
Svar på interpellation från Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) 
om Huvudsta gamla skola 
 
Huvudsta gamla skola – som senast användes av Kulturskolan – ligger i hörnet Huvudstagatan / 
Storgatan och står sedan Kulturskolan flyttade ut huvudsakligen vakant. 
 
Lokalen har tydliga brister i tillgänglighet, vilket också var en starkt bidragande orsak till att 
Kulturskolan flyttades till lokaler vid Parkskolan i Hagalund. Den tillgänglighetsbrist som jag 
uppfattar som krångligast att åtgärda är det faktum att hiss helt saknas i byggnaden. 
Fastighetsavdelningen har prövat flera olika lösningar för att förse byggnaden med hiss, men 
ingen har varit möjlig att genomföra. Det finns bland annat en färdig skiss för en hiss på utsidan, 
men bygglov för denna kan inte ges då exteriören är q-märkt och inte får förvanskas. Utöver 
avsaknaden av hiss är andra större tillgänglighetsproblemen är att RWC helt saknas i byggnaden, 
och entréerna är inte försedda med ramper. Dessa problem med att säkerställa tillgänglighet 
kommer troligen behöva få en lösning även med en alternativ användning. 
 
Gällande detaljplan P93/1020 för fastigheten anger följande bestämmelser för huvudbyggnaden 
på tomten: 
S Skola 
q1 Byggnad får inte rivas. Byggnads exteriör får inte förvanskas 
 
Dessa bestämmelser försvårar alternativa användningar av byggnaden. Då den är planlagd som 
skola, skulle det krävas en bygglovsansökan för ändrad användning för att den skulle kunna 
användas på annat sätt, som med hänsyn till detaljplanebestämmelsen troligen inte skulle kunna 
beviljas, i vart fall inte permanent. Det gör det svårt att hyra ut byggnaden till exempelvis ett 
konstnärskollektiv eller liknande utan att först ändra detaljplanen ändras. Som beskrivet ovan 
hindrar q-märkningen dessutom att utvändigt göra åtgärder som skulle behövas för att säkra 
tillgänglighet i byggnaden. Det är troligen svårt att få bygglov för ändrad användning godkänt 
utan att åtgärda dessa tillgänglighetsproblem. 
 
Huvudsta gamla skola är idag dessutom anpassad efter Kulturskolans tidigare verksamhet, bland 
annat i planlösning. För att kunna hyra ut lokalen så krävs sannolikt investeringar för att anpassa 
till hyresgäst, exempelvis vad gäller planlösning, troligen även ventilation, lås/larm och övriga 
hyresgästanpassningar beroende på vilken verksamhet som man tänkt sig i lokalerna. Därtill som 
ovan nämnt behöver tillgänglighetsanpassning göras. Att tekniska nämnden behöver göra 
investeringar i byggnaden betyder också att en potentiell hyresgäst behöver ha ekonomi för att 
klara av hyran, givet att staden inte har för avsikt att göra en minusaffär på uthyrningen. 
 
Tekniska nämndens ambition är självfallet att ha förvaltningarnas behov av lokaler i fokus, för att 
se om denna byggnad – och för den delen även andra tomställda byggnader - kan användas för 
att svara mot ett faktiskt lokalbehov, och gärna i stadens egna verksamheter. Hittills har det tyvärr 
inte varit möjligt att matcha lokalen med ett passande behov för Huvudsta gamla skola. 
 



I budget 2022 som antogs den sista november 2021, återfinns ett särskilt budgetuppdrag 
avseende stadens lokaler, just med anledning bland annat av att denna och en del andra lokaler 
stått vakanta en längre tid utan att komma till användning: 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en inventering av vakanta 
lokaler i stadens fastighetsbestånd och kartlägga vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter, vilka 
som kan hyras ut till externa aktörer och vilka som kan avyttras. 
 

Jag uppmuntrar naturligtvis alla som har tankar och idéer om hur Huvudsta gamla skola kan 
användas, att kontakta fastighetsavdelningen i staden, alternativt oss politiker, för att spela in sina 
tankar. Även om kanske inte alla tankar är exempelvis byggtekniskt, planjuridiskt, 
fastighetsekonomiskt och/eller i övrigt praktiskt genomförbara, så uppskattas tankar och idéer 
som kan leda till att vakanta byggnader kan hitta en användning. Självklart kommer 
fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen delta i arbetet med detta budgetuppdrag. 
 

1. Vilka planer finns för Huvudsta gamla skola? 
Jag hänvisar till ovanstående redovisning i text för status vad gäller byggnaden. En tydlig oh 
färdig helhetsplan för framtida användning finns i dagsläget alltså ännu inte, utan byggnaden 
kommer att hanteras inom ramen för det budgetuppdrag som getts till kommunstyrelsen och 
berörda nämnder om att göra en heltäckande inventering av stadens vakanta lokaler.  

 
2022-01-18 
Magnus Persson (C) 
Ordförande Tekniska nämnden 



 
Solna den 20 december 2021 

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson 
 
Interpellation om Huvudsta Gamla skola 
 
I maj lämnade Vänsterpartiet in en motion till fullmäktige om att utreda användningen av 
stadens tomställda lokaler. Bland dessa tomställda lokaler finns exempelvis Bergmarkska 
villan, flera förskolor, Gula villan vid Råsunda skola, Rödingarna vid Överjärva gård, 
Huvudsta Gamla skola, parkleken och fritidsgården i Hannebergsparken samt delar av 
Sockerbiten, Hagalundsskolan och Motorborgen.  
 
Motionen ansågs vara besvarad med hänvisning till att det pågår en löpande översyn över 
stadens lokaler och hur dessa kan användas. Men trots detta svar ser vi i Vänsterpartiet att 
ytterst lite händer vad gäller de tomställda lokaler vi lyfte i vår motion.  
 
Huvudsta Gamla skola i korsningen Storgatan/Armégatan byggdes 1909 och är en vacker 
byggnad som i många år använts som skola åt flera generationer Solnabarn. Senast 
nyttjades byggnaden som kulturskola fram till 2017 då verksamheten flyttades över till 
Parkskolan, bland annat eftersom Huvudsta gamla skola inte är tillgänglighetsanpassad. 
Sedan dess har skolan mestadels stått tom, även om den emellanåt använts som 
övningslokal till polisen.  
 
Sedan vi lämnade in vår motion har vi kontaktats av mängder av Solnabor som är 
intresserade av att hyra och använda lokalen. I synnerhet har många kulturutövare såsom 
konstnärer och musiker uttryckt intresse för att återigen låta byggnaden komma till liv. Men 
trots att Huvudsta Gamla skola har stått tom i snart fem år har åtminstone inte vi hört ett ljud 
om varken planer för renovering eller för hur byggnaden ska användas framöver.  
 
Äldre byggnader kommer med vissa utmaningar och renoverings- och anpassningsbehov, 
såsom i detta fall behov av tillgänglighetsanpassningar om lokalen ska användas av en 
bredare allmänhet. Men detta får inte vara ett hinder för oss att ta hand om de byggnader vi 
har. Vänsterpartiet ser det som prioriterat att vi tar hand om vårt kulturarv och ser till att våra 
äldre byggnader också används. I just fallet med denna byggnad finns också väldigt många 
Solnabor som engagerar sig och har uttryckt önskemål om att fylla huset med verksamhet. 
 
Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Tekniska nämndens 
ordförande: 
Vilka planer finns för Huvudsta Gamla skola? 
 

 
 
Sandra Lindström          Kerstin Scheutz 
Vänsterpartiet            Vänsterpartiet 
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§ 123 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om Huvudsta 
gamla skola (KS/2021:241) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 87 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om Huvudsta 
gamla skola (KS/2021:241) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 53 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om Huvudsta 
gamla skola (KS/2021:241) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 14 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om Huvudsta 
gamla skola (KS/2021:241) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Svar på interpellation gällande kontinuerliga kartläggningar av värdefull natur 
 
Tack Ruben Wågman och Ebbe Adolfsson för interpellationen som lyfter två viktiga ämnen, 
nämligen förekomst och spridning av gifter i värdefulla naturområden och hur planering av 
art- och biotopinventeringar går till.  
  
Den första frågan lyder “Genomförs kontinuerliga riskanalyser och provtagningar av 
mark i viktiga naturområden för att kartlägga och förebygga eventuell spridning av 
gifter?” 
  
Svaret är nej. Om frågan avser huruvida vi i rent undersökande syfte gör förebyggande 
riskanalyser eller provtagningar i viktiga naturområden så är svaret att vi inte gör det. 
Möjligen avser frågeställarna inte slumpmässiga provtagningar där man från början inte vet 
vad man letar efter eller om man alls kommer hitta något på platsen, men det framgår inte 
riktigt av frågan. Situationen är oavsett vilket den att för att en provtagning ska vara effektiv 
behöver man redan på förhand veta vad man letar efter och var någonstans. Den här sortens 
provtagning är mer komplex än man kanske föreställer sig, det går inte att bara att stoppa ner 
en provsticka i marken för att få ett resultat utan man behöver både ha en tydlig bild av 
platsen och av vilka ämnen som ska analyseras. Det är näst intill omöjligt att göra en 
översiktlig ”scanning” av ett område då det blir som att leta efter en nål i en höstack. Det finns 
otroligt många tänkbara provpunkter och de kan ge väldigt olika utfall så det gäller att välja 
rätt ställen att mäta på. En halvmeter bort kan det vara mycket höga halter av ett ämne som 
inte överhuvudtaget påvisas på den plats du mäter. Undersökningarna måste därför vara 
väldigt precisa, för att leta på måfå riskerar att ge helt fel och missvisande resultat. Det kan 
givetvis både handla om att föroreningsproblematik överskattas och underskattas beroende på 
resultatet. Proverna är dessutom dyra och vi bekostar inga provtagningar själva eftersom 
principen att förorenaren betalar (polluter pays principle, PPP) är central i Miljöbalken. Det är 
därför markägaren (som dock givetvis i vissa fall kan vara Solna stad) eller den som har 
förorenat marken, om denne fortfarande går att få tag på och utkräva ansvar av, som står för 
att göra provtagningar.  
  
Det framförs i interpellationen att sanering av förorenad mark behöver ske omgående för att 
undvika spridning. Att rena naturen och våra ekosystem från gifter är självklart en 
grundläggande instinkt som jag delar. Det finns dock flera problem även med detta som inte 
gör det lika självklart som påståendet i interpellationen gör gällande. Olika kemikalier är olika 
lösliga, flyktiga, de sprids på olika sätt i mark, vatten och luft. Kombinationen av kemikalie 
och platsens geologi, hydrologi, kemiska markegenskaper med mera påverkar. Vissa 
föroreningar riskerar därför att lätt sprida sig medan andra är mindre spridningsbenägna och 
ligger stilla i marken fram tills man försöker gräva bort dem. Det kan med andra ord vara 
bättre att låta föroreningarna stanna i marken än att röra om i grytan, beroende på vad det 
gäller. Dessutom kan exempelvis en metall förekomma i olika former, där vissa är mer 
toxiska än andra.   
 
En förorening kan upptäckas genom exempelvis en färgskiftning i jordlagren, en avvikande 
doft eller vid provtagning. Om en förorening påträffas ska det alltid anmälas till staden så att 
miljöavdelningen kan utreda dess utbredning. Om någon, exempelvis markägaren, ska 
genomföra ett markarbete och man kan misstänka att det kan förekomma föroreningar i 
marken (man kanske vet att någon förorenande verksamhet har funnits på platsen tidigare) 
eller att markägaren under schaktarbeten upptäcker något avvikande då ställer 
miljöskyddsenheten också krav på provtagning.  



 
Men hur ska man då veta var det finns markföroreningar och av vilka slag? Jo, Länsstyrelsen 
genomförde en inventering av förorenade områden som avslutades 2015. Inventeringen 
gjordes med hjälp av med hjälp av MIFO, Metodik för Inventering av Förorenade Områden, 
som är framtagen av Naturvårdsverket. MIFO går ut på att i första steget göra en genomgång 
av alla tillgängliga uppgifter, främst historiska, om vilken verksamhet som bedrivits på 
platsen, vilka ämnen som har hanterats med mera. Man använder kartor, arkiv, platsbesök och 
intervjuer. Därefter görs en första riskklassning av området. Riskklassningen utgår från 
föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå (halter och mängder), spridningsförutsättningar 
(hur och hur snabbt spridning kan ske) och skyddsvärde/känslighet (vilken exponering 
människor och miljön kan utsättas för och vilket skyddsvärde den berörda miljön har). Det 
finns fyra olika riskklasser: 

1. Mycket stor risk för negativa effekter på människa och miljö 
2. Stor risk för negativa effekter på människa och miljö 
3. Måttlig risk för negativa effekter på människa och miljö 
4. Liten risk för negativa effekter på människa och miljö. 

 
I Stockholms läns ”Handlingsplan för tillsyn av förorenade områden 2020-2030” som 
efterföljde Länsstyrelsens inventering framgår det att Solna har totalt 478 potentiellt eller 
konstaterade förorenade områden. Av dessa 478 tillhör 3 områden riskklass 1 och 13 områden 
riskklass 2. Det är dessa två riskklasser som prioriteras för vidare utredning och, vid behov, 
avhjälpande åtgärder. Länsstyrelsens bedömning är att de flesta av Sveriges misstänkta 
markföroreningar nu är kända och miljöavdelningen delar denna uppfattning. Därför 
prioriterar staden att arbeta med de områden som tillhör riskklass 1 och 2 framför att ställa 
krav på markägare att göra provtagningar på mark där vi inte har välgrundade misstankar om 
att vi kan hitta föroreningar. 
 
Den andra frågan lyder “Hur planeras på lite längre sikt vilka arter och områden som ska 
inventeras och utifrån vilka underlag, för att kunna skydda känsliga och hotade arter 
och biotoper?” 
 
