom eller ansvar. 


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


Risker i verksamheten


Bolaget köper återförsäkring för att begränsa bolagets risker. För egendomsskada var bolagets 
självbehåll 5 Mkr för enskild skada. Den totala skadekostnaden för egendomsskdor som ersätts av 
bolaget, aggregat, var maximerad till 30 Mkr. För ansvarsskador var självbehållet 2 Mkr per 
skadehändelse och maximerat till 6 Mkr per år. I ett särskilt program för Malmö stad uppgick den 
totala risken för bolaget till 1 Mkr. Dessutom har en mindre egen exponering för bolaget om 0,1 
Mkr per skada förelegat avseende återförsäkringsskydd för terrorism. Sammanlagt begränsades 
bolagets totala risk till avrundat 37 Mkr (30+6+1) per år. Återförsäkring tecknades hos svenska och 
internationella återförsäkringsbolag och har handlats upp enligt lagen om offentlig upphandling, 
LOU.


 
Vid utgången av året var bolagets solvenskvot 320 % (288 %) vilket i branschen anses som en 
synnerligen god nivå. På en mindre verksamhet kan förändringar få snabbare genomslag på 
tillämpade nyckeltal.


Finansrörelsen styrs av bolagets placeringspolicy. Kapitalet har varit placerat i bank, kommun- och 
företagsobligationer samt andra räntebärande värdepapper i enlighet med bolagets placeringspolicy.


Bolagets risker finns utförligare beskrivet under "Tilläggsupplysningar".
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Verksamheten 2022


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


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


De kommuner som inte har internupphandlat sin försäkring, utan istället valt att genomföra 
upphandling enligt LOU kommer att erbjudas möjlighet att framöver istället internupphandla sitt 
försäkringsskydd. Från Kommunassurans sida rekommenderas ägarkommunerna att 
internupphandla, eftersom det leder till lägre transaktionskostnader samt att bolaget erbjuder bättre 
villkor vid en internupphandling än vid en upphandling enligt annan upphandlingsform. 
Internupphandlande kommuner deltar även i bolagets premieåtebäringsprogram, vilket hittills gett 
internupphandlande kommer återbäring om totalt 58,0 Mkr. 


Det finns dessutom vissa kommuner som inte har sin försäkring i bolaget idag, de får en förnyad 
kontakt med erbjudande om internupphandling.


Även under 2022 föreligger möjlighet att välkomna nya delägare.


Under 2020 har ett arbete inletts med att bereda delägarkommunerna ökade möjligheter att behålla 
mer egen risk och därmed premie i motsvarande mån. En ökad riskaptit kräver ett ökat 
ansvarstagande per kommun, vilket också medför att kommunernas möjlighet att själv behålla 
vinstmedel avseende den egna försäkringen ökar. Arbetet fortgår även under år 2022.


Arbetet med att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete kommer att fortsätta genom 
utbildningar, seminarier och nätverksbyggande. Även kompetenshöjning på området kommer att 
genomföras under 2022. Bolaget genomför numera en stor del av större möten med möjlighet till 
digitalt deltagande, t ex vad gäller seminarier, ägarsamråd och bolagsstämma.


Covid-19 innebär inte längre det hot som förelåg bara för ett antal månader sedan, efter att många 
personer har vaccinerats. Sjukdomen klassas inte längre som samhällsfarlig i Sverige och 
restriktionerna har släppts.


När det gäller kriget i Ukraina har bolaget inga engagemang med några av de stridande länderna. 
Det allmänna världsmarknadsläget med ökad osäkerhet påverkar dock värdet på bolagets placeringar 
av värdepapper.


På återförsäkringsmarknaden har den kraftiga prisökningen fortsatt även inför 2022. Även bolagets 
skadeutfall år 2020 har påverkat återförsäkrarnas beräkning av bolagets återförsäkringspremie för 
2022. Rateökningen för egendomsåterförsäkringsprogrammen uppgår till totalt 17 %.
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Medarbetare och ersättning


Bolaget har fem anställda, varav tre kvinnor (senior underwriter, skadechef samt ekonomi- och 
försäkringshandläggare) och två män (VD och ekonomichef/vice VD). 


Det föreligger inga osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Nuvarande VD:s lön avtalades i 
samband med anställningsprocessen och har därefter endast justerats årligen.


Ingen rörlig ersättning utgår till någon av bolagets anställda. 


Disposition av resultat


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


Förslag till disposition av bolagets resultat                                                                       2021


Till årsstämmans disposition står följande belopp (kr)


Från tidigare år balanserat                                                                                               41 230 413
Överkursfond                                                                                                             5 152 351
Årets resultat                                                                                                                   8 081 901
Summa                                                                                                                         54 464 665


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


att     i ny räkning balanseras 54 464 665 kr.
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Femårsöversikt (kr)


Resultatet
2021 2020 2019 2018 2017


Premieinkomst för egen räkning, (f e r) 43 001 731 45 435 641 40 754 132 40 079 411 30 208 977
Premieintäkt f e r 42 839 671 46 448 419 40 822 404 39 843 887 30 094 100
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 1 737 887 -23 379 3 552 898 -1 086 455 1 727 429
Försäkringsersättningar (skadeers) f e r -33 223 125 -27 269 306 -23 734 806 -13 593 361 -26 073 292
Driftkostnader f e r -10 515 975 -9 451 169 -9 015 950 -9 011 218 -7 926 283
Övriga intäkter/kostnader 0 1 432 269 0 0 0
Tekniskt resultat försäkringsrörelsen 838 458 11 136 834 11 624 546 16 152 853 -2 178 046


Finansrörelsens resultat 10 078 893 -148 146 19 724 194 -3 829 633 4 923 304
Övriga intäkter/kostnader 640 000 625 000 525 000 500 000 500 000
Avsättn(-)/disp(+) säkerhetsreserv -543 694 -3 168 576 5 733 341 -6 862 364 0
Skatt -2 931 756 -1 880 050 -7 331 850 -1 605 930 -640 500
Årets resultat 8 081 901 6 565 062 30 275 231 4 354 926 2 604 758


Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar 213 557 192 198 770 057 183 439 803 171 468 486 165 290 225
Försäkringstekniska avsättningar f e r -47 112 491 -35 210 094 -34 445 029 -48 762 314 -59 894 189
Konsolideringskapital *1) 151 613 644 142 153 674 133 417 627 111 081 773 96 791 991
Konsolideringsgrad 353% 313% 327% 277% 320%
Primärkapital 152 275 056 124 174 054 134 244 855 124 580 693 94 998 939
Minimikapitalkrav 37 954 415 39 418 320 38 807 727 36 654 050 36 043 550
Solvenskapitalkrav 51 559 951 43 181 320 34 193 725 42 407 245 57 743 556
Solvenskvot 320% 288% 402% 297% 165%


Nyckeltal
Skadeprocent 77,6% 58,7% 58,1% 34,1% 86,6%
Driftkostnadsprocent 24,5% 20,3% 22,1% 22,6% 26,3%
Totalkostnadsprocent 102,1% 79,1% 80,2% 56,7% 113,0%


Kapitalförvaltningens direktavkastning räntor 2,96% 3,04% 3,64% 3,07% 3,46%
Kapitalförvaltningens totalavkastning räntor o 4,51% -0,07% 9,40% -2,35% 3,46%
orealiserad vinst


*1) Konsolideringskapital och kapitalbas har för samtliga år justerats med skatteeffekt på obeskattade reserver.


Definitioner


Premieintäkt  är den premieinkomst som endast avser kalenderåret 2021.


Konsolideringsgrad  är konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.


Skadeprocent är försäkringsersättningarna i procent av premieintäkten.


Driftkostnadsprocent  är försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.


Totalkostnadsprocent  är summan av försäkringsersättningar och försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.


Direktavkastning  är kapitalavkastningen i procent av summan placeringstillgångar och likvida medel.


För egen räkning (f e r) avser den del av premien som tillfaller bolaget efter avdrag för återförsäkring. Gäller också den del av utbetalda försäkringsersättningar 


Premieinkomst  är den totala premien som inbetalats under 2021. Den kan också till delar avse 2022. I premieinkomst för egen räkning (f e r) har avdrag skett med 
kostnad för återförsäkring.
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R E S U L T A T R Ä K N I N G


Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Not 2021 2020


Premieintäkt för egen räkning, (f e r)
Premieinkomst 1 83 590 662 76 852 132
Premier för avgiven återförsäkring -40 588 931 -31 416 490
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie
och kvardröjande risker -162 060 1 012 778


42 839 671 46 448 420


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2 1 737 887 -23 379
1 737 887 -23 379


Diverse intäkter 0 1 432 269
0 1432269


Utbetalda försäkringsersättningar 


Före avgiven återförsäkring -18 820 710 -38 691 916
Driftkostnader för skadereglering -3 360 874 -3 587 131
Återförsäkrares andel 698 796 21 955 579


Förändring i avsättning för oreglerade skador 


Före avgiven återförsäkring -21 293 085 -30 317 841


Återförsäkrares andel 9 552 748 23 372 003


-33 223 125 -27 269 306


Driftkostnader f e r 3 -10 515 975 -9 451 169
-10 515 975 -9 451 169


Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 838 458 11 136 835


Icke teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Not 2021 2020


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 838 458 11 136 835
Kapitalavkastning, intäkter 4 7 766 692 7 048 636
Realiserade vinster/förluster 4 3 671 970 -4 139 305
Kapitalavkastning, kostnader -128 808 -47 672
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen -1 737 887 23 379
Orealiserade vinster/förluster 506 926 -3 033 185
Övriga intäkter och kostnader 640 000 625 000


Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 11 557 351 11 613 688


Bokslutsdispositioner


Förändring av säkerhetsreserv -543 694 -3 168 576


Resultat före skatt 11 013 657 8 445 112


Skatter 5 -2 931 756 -1 880 050


Årets resultat 8 081 901 6 565 062
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R E S U L T A T A N A L Y S  (kronor) Företag och
Not fastighet 1)


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkt för egen räkning, (f e r) RA 1 42 839 671
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 1 737 887
Försäkringsersättningar f e r RA 2 -33 223 125
Driftkostnader f e r -10 515 975


838 458


Avvecklingsresultat f e r
Avvecklingsresultat brutto RA 3 12 334 927
Återförsäkrares andel -3 956 204


8 378 723


Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker -2 925 206
Avsättning för oreglerade skador -100 921 366


-103 846 572


Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 56 734 081


56 734 081
1) Avser försäkringsgren enligt Finansinspektionens definitioner.


NOTER TILL RESULTATANALYSEN


Premieinkomst före avgiven återförsäkring
Premieinkomst 83 590 662
Premier för avgiven återförsäkring -40 588 931
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie
och kvardröjande risker -162 060
Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring 42 839 671


Not RA 2  Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering
Före avgiven återförsäkring -18 820 710
Återförsäkrares andel 698 796
Skadereglering -3 360 874


-21 482 788
Förändring i avsättning efter avgiven återförsäkring
Före avgiven återförsäkring -21 293 085
Återförsäkrares andel 9 552 748


-11 740 337


Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring -33 223 125


Not RA 3 Avecklingsresultat


8 378 723


Avvecklingsvinsten består av ett skador som avskrivits och inte ersatts eller skador 
som fått minskad reserv. Även reglerade skador som haft lägre skadekostnad än 
reserven för skadan förekommer. 
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B A L A N S R Ä K N I N G 2021-12-31 2020-12-31
Not


TILLGÅNGAR


Placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 6 213 557 192 198 770 057