Inventeringar är ett viktigt verktyg för att få kunskap om naturvärden och förekomst av olika 
arter. För att följa upp arters utveckling behövs dessutom återkommande inventeringar, precis 
som interpellanterna är inne på. Det är dock inte möjligt att övervaka samtliga arter som finns 
i Solna med hjälp av återkommande inventeringar, då det skulle kräva oöverskådliga resurser. 
Istället görs ett urval. Här finns det två parallella spår att arbeta utifrån skulle man kunna säga. 
För det första är de arter som finns i Solna resultatet av vilka livsmiljöer (biotoper och habitat) 
som finns här och hur väl de motsvarar arternas behov. Områdenas storlek och hur de hänger 
ihop med varandra (konnektivitet) är viktig, liksom tidigare och nuvarande markanvändning 
och skötsel. Naturliga förutsättningar spelar givetvis också roll, exempelvis tillgång till vatten, 
eller förekomst av sandig jord i södersluttning. Eftersom arter är beroende av biotoper och 
habitat kan vi få en ganska god övergripande bild av vilka arter som trivs i olika delar av 
Solna genom att kartlägga dessa biotoper. En biotopkartering görs med hjälp av satellitbilder, 
flygfoton och liknande data och ger enkelt förklarat en vegetationskarta. Detta gjordes över 
Solna både 2007 och 2019-2021. Det har även tidigare gjorts karteringar särskilt inriktade på 
ek-, lind- och tallandskapet i Solna 
  
Det andra parallella spåret är att göra inventeringar av särskilda arter eller artgrupper. Sådana 
görs för att få ännu bättre kännedom om kvaliteten på biotoperna och möjliggöra att följa upp 



utveckling och trender. Man kan särskilt peka ut fyra olika utgångspunkter för inventeringar 
som är särskilt givande: 

1. att inventera arter med specifika behov som också delas av andra arter. Kallas ofta 
paraplyarter eftersom åtgärder för att bevara arten även bidrar till att bevara dessa 
andra arter, som kommer med under paraplyet (t ex svartpälsbi, grönling, groddjur) 

2. att inventera arter som skapar livsmiljöer för andra arter. Kallas nyckelarter och 
åtgärder som gynnar dessa gynnar i förlängningen också många andra arter 

3. att inventera arter som är sällsynta eller utrotningshotade 
4. att inventera arter som har ett särskilt juridiskt skydd  

  
Solna stad har inventerat flera viktiga arter och artgrupper under de senaste åtta åren, 
nämligen: 

• 2014 Fladdermöss  
• 2015–2016 Vedlevande insekter på ek och tall, med särskild eftersökning av 

bredbandad ekbarkbock  
• 2016 Groddjur  
• 2017 Tallinsekter/spår av reliktbock och svart praktbagge, samt tallsvampen tallticka 
• 2018 Hackspettar, ugglor, rovfåglar  
• 2019 Pollinerande och sandlevande insekter, med särskild eftersökning av svartpälsbi  

  
Det har också genom åren gjorts ett flertal olika naturinventeringar, vilket är en typ av 
inventering där ett områdes biotoper karteras och en mängd arter inventeras. Inventeringen 
kan ha olika detaljeringsgrad, innefatta olika många artgrupper och arter. Fokus ligger på 
växter eftersom de utgör basen för de flesta andra arter. Naturinventeringar är naturligt nog 
mer resurskrävande än inventeringar av enstaka arter. Följande naturområden har 
naturinventerats vid något tillfälle: 

• 1998 Tivolihalvön 
• 1999 Sörentorp 
• 2003 Igelbäcken 
• 2005 Huvudsta 
• 2006 delar av centrala Solna 
• 2016-2017 Råstasjön 
• 2018 Tivolihalvön 

I slutet av 1980-talet gjordes också en översiktlig naturinventering av hela Solna.  
  
Genom att sammanfoga all information från biotopkarteringar med art- och 
naturinventeringarna samt uppgifter från Artportalen kan man få ett mycket gediget 
informations-, planerings- och skötselunderlag. Under 2020-2021 har kommunekologen 
arbetat med just detta under benämningen Solnas gröna infrastruktur. Detta är också 
anledningen till att inga nya inventeringar gjordes dessa år, då fokus istället lades på 
sammanvägningen av all tidigare insamlad data. Infrastrukturen handlar mycket om 
spridningsvägar och hur olika viktiga livsmiljöer hänger ihop med varandra och pekar ut på 
vilka platser i kommunen det förekommer särskilt viktiga biotoper eller arter. 
  
Kommunekologen bedömer i och med detta att de allra viktigaste artinventeringarna för att 
övervaka Solnas biologiska mångfald har utförts. Nu är det tid att börja återinventera arter, 
även om det kan vara motiverat att vid senare tillfälle inventera ytterligare arter eller 
artgrupper. Utöver att det har förflutit tid sedan de senaste inventeringarna har arternas 
livsmiljöer i vissa fall påverkats av åtgärder, antingen i form av exploatering eller särskilda 
skötselinsatser, eller både och, och därför finns anledning att följa upp vilka effekter dessa har 



fått. Under 2022 är två inventeringar planerade, dels av bredbandad ekbarkbock som är en 
starkt hotad art och som vi också har vidtagit åtgärder för och dels av fladdermöss som enligt 
lag har ett starkt skydd och som inte har inventerats systematiskt på åtta år. Det finns i övrigt 
inte någon fastställd tidplan för återinventeringar, men inriktningen är att återinventera i 
någorlunda kronologisk ordning, samt att vid behov lägga in någon ny inventering. Beroende 
på händelser i omgivningen och i staden kan det finnas behov att i vissa fall ändra ordningen. 
  
Med sammanvägningen av Solnas gröna infastruktur på plats blir också ett viktigt arbete 
framåt att applicera detta i alla planprocesser och andra åtgärder som påverkar biotoper och 
arter och att nyttja kunskapen i skötselarbetet. 
 
Solna 2022-01-19 
 
Victoria Johansson (MP) 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande 
 
 



 
 

 

INTERPELLATION till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Victoria 
Johansson gällande kontinuerliga kartläggningar av värdefull natur 

En viktig åtgärd en kommun kan vidta är att kontinuerligt inventera den biologiska mångfalden. 
Detta för att kunna skapa ett kunskapsunderlag över värdefull natur som kan användas till 
eventuella skyddsåtgärder, byggnation och stadsplanering. Från kommunens tidigare 
kartläggningar vet vi att metoden varit viktig, då exempelvis en i Sverige unik biart hittades vid 
inventering 2019, samt 28 växtarter vid Råstasjön som inte tidigare rapporterats från Solna. 
Inventeringarna har även visat att flera rödlistade arter finns inom kommunen, vilket belyser 
vikten av skyddsåtgärder. Under 2018-2019 genomfördes dock endast inventeringar av 3 olika 
kategorier av arter. Under 2022 planeras två artinventeringar. 

Det är av högsta vikt att antalet inventeringar håller en hög nivå för att inte riskera att missa 
eventuella nödvändiga skyddsåtgärder. 

De naturinventeringar som skett inom Råstasjöns reservatområde behöver dessutom 
kompletteras för att säkerställa att de naturvärden som finns där ges tillräckligt skydd.  

För att säkerställa skydd av värdefull natur behöver kommunen också ta sitt ansvar för 
kontinuerlig kontroll och kartläggning av möjliga gifter i särskilt viktiga naturområden. Forskning 
visar att miljögifter kan ha stark negativ påverkan på biologisk mångfald. För mark som utsatts 
för föroreningar behöver sanering ske omgående för att undvika spridning. Uppgifter behöver 
även tas fram kring vilka typer av gifter det handlar om samt hur de kan påverka växter och 
levande organismer.  

Med bakgrund i ovanstående frågar jag: 

• Genomförs kontinuerliga riskanalyser och provtagningar av mark i viktiga naturområden 
för att kartlägga och förebygga eventuell spridning av gifter? 

• Hur planeras på lite längre sikt vilka arter och områden som ska inventeras och utifrån 
vilka underlag, för att kunna skydda känsliga och hotade arter och biotoper? 

 

Solna 20 december 2021 

      

 

 

Ruben Wågman    Ebbe Adolfsson 

.-:,a 'lf• Socialdemokraterna 
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§ 124 
Svar på interpellation av Ruben Wågman (S) och Ebbe 
Adolfsson (S) till miljö- och hälsoskyddsnämndens 
ordförande om kontinuerliga kartläggningar av värdefull 
natur (KS/2021:245) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 
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§ 89 
Svar på interpellation av Ruben Wågman (S) och Ebbe 
Adolfsson (S) till miljö- och hälsoskyddsnämndens 
ordförande om kontinuerliga kartläggningar av värdefull 
natur (KS/2021:245) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-02-28  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 55 
Svar på interpellation av Ruben Wågman (S) och Ebbe 
Adolfsson (S) till miljö- och hälsoskyddsnämndens 
ordförande om kontinuerliga kartläggningar av värdefull 
natur (KS/2021:245) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 
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Protokollsutdrag 2022-01-31  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 16 
Svar på interpellation av Ruben Wågman (S) och Ebbe 
Adolfsson (S) till miljö- och hälsoskyddsnämndens 
ordförande om kontinuerliga kartläggningar av värdefull 
natur (KS/2021:245) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



Svar på interpellation från Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) 
om Gula villan 
 
Gula Villan ligger på Stråkvägen 26, i anslutning till Råsunda skola. Den senaste mera permanenta 
användningen var som fritidshem för barn från Råsundaskolan. Villan var tyvärr inte 
ändamålsenlig för denna verksamhet. Sedan plan 1 i gamla delen av Råsundaskolan renoverades 
har därför fritidshemsverksamheten flyttat till dessa nyrenoverade lokaler, och villan har endast 
haft tillfällig användning. Det inkluderar bland annat som byggetablering i samband med 
renoveringen av resten av den byggnaden, för att ha så litet intrång på skolgård mm i samband 
med byggarbetena. Att använda den som byggetablering var alltså ett medvetet val utifrån 
perspektivet barnets bästa – där de berörda barnen är mellanstadieeleverna på Råsundaskolan. 
 
Tillgängligheten för funktionshindrade in på entréplan i villan är god via en utvändig hiss. 
Dessvärre är den sämre inne i villan, som består av två plan och en källarvåning. Hiss saknas i 
byggnaden, vilket gör det svårt att hitta en verksamhet som kan dra nytta av hela huset, dvs även 
ovanvåning och källare som alltså bara nås via trappor. Det finns en RWC. 
 
I fastighetsavdelningens basdrift har nyligen insatser gjorts i ventilationen för att säkerställa 
fortsatt godkänd OVK och den invändiga belysningen är utbytt till följd av en elrevision. 
Förvaltningen av byggnaden sker alltså så att den åter ska kunna få en användning som passar 
lokalerna.  
 
Ytskikten i villan är relativt slitna och skulle behöva åtgärder, men här inväntar vi en hyresgäst så 
att renoveringen kan göras på ett sätt som anpassas till den användning som det då blir.  
 
Tekniska nämndens ambition är självfallet att ha förvaltningarnas behov av lokaler i fokus, för att 
se om denna byggnad – och för den delen även andra tomställda byggnader - kan användas för 
att svara mot ett faktiskt lokalbehov, och gärna i stadens egna verksamheter. 
 
I budget 2022 som antogs den sista november 2021, återfinns ett särskilt budgetuppdrag 
avseende stadens lokaler, just med anledning bland annat av att denna och en del andra lokaler 
stått vakanta en längre tid utan att komma till användning: 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en inventering av vakanta 
lokaler i stadens fastighetsbestånd och kartlägga vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter, vilka 
som kan hyras ut till externa aktörer och vilka som kan avyttras. 
 

Jag uppmuntrar naturligtvis alla som har tankar och idéer om hur Gula villan kan användas, att 
kontakta fastighetsavdelningen i staden, alternativt oss politiker, för att spela in sina tankar. Alla 
tankar och idéer som kan leda till att vakanta byggnader kan hitta en användning uppskattas. 
Självklart kommer fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen delta i arbetet med detta 
budgetuppdrag. 
 

1. Vilka planer finns för Gula villan vid Råsunda skola? 
Jag hänvisar till ovanstående redovisning i text för status vad gäller byggnaden. Den står idag 
vakant och det är ännu inte klart vilken användning som villan framöver kommer få. Villan 
ingår, precis som alla andra vakanta lokaler, i arbetet med det budgetuppdrag som beslutades i 
november 2021.  

 
2022-02-16 
Magnus Persson (C) 
Ordförande Tekniska nämnden 



 
Solna den 31 januari 2022 

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson 
 
Interpellation om Gula villan vid Råsunda skola 
 
I maj lämnade Vänsterpartiet in en motion till fullmäktige om att utreda användningen av 
stadens tomställda lokaler. Bland dessa tomställda lokaler finns exempelvis Bergmarkska 
villan, flera förskolor, Gula villan vid Råsunda skola, Rödingarna vid Överjärva gård, 
Huvudsta Gamla skola, parkleken och fritidsgården i Hannebergsparken samt delar av 
Sockerbiten, Hagalundsskolan och Motorborgen.  
 
Motionen ansågs vara besvarad med hänvisning till att det pågår en löpande översyn över 
stadens lokaler och hur dessa kan användas. Men trots detta svar ser vi i Vänsterpartiet att 
ytterst lite händer vad gäller de tomställda lokaler vi lyfte i vår motion.  
 
Gula villan vid Råsunda skola är en byggnad med lång historia som idag inte används på ett 
optimalt sätt. Huset, som ligger på Stråkvägen 26, uppfördes redan 1922 och är ritat av 
arkitekt Alfred Johansson. Villan köptes 1936 av Stiftelsen Hjälpbyrån för Barn och Hem där 
man hade plats för 13 ogifta mödrar med sina spädbarn. I takt med att tiderna har ändrats 
har Gula villan fungerat som ungdomsmottagning och under många år som uppskattad 
fritidsverksamhet för barnen i Råsunda. Den senaste tiden har villan inte använts till 
verksamhet för Solnaborna utan som ett slags byggbod medan Råsunda skola renoveras.  
 
Precis som många andra äldre hus i Solna har Gula villan en del behov av anpassningar och 
renoveringar för att passa en modern verksamhet. Med sin långa historia och centrala 
placering ser vi ett stort värde i att Gula villan genomgår dessa renoveringar så att villan 
återigen kan användas för verksamhet som kommer Solnaborna till gagn. 
 
Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Tekniska nämndens 
ordförande: 
Vilka planer finns för Gula villan vid Råsunda skola? 
 