213 557 192 198 770 057


Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska 


Avsättning för oreglerade skador 51 599 081 42 046 333
51 599 081 42 046 333


Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 7 29 979 018 17 924 200
Fordringar avseende återförsäkring 5 135 000 14 250 000
Övriga fordringar 3 487 466 27 000
Skattefordringar 5 499 583 4 323 593


44 101 067 36 524 793


Andra tillgångar
Kassa och bank 79 953 246 57 424 281
Materiella tillgångar 459 739


80 412 985 57 424 281


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter 3 123 151 3 016 896


3 123 151 3 016 896


SUMMA TILLGÅNGAR 392 793 476 337 782 360
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B A L A N S R Ä K N I N G 2021-12-31 2020-12-31
Not


EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
2021-12-31 2020-12-31


Bundet eget kapital
Aktiekapital, 72 568 aktier á 1 000 kr 73 124 000 72 568 000
Ej registrerat aktiekapital 0 466 391
Reservfond 688 688
Summa bundet eget kapital 73 124 688 73 035 079


Fritt eget kapital
Överkursfond 5 152 351 4 711 575
Balanserad vinst/förlust 41 230 413 34 665 351


Årets resultat 8 081 901 6 565 062
Summa fritt eget kapital 54 464 665 45 941 988


Summa eget kapital 127 589 353 118 977 067


Obeskattade reserver
Säkerhetsreserv 30 257 293 29 713 599


30 257 293 29 713 599


Försäkringstekniska avsättningar före 
avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 8 2 925 206 2 763 146
Oreglerade skador 9 100 921 366 88 743 281


103 846 572 91 506 427


Avsättning för andra risker och kostnader
Avsättning för skatter 0 0


0 0
SkulderSkulder avseende direkt försäkring 0 0
Skulder avseende återförsäkring 0 0
Övriga skulder 10 25 729 008 19 926 573
Skatteskuld 3 186 492 7 528 355


28 915 500 27 454 928
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 102 184 758 70 130 339
102 184 758 70 130 339


SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 392 793 476 337 782 360
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Redogörelse över förändringar i eget kapital


Aktiekapital
Övrigt 


tillskjutet 
kapital


Summa


73 034 391 688 73 035 079


89 609 89 609
0


89 609 0 89 609


73 124 000 688 73 124 688


Överkurs-  fond
Balanserad 


vinst och 
årets resultat


Summa


4 711 575 41 230 413 45 941 988
8 081 901 8 081 901


4 711 575 49 312 314 54 023 889


440 776 0 0
0 0
0 0


440 776 0 440 776


5 152 351 49 312 314 54 464 665Utgående balans per 2021-12-31


Transaktion med aktieägare


Transaktion med aktieägare


Transaktioner med aktieägare


Genomförd nyemission


Ingående balans per 2021-01-01


Utdelning


Bundet eget kapital


Summa transaktioner med aktieägare


Ingående balans per 2021-01-01
Transaktioner med aktieägare
Genomförd nyemission


Årets resultat


Summa transaktioner med aktieägare


Utgående balans per 2021-12-31


Fritt eget kapital
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Valuta


Klassificering


Bolagets principer för klassificering och värdering av finansiella tillgångar baseras på en bedömning av både (i) företagets affärsmodell för 
förvaltningen av finansiella tillgångar, och (ii) egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången.


Finansiella tillgångar värderas initialt till verkligt värde plus, i de fall tillgången inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, 
transaktionskostnader direkt hänförliga till köpet. Transaktionskostnaderna hänförliga till finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen kostnadsförs direkt i resultaträkningen.


Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde


* avtalsvillkoren ger vid specifika tidpunkter upphov till kassaflöden som enbart består av kapitalbelopp och ränta på det utestående                  
kapitalbeloppet.
Följande finansiella tillgångar redivisas till upplupet anskaffningsvärde; Fordringar avseende direkt försäkring, Kassa och Bank, Övriga fordringar.


Dessa tillgångar redovisades till upplupet anskaffningsvärde även enligt tidigare principer.


Tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen
Bolaget har valt att redovisa Obligationer och andra räntebärande värdepapper såsom redovisade till verkligt värde över resultaträkningen på grund av 
att de finansiella tillgångarna innehas i en affärsmodell där kriterier för kassaflöden inte uppfylls.


Övriga finansiella skulder, t ex Leverantörsskulder, Övriga skulder och upplupna kostnader ingår i denna kategori.


Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.


TILLÄGGSUPPLYSNINGAR


Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen som anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller då inga 
ekonomiska fördelar väntas av användandet.  


Finansiella tillgångar och skulder                                                                                                                                                                                 


ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR


Redovisningsprinciper


Värderingsprinciper
Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS görs bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen 
av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antaganden är baserade på 
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Verkliga utfall kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet.


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


Bolagets funktionella valuta är svenska kronor, SEK, som även utgör rapporteringsvalutan. Bolaget gör inte affärer i annan valuta. I de fall bolaget 
köper värdepapper utställda i annan valuta har dessa valutasäkrats till SEK varför bolaget inte tar någon valutarisk.


Tillgångar värderade till verkligt värde över övrigt totalresultat
Bolaget har inte några finansiella tillgångar till verkligt värde över totalresultat. 


Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Bolaget har inte några finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen.


Andra finansiella skulder


Bolaget tillämpar IFRS 9, utgiven av IASB juli 2014, från 1 januari 2018. Denna tillämpning har resulterat i förändringar i redovisningsprinciper. 
Bolaget har inte förtidstillämpat IFRS 9 under tidigare perioder. 


Bolaget klassificerar endast sina finansiella tillgångar som tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde då följande krav är uppfyllda:
* tillgången ingår i en affärsmodell där målet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden, och


Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder 
klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år.


Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 
återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivitetsräntemetoden i de fall den är väsentlig.
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Pensionskostnader


Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genomsnittliga försäkringstekniska 
avsättningar för egen räkning efter avdrag för nettofordringar i försäkringsrörelsen. Den överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en räntesats 
som motsvarar den genomsnittliga avkastningen på bolagets värdepapper. Resterande del som inte överförs till försäkringsrörelsens resultat utgöres av 
kapitalavkastning intäkter.


Utbetalada försäkringsersättningar


Kapital överförd från finansrörelse


Nedskrivning av fordringar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Bolaget värderar från och med 1 januari 2018 de framtida förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar i skuldinstrument redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde resp verkligt värde med förändringar via resultaträkningen baserat på framåtriktad information. Bolaget väljer 
reserveringsmetod baserat på om det skett en väsentlig ökning i kreditrisk eller inte. Bolaget tillämpar i enlighet med reglerna i IFRS 9 en förenklad 
metod för nedskrivningsprövning av kundfordringar. Förenklingen innebär att reserven för förväntade kreditförluster beräknas baserat på förlustrisken 
för hela fordrans löptid och redovisas första gången.


Beräkning av verkligt värde


Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad (t ex finansiella tillgångar som innehas för handel och finansiella tillgångar 
som kan säljas) baseras på noterad marknadskurs per balansdagen. De noterade marknadskurser som används för finansiella skulder är de faktiska 
säljkurserna. De instrument som innehas av Bolaget handlas på en aktiv eller observerbar marknad.


Borttagande av finansiella tillgångar och skulder


Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när samtliga förmåner och risker överförts till annan part alternativt när förpliktelser fullgjorts.


Bolaget har inga derivatinstrument.


Försäkringstekniska avsättningar 
Avsättningen gäller för ej intjänade premier och kvardröjande risker  samt avsättning för oreglerade skador .


Som Utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade 
försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat.


Premieinkomst/intäkt
Som Premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt och mottagen återförsäkring som inbetalats eller kan tillgodoföras företaget för 
försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela 
försäkringsperioden efter avdrag för eventuella kundrabatter. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. Premieinkomst 
redovisas exklusive skatter och andra avgifter som belastar försäkringspremien. Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är intjänad. 
Ej intjänad premie sätts av till Avsättning för ej intjänade premier. 


I avsättning för oreglerade skador ingår det kvarstående åtagande som bolaget har för inträffade skador. I ersättningsreserven ingår också beräkning av 
skador som har inträffat men ännu ej rapporterats (IBNR, incured but not reported). Beräkningen har gjorts i samråd med bolagets aktuarie.


Obeskattade reserver


Storleken av den totala avsättningen till säkerhetsreserven regleras i Finansinspektionens FFFS 2015:19 och FFFS 2015:23. Den tillämpade regeln för 
bolaget avser 0,5 X Premieinkomsten för egen räkning + 0,2 X Avsättning för oreglerade skador för egen räkning, vilket för 2021 totalt möjliggör en 
avsättning upp till 30,3 Mkr. 


De försäkringstekniska avsättningarna har beräknats i enlighet med fastställda principer i bolagets försäkringstekniska riktlinjer. Bolaget har inte 
diskonterat sina skadereserver.


Bolaget erbjuder internupphandling av försäkringsskydd till delägande kommuner, ej kommunala bolag. Den innebär bl a att kommuner som har 
positivt skadeutfall kan få upp till 18 % av premien i återbäring. Premieåterbäringen reducerar aktuell periods premieinkomst för bolaget i 
resultaträkningen.


Derivatinstrument


Avsättningen för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på redan ingångna och 
fakturerade försäkringsavtal som fördelas proportionellt över tidsperioden. I beaktande tas hur stor del av premien för varje enskild försäkring som 
hänför sig till tiden efter redovisningsperioden.


Premier och försäkringsersättningar


Avsättningen för anmälda skador beräknas genom individuell bedömning av enskilda skadefall.


Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det innebär att bolaget fortlöpande betalar en fastställd avgift till en separat juridisk enhet dit 
bolaget inte har några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter. Bolaget har således inga ackumulerade pensionsskulder.


Sida 14 







Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294


Skatter


2021 2020
IBNR vid årets början, egendom 11 500 9 500
IBNR vid årets början, ansvar 8 500 8 000
Återförsäkrares andel av IBNR vid årets början, egendom -11 500 -5 400
Återförsäkrares andel av IBNR vid årets början, ansvar -2 750 -3 200
IBNR förändring under året, egendom -2 230 2 000
IBNR förändring under året, ansvar 695 500
Återförsäkrares andel av IBNR, förändring under året, egendom 11 190 -6 100
Återförsäkrares andel av IBNR, förändring under året, ansvar -2 075 450
Utgående IBNR för egen räkning 13 330 5 750


Kommunassurans följer interna riktlinjer för att säkerställa riktig bedömning och kvantifiering av den risk som tecknas och att specificera vilka 
försäkringsbelopp och definiera vilka typer av risker som får accepteras. Fastslaget i riktlinjerna är att maximalt bruttoåtagande per risk ej skall 
överstiga den försäkringskapacitet bolaget har i form av självbehåll för egen räkning samt i form av överenskommen återförsäkringskapacitet. Den 
återförsäkringskapacitetför avgiven återförsäkring som bolaget har tillgång till skall också omfatta kapacitet för risken för EML - (beräknad enskilda 
största skada) genombrott. Bolagets självbehåll och transferering av risk till återförsäkrare skall vid varje tillfälle vara anpassat till bolagets solvens, 
likviditet, och tillgänglig återförsäkringskapacitet. Försäkringsengagemang där återförsäkring krävs får inte slutgiltigt accepteras förrän 
återförsäkringsavtäckning kan anses vara återställd. Bolaget skall bedriva försäkringsverksamhet inom bolagets koncession, försäkringstekniska 
riktlinjer, verksamhetsplan och övriga verksamhetsstyrande dokument. För att säkerställa att detta efterlevs gör bolaget kontinuerliga uppföljningar av 
att verksamheten bedrivs inom fastslagna styrdokument. Bolaget bedriver skadeförebyggande arbete i ägarkommunerna genom arbete tillsammans med 
firma P&B.