 
 
Sandra Lindström          Kerstin Scheutz 
Vänsterpartiet            Vänsterpartiet 

~
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§ 125 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om Gula villan 
vid Råsunda skola (KS/2022:11) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 90 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om Gula villan 
vid Råsunda skola (KS/2022:11) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 56 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om Gula villan 
vid Råsunda skola (KS/2022:11) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Interpellation till skolnämndens ordförande Marianne Damström 
Gereben om nedmonteringen av Solnas fritidshemsverksamhet  
 

Eva Eriksson (S) har ställt en interpellation till mig angående nedmonteringen 
av Solnas fritidshemsverksamhet.  
 
 

Interpellationen lyder: 

Varför har resurserna till fritidshemmen i Solna halverats?  

 

Svaret lyder: 

Att andelen elever i fritidshemmet har ökat är positivt. Fritidshemmet är en 
viktig faktor i elevers långsiktiga utveckling där elevers kunskaper och 
erfarenheter fördjupas samtidigt som eleverna ges en meningsfull fritid och 
social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen 
och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. 
Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i 
praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt. 

Resurserna till fritidshemmet har inte minskat. Den förändring som redovisas i 
interpellationen och i Kolada handlar till stor del om hur verksamheten har 
fördelat kostnader mellan skolformerna förskoleklass/grundskola och 
fritidshem. De flesta resurser i förskoleklass/grundskola och fritidshem är 
gemensamma resurser såsom lokaler, läromedel, ledning, möbler mm.  

Även personalen i fritidshemmet är kostnadsmässigt fördelade mellan 
grundskola/förskoleklass och fritidshem eftersom personalen arbetar under en 
samlad skoldag. Det är också flera medarbetare på fritidshemmet som har 
lärarbehörighet i ett eller flera ämnen och därför fördelas med sin undervisande 
tid på grundskolan och övrig tid på fritidshemmet. Det som främst förändrades 
mellan 2019 och 2020 är att barn- och utbildningsförvaltningen blev mer noga 
med att fördela personalkostnaden till rätt skolform samt att förvaltningen fick 
fler barn inskrivna i verksamheten som är med och delar på fasta kostnader 
såsom lokaler, möbler, ledning mm. 



 

Den korrekta fördelningen av hur personalen arbetar under dagen slår också 
delvis på personaltätheten vilket inte behöver betyda att det är färre resurser 
(personer) under själva fritidstiden (eftermiddagen) än tidigare, men det är inga 
heltidstjänster som redovisas på fritidshemmet eftersom fritidshemmet enbart 
är innan och efter skoldagen. 

Det är i sammanhanget viktig att framhålla att pengen till fritidshemmet 
räknades upp med 1 % både från 2018 till 2019 och från 2019 till 2020 (samma 
som förskoleklass och grundskola) men att förvaltningen har blivit mer noga 
att fördela personalkostnaderna samt att förvaltningen har fler barn i 
verksamheten jämfört med 2019 på grund av att barn- och 
utbildningsförvaltningen tog över verksamheten från arbetsmarknad, kultur- 
och fritid.  

Även i aktuell budget för 2022 räknades pengen för fritidshemmet upp med 1 
%. Vidare framgår av skolnämndens årsredovisning 2021 att personaltätheten i 
stadens kommunala fritidshem ökat mellan 2019 till 2020, att antalet anställda 
lärare i fritidshem ökat och dessutom att andelen årsarbetare i fritidshemmet 
med pedagogisk högskoleexamen ökat. 

Med detta anser jag mig har besvarat interpellationen. 

 

Solna den 15/2 

 

Marianne Damström Gereben (L) 

Skolnämndens ordförande 

 

 



 

 

 
 
Interpellation till skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben om 
nedmonteringen av Solnas fritidshemsverksamhet 
                   1 

Trenden i Solna är att fler och fler barn skrivs in i fritidshemmen. Sedan 2018 har andelen ökat 

från 64 procent till hela 72 procent. Resurserna till fritidsverksamheterna å sin sida har minskat 

radikalt. Därtill har de styrande packat ihop barn genom att flytta dem från externa lokaler till 

skolans lokaler, som är av varierande kvalitet med tanke på verksamheten. En lärare i 

fritidshemmet har också fått fler elever att ta hand om sedan 2019. 

 

Sedan 2019 har de resurser staden lägger på de kommunala fritidshemmen i Solna halverats. 2019 

lade man 49 684 kr/inskriven elev. 2020 lade man ungefär hälften d.v.s. 24 249 kr/inskriven elev. 

Antal elever per årsarbetare ökade från 19 till 24 under samma tid till följd av neddragningarna. 

Detta att jämföra med liknande kommuner i landet där man i snitt lägger runt 40 000 

kr/inskriven elev.  

 

Syftet med undervisningen på fritids är att den ska komplettera skolan och förskoleklassen. I 

läroplanen för fritidshemmen står att undervisningen i fritidshemmet ska ha ett centralt innehåll 

bestående av 24 olika punkter som exempelvis; idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och 

utomhus, hur människans val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling och matematik som 

redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem. Detta kräver 

att lärarna i fritidshemmet kan se och stödja varje enskild elev i undervisningens olika delar 

eftersom undervisningen också ska ha elevernas behov, intressen och erfarenheter som 

utgångspunkt. Samtidigt ska varje elev inspireras till nya upptäckter.  

 

Fritidsverksamheten spelar en viktig roll i barnens undervisning i skolan. Neddragningarna i 

fritidshemsverksamheten riskerar att negativt påverka hur eleverna lyckas och hur varje elev 

förmår att nå sin fulla potential i skolan. 

 

Källa: KOLADA (Kommun- och landstingsdata) 

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga:  

 

• Varför har resurserna till fritidshemmen i Solna halverats?   

 

 

Solna 31 januari 2022 

 

 

 

 

 

 

Eva Eriksson  

Socialdemokraterna 
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~• Socialdemokraterna 
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§ 126 
Svar på interpellation av Eva Eriksson (S) till skolnämndens 
ordförande om nedmonteringen av Solnas 
fritidshemsverksamhet (KS/2022:14) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 91 
Svar på interpellation av Eva Eriksson (S) till skolnämndens 
ordförande om nedmonteringen av Solnas 
fritidshemsverksamhet (KS/2022:14) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 57 
Svar på interpellation av Eva Eriksson (S) till skolnämndens 
ordförande om nedmonteringen av Solnas 
fritidshemsverksamhet (KS/2022:14) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Svar på interpellation om Äldreomsorgslyftet 
 
Tack för interpellationen. 
 
Allt fler blir äldre i Sverige. Denna demografiska utmaning, tillsammans med den 
prognosticerade bristen på medarbetare inom vård och omsorg innebär att Solna behöver 
ligga i framkant inom kompetensutveckling.  
 
Omvårdnadsförvaltningen bedriver idag ett omfattande arbete för att höja personalens 
kompetens. En del i detta kompetenshöjande arbete är att erbjuda medarbetare utbildning 
inom ramen för Äldreomsorgslyftet. 
 
1. Hur många deltar i utbildningarna inom ramen för Äldreomsorgslyftet? 
Under perioden 2020 - februari 2022 deltar 36 personer i vård- och omsorgsutbildningar inom 
ramen för Äldreomsorgslyftet, varav 15 arbetar inom hemtjänst och 21 på vård- och 
omsorgsboende. 18 personer studerar till specialistundersköterska, 17 studerar till 
undersköterska och en studerar till vårdbiträde. Fem personer är klara med sina utbildningar. 
 