Under försäkringsrisk talar man om teckningsrisk  respektive reservsättningsrisk . Med teckningsrisk menas risken för förlust på grund av att otillräcklig 
premie har tagits ut av kund till följd av ogynnsamt utfall av tillämpade antaganden av tex skador. Med reservsättningsrisk menas att de 
försäkringstekniska avsättningarna inte kommer att täcka de framtida skadeutbetalningarna samt övriga kostnader förknippade med dessa skador. Olika 
skador hanteras på skilda sätt och ändrade lagar, regler, rutiner och överenskommelser kan innebära att den framtida skadeutvecklingen skiljer sig från 
den historiska. Ansvars- och personskador är relativt få och tar lång tid att reglera vilket gör att de är svåra att värdera och bedömningen försvåras. 
Egendomsskador är däremot betydligt fler till antalet och har betydligt kortare regleringstider, vilket gör uppskattningen säkrare. Stora skadehändelser 
kan dock försvåra värderingen av skadan. Risken hanteras främst genom kontinuerlig översikt av aktuariella metoder, genom skadegenomgångar av 
rapporterade skador som ej avslutats samt även till viss del genom återförsäkring.


Bolaget har fastställt riktlinjer för styrning och kontroll av risker samt placeringsriktlinjer. På varje styrelsemöte ges information om bolagets risker. 
Bolaget har även utsett ansvariga för funktionerna riskkontroll och regelefterlevnad. Kontroll av risker och regelefterlevnad sker löpande och 
funktionerna avger en granskningsrapport till styrelsen. 


Risk och riskhantering är en central del av verksamheten i försäkringsföretag. Förmågan att identifiera, förebygga och hantera risker blir allt viktigare 
för ett företag och organisation. Risker som hanteras på rätt sätt kan leda till nya möjligheter och värdeskapande medan risker som inte hanteras rätt kan 
leda till skador och stora kostnader. Riskhanteringens syfte är att fånga alla väsentliga risker som är förknippade med organisationen och dess 
verksamhet i både nutid och framtid. Därmed får styrelse och VD en allsidig och saklig bild av den totala risksituationen. Bolaget rapporterar till 
Finansinpektionen (FI) regelbundet gällande återförsäkring, resultat, ekonomisk ställning, skadeutfall och i vilken takt de ersätts samt placering i 
värdepapper och hur de fördelas i olika slag. Därvid utgår kontroll av bolaget. Utöver detta har bolaget auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer som 
granskar bolaget. Vidare har bolaget en funktion som interngranskare.


Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat. Aktuell skatt är den skatt som ska betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade per balansdagen. Uppskjuten skatt beräknas enligt 
balansräkningsmetoden.  I 2021 års årsredovisning har aktuell skattesats, 20,6 %, tillämpats.


Försäkringsrisk


Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida 
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål
Försäkringsföretaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, 
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Det är främst beräkningen av försäkringstekniska avsättningar som innebär en betydande 
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår vilket behandlas i huvuddrag nedan. 
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar beräknas med metoder som innebär att olika antaganden görs. Särskilt för den del av avsättningarna som avser 
inträffade men ej rapporterade skador finns en osäkerhet i det verkliga utfallet , se vidare i avsnittet om reservsättningsrisk.
Viktiga bedömningar vid tillämpande av företagets redovisningsprinciper. Bolaget värderar sina finansiella tillgångar till verkligt värde.


När skador inträffar registeras de och därefter görs en bedömning om skadans storlek som ger en skadereserv för respektive skada. Förutom 
reservsättning för de skador som är inträffade, gör bolaget avsättning för skador som är inträffade men ännu inte är rapporerade. Incured But Not 
Reported (IBNR) beräknas av bolagets aktuarie för att gardera sig genom att ekonomiskt göra avsättning för skador som ännu inte är kända men kan ha 
inträffat.


Allmänt om risker                                                                                                                                                                                                      


Kommunassurans minskar sitt totala riskåtagande genom att teckna återförsäkring hos välrenommerade återförsäkringsgivare. Kommunassurans är 
exponerad för teckningsrisk, avsättningsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk, koncentrationsrisk och operationell risk. De huvudsakliga riskerna 
i bolaget är teckningsrisk, avsättningsrisk och marknadsrisk.


RISKER
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2021 (kr) <2016 2017 2018 2019 2020 2021


Avsättning oreglerade skador IB 4 550 077 2 121 628 1 824 963 9 534 263 70 712 349 0 88 743 280
Förändring i avsättning med utbetald ersättning -608 877 -1 477 200 -704 289 -2 290 384 -17 049 737 -3 837 963 -25 968 450


Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -1 225 986 0 0 0 0 0 -1 225 986


Förändring i avsättning -1 050 000 -655 000 -329 000 -3 673 116 4 887 858 0 -819 258


Nya avsättningar 0 0 0 0 -2 380 000 42 571 779 40 191 779


Summa förändring -2 884 863 -2 132 200 -1 033 289 -5 963 500 -14 541 879 38 733 816 12 178 085


Avsättning oreglerade skador UB 1 665 214 -10 572 791 674 3 570 763 56 170 470 38 733 816 100 921 365


Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 0 0 1 084 174 1 514 167 53 697 992 0 56 296 333
Förändring i fordran pga utbetald ersättning 0 0 0 0 0 0 0


Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning 0 0 -300 000 -1 500 000 0 0 -1 800 000


Förändring i fordran 0 0 0 0 -8 272 252 0 -8 272 252


Nya fordringar 0 0 0 0 0 10 510 000 10 510 000


Summa förändringar 0 0 -300 000 -1 500 000 -8 272 252 10 510 000 437 748


 Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsä n  UB 0 0 784 174 14 167 45 425 740 10 510 000 56 734 081
Återförsäkrarens andel av utbetalning 0 0 0 0 -698 796 0 -698 796
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning 0 0 0 0 0 0 0
Utbetalda försäkringsersättningar -753 877 -1 150 162 -589 005 -1 037 080 -11 870 836 -3 438 080 -18 839 040
Förändring i avsättning 2 884 863 2 132 200 733 289 4 463 500 14 264 627 -36 223 816 -11 745 337


Avvecklingsresultat 2 130 986 982 038 144 284 3 426 420 1 694 995 8 378 723


2020 (kr) <2015 2016 2017 2018 2019 2020


Avsättning oreglerade skador IB 1 487 133 4 361 975 2 559 716 6 244 711 38 121 905 0 52 775 440
Förändring i avsättning med utbetald ersättning 0 0 0 -1 147 000 -18 779 698 0 -19 926 698


Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -397 200 -201 140 -87 800 -671 161 -1 459 578 0 -2 816 879


Förändring i avsättning -545 979 -154 712 -350 288 -2 601 587 -8 089 803 14 242 369 2 500 000


Nya avsättningar 0 0 0 0 -258 563 56 469 980 56 211 417


Summa förändring -943 179 -355 852 -438 088 -4 419 748 -28 587 642 70 712 349 35 967 840


Avsättning oreglerade skador UB 543 954 4 006 123 2 121 628 1 824 963 9 534 263 70 712 349 88 743 280


Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 0 0 10 131 380 979 248 10 995 707 0 22 106 335
Förändring i fordran pga utbetald ersättning 0 0 -10 038 835 0 -3 467 500 0 -13 506 335


Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning 0 0 0 0 0 0 0


Förändring i fordran 0 0 -92 545 104 926 -6 014 040 0 -6 001 659


Nya fordringar 0 53 697 992 53 697 992


Summa förändringar 0 0 -10 131 380 104 926 -9 481 540 53 697 992 34 189 998


 Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsä n  UB 0 0 0 1 084 174 1 514 167 53 697 992 56 296 333


Återförsäkrarens andel av utbetalning 0 0 10 481 971 0 10 139 679 1 333 929 21 955 579
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning 0 0 -10 481 971 0 353 331 0 -10 128 640
Utbetalda försäkringsersättningar -127 000 0 0 -704 131 -23 812 742 -14 767 371 -39 411 244
Förändring i avsättning 943 179 355 852 345 543 4 524 674 13 085 287 -60 387 844 -41 133 309


Avvecklingsresultat 816 179 355 852 345 543 3 820 543 -234 445 5 103 672


Återförsäkringsrisk


För egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr per skadehändelse. Den totala skadekostnaden som ersätts av bolaget, aggregat, har varit 30 Mkr. 
För ansvarsskada var självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och totalt, aggregat, 6 Mkr per år. Dessutom har bolaget ett särskilt återförsäkringsprogram 
för försäkringslösningen åt Malmö stad som är maximerad till 1 Mkr samt ett program för exponering mot skada till följd av terrorism där bolagets egen 
andel har varit mycket begränsad. Bolagets totala risk för skador under ett kalenderår uppgick därmed avrundat till 37 Mkr.


Syftet med återförsäkringsprogrammet är att ge skydd mot större skador och därigenom undanröja kraftiga svängningar i affärsresultatet mellan åren 
samt att täcka överskjutande risknivåer där bolagets egen exponering kan överskridas. Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med 
återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträffade skador över nivå för självbehåll. Premier för avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över 
ett kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationella bolag med rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets 
återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar respektive egendom.
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2021 2020


AAA 4 005 520 4 013 360


AA+ 9 052 520 5 218 400


AA- 8 692 500 15 216 480


A+ 10 794 871 18 644 873


A 0 0


A- 7 144 942 39 690 353 7 249 256 50 342 369


BBB+ 4 100 800 4 040 200


BBB 33 014 586 44 012 933


BBB- 52 114 201 89 229 587 38 557 290 86 610 423
BB+ 40 197 233 35 030 256
BB 18 925 012 24 212 009
BB- 9 016 258 68 138 503 0 59 242 265
Oratade 16 498 749 16 498 749 2 575 000 2 575 000


2021 2020
År Förfallostruktur Räntebindning Förfallostruktur Räntebindning
2019
2020
2021 116 986 002
2022 14 071 270 145 227 296 24 090 903 14 043 653
2023 27 232 043 20 087 101 44 761 916 28 060 360
2024 52 947 020 15 987 399 50 380 196 16 026 632
2025 67 479 286 9 616 800 60 608 612 9 381 480
2026 27 394 234 5 997 395
2027- 24 433 339 16 641 201 18 928 430 14 271 930
Total 213 557 192 213 557 192 198 770 057 198 770 057


Valutarisk
Valutarisk uppkommer när tillgångar och skulder i samma utländska valuta inte överensstämmer storleksmässigt. Bolaget har inga affärer i utländsk 
valuta. I de fall bolaget köper värdepapper utställda i annan valuta så valutasäkras dessa till svenska kronor i samband med köpet.


- Återförsäkrarens andel av försäkringstekniska avsättningar och fordringar avseende återförsäkring


När det gäller bolagets försäkringstekniska avsättningar för egen räkning (FTA) som vid årsskiftet uppgick till 47,1 Mkr (35,2 Mkr), kan av dessa 
skador beräknas utfalla med 38,4 Mkr (51,3 Mkr) inom ett år och ytterligare 19,2 Mkr (13,8 Mkr) efter två år. Generellt beräknas en längre 
handläggningstid för ansvarsskador än för egendomsskador.