Dessutom studerar två tillsvidareanställda samt åtta timanställda till undersköterska genom 
Äldresomsorgslyftet men via en annan kommun. Dessa är anställda i verksamheter som finns 
i flera kommuner. 
 
2. Hur många anställda, inklusive timanställda, saknar utbildning i stadens egen 
verksamhet och hos de privata utförarna? 
Enligt svar från åtta vård- och omsorgsboenden är andelen tillsvidareanställda som har 
undersköteskeutbildning 94%. Andelen timanställda som har undersköteskeutbildning är 
67%. 
 
Enligt svar från 12 hemtjänstutförare är andelen tillsvidareanställda som har 
undersköteskeutbildning eller vårdbiträdesutbildning 81%. Andelen timanställda som har 
undersköteskeutbildning eller vårdbiträdesutbildning är 25%. 
 
3. Hur många av de som har utbildat sig erbjuds tillsvidareanställning i enlighet med 
överenskommelsen? 
Inom vård- och omsorgsboende har ingen timanställd valt att studera inom ramen för 
Äldreomsorgslyftet. Inom hemtjänst är det tolv timanställda som studerar till undersköterska 
via Äldreomsorgslyftet. Samtliga har erbjudits en tillsvidareanställning i enlighet med 
överenskommelsen. 
 
 
 
Solna den 16 februari 2022 
Samuel Klippfalk (KD) 
Ordförande i Omvårdnadsnämnden 



 
      

 
INTERPELLATION till omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk 
angående ”Äldreomsorgslyftet” 
 
Regeringen har satsat mycket pengar på att utbilda de anställda inom äldreomsorgen som saknar 

utbildning till undersköterskor eller vårdbiträden, allt för att höja kvaliteten i verksamheten. 

Regeringen står för kostnaderna för vikarier och den anställde får utbilda sig med bibehållen lön. 

 

Satsningen bygger på en överenskommelse mellan SKR och Kommunalarbetareförbundet. I 

överenskommelsen framgår det att den som utbildar sig ska, när den är klar med utbildningen, 

erbjudas en tillsvidareanställning på heltid. 

 

I Solna är det förhållandevis få anställda som har nyttjat den möjligheten, de flesta som går 

utbildningen finns i de privatdrivna verksamheterna.   

 

Mina frågor är: 

 

• Hur många deltar i utbildningarna inom ramen för ”Äldreomsorgslyftet?” 

 

• Hur många anställda, inklusive timanställda, saknar utbildning i stadens egen verksamhet 

och hos de privata utförarna? 

 

• Hur många av de som har utbildat sig erbjuds tillsvidareanställning i enlighet med 

överenskommelsen?  

 

 

 

Solna 31 januari 2022 

 

 

 
 

 

Elisabet Brolin 

Socialdemokraterna 
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§ 127 
Svar på interpellation av Elisabet Brolin (S) till 
omvårdnadsnämndens ordförande om Äldreomsorgslyftet 
(KS/2022:15) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 92 
Svar på interpellation av Elisabet Brolin (S) till 
omvårdnadsnämndens ordförande om Äldreomsorgslyftet 
(KS/2022:15) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 58 
Svar på interpellation av Elisabet Brolin (S) till 
omvårdnadsnämndens ordförande om Äldreomsorgslyftet 
(KS/2022:15) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Svar på interpellation från Mats Fyhr (SD) om Tomteboda stationshus 
 
Tomteboda stationshus uppfördes år 1882 och tjänade som stationshus fram till år 1910, då huset 
kom att kringbyggas av spår på bägge sidor. Huset har sedan dess använts som bostad, 
personallokaler mm för järnvägspersonal. Huset byggnadsminnesföraklarades år 1985 och 
skyddades sedan dess mot förvanskning och rivning. Exteriören var i huvudsak intakt. 
 
Bygget av Citybanan mellan Stockholm Södra och Tomteboda innebar att en kraftig ombyggnad 
behövde ske av spårområdet i Tomteboda. Nya spår för att ansluta tunneln inkräktade tyvärr på 
den plats där stationshuset stod. Dåvarande Banverket ansökte därför i april 2004 till regeringen 
om ett hävande av byggnadsminnesförklaringen. Efter att Riksantikvarieämbetet tillstyrkt 
upphävandet beslutade regeringen i november 2005 ett sådant beslut. 
 
Tekniska undersökningar visade att det inte gick att flytta huset i sin helhet då det var för stort för 
det, och ej heller i delar. Däremot kunde det demonteras och utvalda delar sparas för att kunna 
bygga upp en motsvarande byggnad. Ett avtal tecknades med Banverket under 2006 om att huset 
skulle demonteras istället för att rivas, och utvalda delar skulle sparas för att kunna återuppbygga 
stationshuset på någon annan lämplig plats. 
 
Uppenbarligen fanns alltså en ambition att på något vis återuppföra byggnaden. Tyvärr skedde 
dessa diskussioner långt innan jag tillträdde som såväl kommunalråd, tekniska nämndens 
ordförande, eller ens bodde inom Solna stad. Det gör att jag inte har kännedom om någon 
konkret plats som fanns i åtanke. Troligen skulle det också ha krävts en ny detaljplan för detta, 
men jag känner inte till att någon sådan detaljplaneprocess ska ha påbörjats.  
 
För min del är jag öppen för olika förslag på var en återuppbyggd sådan byggnad skulle kunna 
placeras, vilken användning den skulle ha, hur återuppbyggnaden skulle finansieras, och i vilka 
sammanhang det skulle passa, för att göra det till en del av stadsväven på en ny plats i vår stad. 
Det kräver dock en tydlig politisk diskussion om dessa frågor och särskilt vilka platser som kan 
tänkas vara lämpliga för bygganden och hur den i så fall skulle användas framgent. 
 

1. Var finns de ursprungliga delarna idag? 
De delar som sparats av Tomteboda stationshus, förvaras av staden på ett av våra 
depåområden, efter att en längre tid ha förvarats av dåvarande Banverket / nuvarande 
Trafikverket. 

 
2. Hur förvaras de? 

De förvaras i containrar, utrustade med avfuktningsutrustning för att säkerställa att 
trädelar inte skadas. 

 
3. När inventerades de senast? 

Mig veterligen har det inte gjorts någon inventering av innehållet i containrarna sen det 
placerades där. 

 
4. Saknas det delar? 

Ja. Vid nedmonteringen sparades bara ett urval av delarna av huset. Det betyder alltså att 
stationshuset inte är komplett. 

 
5. Vilket skick var delarna i vid senaste inventeringen? 

Mig veterligen har det inte gjorts någon uttrycklig inventering av delarna som sparades 
sedan de placerades i containrarna, varför denna fråga inte kan besvaras. 



 
6. Vilka planer finns det för de bevarade resterna av stationshuset? 

Mig veterligen finns det varken idag, eller då stationshuset plockades ner, några konkreta 
planer för vilken plats som ett stationshus skulle kunna återuppföras på, eller hur delarna 
på ett annat sätt skulle kunna användas.  

 
 
2022-03-21 
Magnus Persson (C) 
Ordförande Tekniska nämnden 
 



                            
Solna Kommunfullmäktige den 28/2 2022 
 

1 
Sverigedemokraterna Solna 

 

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande: 

Det fanns en gång i tiden fem stationshus i Solna. 