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


Bolagets finanspolicy reglerar vilka värdepapper som bolaget ska placera i och vid utgången av 2021 var fördelningen enligt följande:


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


Kreditrisk


(kr)


- Andra finansiella tillgångar där bolagets placeringar i värdepapper utgör huvuddelen


Tillgångar gällande avgiven återförsäkring består av fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk och skadereserv enligt 
återförsäkringsavtalet.


Finansiella risker


Bolagets finansiella instrument som värderas till verkligt värde utgörs av värdepapper, se not 6 för mer information, vilka är klassificerade enligt 
tillgängliga för försäljning, innebärande att de värderas till verkligt värde över övrigt totalresultat. Dessa värdepapper är värderade enligt priser som är 
noterade på en aktiv marknad, vilket innebär att de har nivåtillhörighet 1. Bolaget har i allt väsentligt finansiella instrument värderade inom nivå 1 och 
2.


Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträffade skador över nivå för självbehåll. 
Premien för avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationella bolag med 
rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar och egendom.


Återförsäkring och försäkringsrisk
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(tkr) Summa


213 557 213 557


92 213 92 213
79 953 79 953


172 166 213 557 385 723


(tkr) Summa


198 770 198 770


78 544 78 544
57 424 57 424


135 968 198 770 334 738


Kundfordringar och andra fordringar 
exkl interimsfordringar


Tillgångar i balansräkningen


Obligationer och andra värdepapper


Där menas risken att nettot av bolagets tillgångar och skulder minskar till följd av att tillgångarnas sammansättning inte motsvarar skuldernas. Denna 
kan vara tillämplig i flera riskkategorier.


* Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt 
(dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
* Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 3).


Obliagationer och andra värdepapper


Likvida medel


Finansiella 
tillgångar 
värderade 
till upplupet 
anskaffnings
värde


Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
verkligt värde


Finansiella 
tillgångar 
värderade 
till upplupet 
anskaffnings
värde


Matchningsrisk


Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
verkligt värde


Summa


Tillgångar i balansräkningen


Tabellen ovan visar finansiella instrument värderade utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras enligt 
följande:
* Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)


Koncentrationsrisk


Här avses risken för koncentrationer av risk på tillgångs- eller skuldsidan som kan leda till förluster eller negativ resultatutveckling vid ogynnsamma 
marknadsförhållanden eller händelser. Förutom själva marknadsriskerna bedöms övriga koncentrationsrisker som låga främst genom den diversifiering 
som uppkommer genom bolagets placeringsinriktning. Placeringarna ska användas för skuldtäckning vilket också innebär att risken för allt för stora 
enhandsengagemang hålls låg.


På grund av den korta löptiden bedöms verkligt värde för de tillgångar som är värderade till upplupet anskaffningsvärde i allt väsentligt överensstämma 
med bokfört värde.


Summa


31 december 2020


31 december 2021


Kundfordringar och andra fordringar 
exkl interimsfordringar
Likvida medel
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER (belopp i tkr) 2021 2020


Not 1 Premieinkomst
Den totala premien som inbetalats under kalenderåret 2020.
Den kan till vissa delar avse premieperiod som sträcker sig in i 2021.
Premieinkomst 91 311 86 988
Utbetald och reserverad premieåterbäring -7 721 -10 135
Summa premieinkomst 83 590 76 853


Not 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen


verksamheten. Gäller skador som är reservsatta, för egen räkning.


Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats på den genomsnittliga
summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på 4,51 % (-0,07 %).
Ingående avsättning för oreglerade skador 88 743 52 775
Utgående avsättning för oreglerade skador 100 921 88 743


189 664 141 518


Genomsnittlig avsättning för året 94 832 70 759
Avgår genomsnittlig andel återförsäkrare för året -56 515 -39 201
Summa beräkningsunderlag 38 317 31 558
Avkastning 1 738 -23


Not 3
Personalkostnader 6 110 5 512
Lokalkostnader 342 359
Styrelsekostnader 462 451
Revisionsarvoden 106 388
Övriga kostnader 3 445 2 741
Avskrivningar 51 0


10 516 9 451


Personal och löner


Ersättning för revision


Styrelsearvoden


Belopp tkr
0


84
37
65
21
23
23
22
17
14


Lars-Erik Rönnlund, suppleant 11


Riktlinjer


Pensionsförmåner och övriga förmåner till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgår som del av den 
totala ersättningen.


Jan-Åke Troedsson, ordförande 


Irene Robertsson, ledamot 
Kjell Rosenlöf, ledamot


TILLÄGGSUPPLYSNINGAR


Till ledningen har årsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning.
Ersättning till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgörs av grundlön, övriga förmåner och pension. 
Ingen rörlig ersättning förekommer.


Till styrelsens ordförande utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Nuvarande ordförande avstår arvode. Något 
särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete.


Lars Niklasson, vice ordförande o vice försäkringssakkunnig


Anders Nählstedt, ledamot 
Jan Willgård, ledamot o försäkringssakkunnig, fr o m maj
Anders Bjärnehäll, ledamot o försäkringssakkunnig, t o m maj


totalt 1 373 tkr (1 412 tkr) samt därutöver förmån av tjänstebil. Till vice vVD/ekonomichef har lön utgått med


vVD till 654 tkr (651 tkr). Därutöver finns inga pensionsförpliktelser för bolaget.


770 tkr (764 tkr). Styrelsearvoden uppgår till till 328 tkr (337 tkr). Sociala avgifter och löneskatter uppgår till
1 457 tkr (1 188 tkr) och pensions- försäkringspremier för VD och vVD till försäkringspremier för VD och


Driftkostnader


Avkastning på den del av kapitalet som har funnits tillgänglig för placeringar hänförligt till försäkrings-


Styrelsen består av 7 ordinarie ledmöter (5 män och 2 kvinnor) samt 3 ersättare (2 män och 1 kvinna). 