Det äldsta, Ulriksdals station från 1866, revs 1980. Hagalunds station brann 1982 och de två stationera som fanns 
i Huvudsta revs på 1960-talet. 

Tomteboda stationshus blev statligt byggnadsminne 1986 men trots det så revs byggnaden 2006. Stationshuset 
var det femte och sista i Solna. Nu är alla borta. 

Banverket ansökte om att byggnadsminnesförklaringen skulle upphävas och stationen rivas då Citybanan 
behövde utrymme för fler spår, stationshuset var i vägen. Riksantikvarieämbetet bedömde att de hinder och 
kostnader som ett bevarande skulle medföra inte var rimliga i förhållande till byggnadsminnets betydelse. Så det 
blev en rivning, men med några villkor. 

En dokumentation av byggnaden krävdes och den utfördes 2005. Dessutom skulle rivningen av det före detta 
byggnadsminnet ske under antikvarisk kontroll och viktiga delar av byggnaden sparades. Bevarat finns, eller 
kanske fanns, en salig blandning av gjutjärnsradiatorer, dörrfoder och dörrar, referensbitar av paneler, 
skåpinredning och korkmatta, trappräcken och granitsocklar, fasadtegel, fasadutsmyckningar, fönsterkarmar och 
fönsterbågar och mycket mer. Allt noga dokumenterat så det ska kunna vara en del av en ny byggnad eller ge 
vägledning om färg, form och material vid en rekonstruktion av stationen. 

För meningen var, och är väl fortfarande, att byggnaden skulle återuppföras igen på en annan plats i Solna. 

16 år har snart gått och mycket som sparades är av material som inte tål att förvaras under fel förhållanden hur 
länge som helst. 

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag: 

Var finns de ursprungliga delarna idag? 

Hur förvaras dom? 

När inventerades dom senast? 

Saknas det delar? 

Vilket skick vad delarna i vid senaste inventeringen? 

Vilka planer finns det för de bevarade resterna av stationshuset? 

Mats Fyhr 

sverigedemokraterna Solna 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-05-30  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 128 
Svar på interpellation av Mats Fyhr (SD) till tekniska 
nämndens ordförande om Tomteboda stationshus 
(KS/2022:40) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 93 
Svar på interpellation av Mats Fyhr (SD) till tekniska 
nämndens ordförande om Tomteboda stationshus 
(KS/2022:40) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
  

I 



Svar på interpellation från Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) 
om Hannebergs parklek 
 
Hannebergs parklek ligger i anslutning till Hannebergs lekplats i Hanneberg, Skytteholm. Lokalen 
är en röd enplans länga om totalt ca 200 kvadratmeter som ligger vackert i Hannebergsparken. 
 
Parkleken står tom sedan stadens fritidsverksamhet omorganiserades och lämnade lokalerna. 
Lokalerna är i gott skick, med endast smärre behov av åtgärder för att kunna bli uthyrbara. De 
behov som finns är en toalett som skulle behöva fräschas upp, ytskikt som bör uppdateras för en 
ny hyresgäst, och att en översyn av elsystemet behövs. Lokalen är alltså med små och enkla medel 
uthyrbar.  
 
Lokalerna är av en sådan karaktär att de skulle kunna passa väl för användning antingen till 
kommunal verksamhet alternativt föreningslivet. Staden har också mottagit intressanmälningar att 
använda den. Än så länge har det dock tyvärr inte gått i lås med någon verksamhet som faktiskt 
flyttat in.  
 
Tekniska nämndens ambition är självfallet att ha förvaltningarnas behov av lokaler i fokus, för att 
se om denna byggnad – och för den delen även andra tomställda byggnader - kan användas för 
att svara mot ett faktiskt lokalbehov, och gärna i stadens egna verksamheter. 
 
I budget 2022 som antogs den sista november 2021, återfinns ett särskilt budgetuppdrag 
avseende stadens lokaler, just med anledning bland annat av att denna och en del andra lokaler 
stått vakanta en längre tid utan att komma till användning: 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en inventering av vakanta 
lokaler i stadens fastighetsbestånd och kartlägga vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter, vilka 
som kan hyras ut till externa aktörer och vilka som kan avyttras. 
 

Självklart kommer fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen delta i arbetet med detta 
budgetuppdrag. 
 

1. Vilka planer finns för Hannebergs parklek? 
Jag hänvisar till ovanstående redovisning i text för status vad gäller byggnaden. Den står idag 
vakant och det är ännu inte bestämt vilken användning som den framöver kommer få. 
Byggnaden ingår, precis som alla andra vakanta lokaler, i arbetet med det budgetuppdrag som 
beslutades i november 2021.  

 
2022-03-23 
Magnus Persson (C) 
Ordförande Tekniska nämnden 



 
Solna den 28 februari 2022 

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson 
 
Interpellation om Hannebergs parklek 
 
I maj lämnade Vänsterpartiet in en motion till fullmäktige om att utreda användningen av 
stadens tomställda lokaler. Bland dessa tomställda lokaler finns exempelvis Bergmarkska 
villan, flera förskolor, Gula villan vid Råsunda skola, Rödingarna vid Överjärva gård, 
Huvudsta Gamla skola, parkleken och fritidsgården i Hannebergsparken samt delar av 
Sockerbiten, Hagalundsskolan och Motorborgen.  
 
Motionen ansågs vara besvarad med hänvisning till att det pågår en löpande översyn över 
stadens lokaler och hur dessa kan användas. Men trots detta svar ser vi i Vänsterpartiet att 
ytterst lite händer vad gäller de tomställda lokaler vi lyfte i vår motion.  
 
Hannebergs parklek i centrala Solna har tjänstgjort som fritidsverksamhet till barn i flera 
generationer. När staden meddelade att fritidsverksamheten skulle flytta från klubbarna till 
skolorna hösten 2019 blev protesterna omfattande, inte minst från föräldrarna till barnen på 
Hannebergsparkens mycket populära fritidsklubbsverksamhet. Många barn slutade också 
delta i fritidsverksamhet efter skolan eftersom de inte ville vara kvar i skolan efter lektionerna. 
Sedan verksamhetsflytten hösten 2019 står lokalen i Hannebergsparken tom och inväntar en 
utredning av dess skick. Till Vänsterpartiets kännedom har inga planer för parkleken eller 
tomten meddelats, inte heller när dess skick ska utredas.   
 
Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Tekniska nämndens 
ordförande: 
Vilka planer finns för Hannebergs parklek? 
 

 
 
Sandra Lindström          Kerstin Scheutz 
Vänsterpartiet            Vänsterpartiet 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-05-30  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 129 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om 
Hannebergs parklek (KS/2022:46) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 94 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om 
Hannebergs parklek (KS/2022:46) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
  

I 



Svar på interpellation från Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) 
om rödingarna vid Överjärva gård 
 
De två stinshusen (hitintills kallade rödingarna), ritade av Folke Zettervall, har flyttats från sin 
tidigare plats vid Kolonnvägen för att nu till sist permanent ha fått en placering i anslutning till 
Överjärva gård. De uppfördes ursprungligen som personalbostäder för SJ:s anställda. 
 