Catarina Willman, ledamot 


Övriga förmåner avser tjänstebil


Ann-Christin Walméus, suppleant 
Stefan Tengberg, suppleant


Ersättning till auktoriserad revisor beräknas uppgå till 290 tkr.


Arvode till ledamot och suppleant till styrelsen har under året fördelats enligt följande:


TILLÄGGSUPPLYSNINGAR


Bolaget har haft 5 (4) anställda, 2 (2) män och 3 (2) kvinnor. Till verkställande direktören har utgått lön om
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Avgångsvederlag


Not 4 2021 2020
Ränta på bankmedel samt kommun- och företagsobligationer mm 7 639 7 001
Realiserad vinst/förlust vid försäljning 3 672 -4 139
Orealiserad vinst/förlust verkligt värde 506 -3 033


11 817 -171
Not 5


Årets skatt -2 539 -1 846


Resultat före skatt 11 557 8 445
Orealiserat resultat värdepapper -506 -
Schablonintäkt 1 815 -
Underlag för beskattning 12 866 8 445
Skatt enligt gällande skattesats, 20,6 % -2 539 -1 845
Ej avdragsgilla kostnader - -38
Skatt på grund av ändrad taxering -393 -35
Redovisad effektiv skatt -2 932 -1 880


Not 6 Placeringstillgångar 


Nominellt Anskaffningsv Verkligt värde Nominellt Anskaffnings Verkligt 
Kommunobligationer 13 000 13 244 13 058 9 000 9 238 9 232
Företagsobligationer och räntebevis 174 254 175 216 176 793 136 747 137 082 141 051
Strukturerade produkter och fonder 25 000 24 850 23 706 34 100 34 769 35 371


212 254 213 310 213 557 179 847 181 089 185 654


Not 7 Fordringar avseende direkt försäkring 2021 2020
Fakturerade ej betalda premier för 2021 29 979 17 924


Not 8 Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker 2021 2020
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets början 2 763 3 776
Förändring under året 162 -1 013
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets slut 2 925 2 763


Not 9 Avsättning för oreglerade skador
Inträffade och rapporterade skador vid årets början 68 743 52 775
Inträffade och rapporterade skador förändring under året 13 713 15 968
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) vid årets början 20 000 17 500
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) förändring under året -1 535 2 500
Utgående balans för oreglerade skador 100 921 88 743


Not 10 Övriga skulder
Leverantörsskulder 1 198 409
Övriga skulder 24 531 19 518


25 729 19 927


Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
89 509 68 934


Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 675 1 196
102 184 70 130


Not 12 Poster inom linjen
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder


Registerförda tillgångar
Aktier - 286
Obligationer 43 581 40 173
Kassatillgångar 9 108 2 220
Övriga placeringar 2 423 1 763


Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga


Skatter 


Fakturerade premier för 2022


Kapitalavkastning, intäkter 


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


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


2021 2020
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Not 13 Vinstdisposition (kr)
Behandling av resultat


Till bolagsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat 41 230 413
Överkursfond 5 152 351
Årets resultat 8 081 901
Att disponera 54 464 665


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


att     i ny räkning balanseras 54 464 665 kr.


den 25 mars 2022


Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift


enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen


Jan Åke Troedsson Lars Niklasson Jan Willgård Anders Nählstedt
Ordförande vice ordförande


Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift


enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen


Iréne Robertsson Kjell Rosenlöf Catarina Willman Anders Ramäng
Verkställande direktör


Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB


Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift


enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen


Carl Fogelberg Viktoria Persson
Huvudansvarig revisor Medpåskrivande revisor
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor


Vår granskningsrapport har lämnats den 28 mars 2022


Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift


enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen


Per Lilja Sylve Qvillberg
Lekmannarevisor Lekannarevisor


Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 mars 2022
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SDO for Ingelis Öhwall (6243405):
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-2918:12:21
                    Viktoria Persson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Carl Fogelberg på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2919:09:40
                    Carl Fogelberg på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2919:09:44
                    Carl Fogelberg på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2919:23:02
                    Viktoria Persson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2919:23:02
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    






 


    Kommunfullmäktige i 


    Tranemo Kommun 


 


 


 


 


Revisionsberättelse för stiftelsen Tomas Rundqvists 90-års fond år 2021, av kommunen 


förvaltad stiftelse. 


 


Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 


förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 


 


Jag har granskat Stiftelse Tomas Rundqvists 90-års fonds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för 


år 2020. Jag har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet 


med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig. 


 


Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och 


omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 


 


Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt 


stiftelselagen. 


 


Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna 


kontrollen har varit tillräcklig. 


 


Tranemo den             2022 


 


 


                                          


Ingelis Öhwall 


 


 


 


   









 


    Kommunfullmäktige i 


    Tranemo Kommun 


 


 


 


 


Revisionsberättelse för stiftelsen Social samfond år 2021, av kommunen förvaltad 


stiftelse. 


 


Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 


förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 


 


Jag har granskat Stiftelse Social samfonds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2020. Jag har 


granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar 


och om den interna kontrollen är tillräcklig. 


 


Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och 


omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 


 


Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt 


stiftelselagen. 


 


Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna 


kontrollen har varit tillräcklig. 


 


Tranemo den                  2022 


 


 


                                          


Ingelis Öhwall 


 


 


 


   










 


    Kommunfullmäktige i 


    Tranemo Kommun 


 


 


 


 


Revisionsberättelse för stiftelsen Gunnar Johanssons fond år 2021, av kommunen 


förvaltad stiftelse. 


 


Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 


förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 


 


Jag har granskat Stiftelse Gunnar Johanssons fonds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 


2020. Jag har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med 


dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig. 


 


Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och 


omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 


 


Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt 


stiftelselagen. 


 


Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna 


kontrollen har varit tillräcklig. 


 


Tranemo  2022-04 


 


 


                                          


Lars-Erik Enoksson 
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