Efter att ha varit tillfälligt uppställda i Nya Ulriksdal år 2014-2020, flyttades de till sin nya 
permanenta plats hösten 2020. De renoverades därefter också utvändigt. Fönsterkarmar och 
fasad målades. Byggnaden tillgänglighetsanpassades med ramper och bredare entrédörrar. Marken 
kring byggnaderna har fått grönytor med plantering av nya träd och buskar, samt grusbelagda 
gångstråk. 
 
Husen har vidare genomgått en statusbesiktning ur antikvariskt perspektiv. Inkoppling av el till 
husen är också beställd, men ännu inte levererad av Vattenfall Eldistribution. 
 
Vad gäller framtida användning av husen, är det en fråga som utreds av förvaltningen för 
arbetsmarknad, kultur och fritid (AKF). Användningar som har nämnts tidigare som möjliga är 
exempelvis musei-, föreningsverksamhet eller liknande. Utredningen pågår dock fortfarande och 
jag vill för min del inte utesluta någon möjlig annan idé som framkommer i det fortsatta arbetet.  
 
Skicket invändigt är i behov av renovering. Den renoveringen kommer att planeras utifrån vad 
statusbesiktningens rapport medger, för att i möjligaste mån bibehålla ursprunglig planlösning 
och utseende. Vilken användning som staden till sist landar i kommer sannolikt också påverka 
renoveringen, för att renoveringsarbetet ska kunna göras på ett sätt som anpassas till den 
kommande verksamheten. 
 

1. Vilka planer finns för rödingarna [vid Överjärva gård]? 
Jag hänvisar till ovanstående redovisning i text för status vad gäller byggnaderna. De står idag 
vakanta och det är ännu inte bestämt vilken användning som de framöver kommer få. 
Framtida användningen av lokalerna utreds av AKF. 

 
2022-05-18 
Magnus Persson (C) 
Ordförande Tekniska nämnden 



 

Solna den 4 april 2022 

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson 

 
Interpellation om rödingarna vid Överjärva gård 

 

I maj 2021 lämnade Vänsterpartiet in en motion till fullmäktige om att utreda användningen 

av stadens tomställda lokaler. Bland dessa tomställda lokaler finns exempelvis Bergmarkska 

villan, flera förskolor, Gula villan vid Råsunda skola, rödingarna vid Överjärva gård, Huvudsta 

Gamla skola, parkleken och fritidsgården i Hannebergsparken samt delar av Sockerbiten, 

Hagalundsskolan och Motorborgen.  

 

Motionen ansågs vara besvarad med hänvisning till att det pågår en löpande översyn över 

stadens lokaler och hur dessa kan användas. Men trots detta svar ser vi i Vänsterpartiet att 

ytterst lite händer vad gäller de tomställda lokaler vi lyfte i vår motion.  

 

I slutet på 1800-talet hade SJ:s anställda rätt till tjänstebostad och därför byggde SJ ett antal 

flerfamiljshus runt stationen. Vid Kolonnvägen byggdes sju tvåvåningsvillor 1912–1920. 

Husen är byggda i nationalromantisk stil med faluröd träpanel, vita omfattningar, 

småspröjsade fönster och valmade tegeltak. I en av rödingarna växte den 

världsberömda fotografen Lennart Nilsson upp. Rödingarna är goda representanter för SJ:s 

träarkitektur och mindre personalbostäder från 1920-talet. De är omsorgsfullt gestaltade och 

välproportionerade, mycket ursprungliga och har enligt Stockholms läns museum ”ett mycket 

högt kulturhistoriskt värde”.  

 

Efter att under många år ha fått stå och förfalla har två av rödingarna äntligen fått en 

permanent plats på Överjärva gård, där de också har fått en exteriör upprustning. 

Byggnaderna saknar dock grundläggande funktioner såsom såsom el, avlopp och vatten och 

är sannolikt i behov av en interiör upprustning för att kunna användas. Med rätt 

förutsättningar kan rödingarna både fungera som ett vackert tidsdokument samt fylla viktiga 

funktioner för vårt kultur- och föreningsliv, men till vår kännedom finns ingen plan för när och 

hur rödingarna ska kunna fyllas med verksamhet.  

 

Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Tekniska nämndens 

ordförande: 

Vilka planer finns för rödingarna?  

 

 
 

Sandra Lindström          Kerstin Scheutz 

Vänsterpartiet            Vänsterpartiet 
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§ 130 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om 
Rödingarna (KS/2022:65) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



Svar på interpellation från Atilla Yavuz (V) och Tove Pehrsson (V) om 
solceller på stadens egna fastigheter 
 
Jag vill inleda med att jag delar interpellanternas positiva syn på solenergi som en del av vår 
framtida energimix. Det märks också att många av de privata fastighetsaktörerna som finns i 
Solna – bland annat kommersiella fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra – delar 
samma positiva syn som både jag och interpellanterna har. Under 2021 mer än dubblades den 
totala installerade kapaciteten i solcellsanläggningar i Solna till 5,20 MW – efter att ha gjort det 
även året innan från 1,02 till 2,56 MW. 
 
För att möta ökande energipriser, behovet av att förändra samhällets energimix, elektrifiering av 
såväl trafik som industri i Sverige och Europa, kommer alla förnybara elkällor behöva byggas ut 
kraftigt. Det är dock inte det enda som behöver ske, vi behöver också effektivisera vår 
användning av energi, så att vi använder den på ett sätt som är så effektivt som möjligt. Det är en 
resa som mycket tydligt påbörjats i Solnas fastighetsförvaltning över de senaste två 
mandatperioderna, men också en resa där det mycket tydligt är en bit kvar fortfarande.  
 
Att jobba och framhålla energieffektivisering har varit en viktig del av det arbete som jag och 
Centerpartiet – och även Vänsterpartiet och alla övriga partier tillsammans – drivit på i tekniska 
nämnden. I början av förra mandatperioden kunde vi konstatera att vi fortfarande hade flera 
oljepannor kvar i stadens fastigheter, vilket förstås var fullkomligt galet redan då. År 2018 hade 
arbetet kommit så långt att vi gjorde en övergripande energikartläggning som grund för stadens 
fortsatta arbete med energifrågorna i våra lokaler. 
 
Samma år skrev vi politiker i de blågröna partierna också in att vi vill jobba med solceller i det 
regeringsprogram som vi gemensamt förhandlade fram mellan oss direkt efter valet: 
 ”Vi ska börja sätta solceller och solpaneler på lämpliga fastigheter som ägs av kommunen.” 
 
Som interpellanterna redan har noterat, var denna skrivning tyvärr lite väl optimistiskt formulerad 
tidsmässigt, då några solceller ännu inte är monterade på kommunala byggnader. Bakgrunden 
ligger bland annat i att det visade sig att energikartläggningen, som redovisades för nämnden i 
slutet av 2018, visade att det finns betydligt fler relevanta åtgärder att beta av, med större nytta 
både ur ett miljö-, klimat- och ekonomiskt perspektiv. Energikartläggningen har ingått som 
underlagsmaterial till de senaste årens underhålls- och investeringsplanering hos 
fastighetsavdelningen på tekniska nämnden. I planeringen används självklart ett 
livscykelperspektiv för att välja ut vilka åtgärder som bör ske i vilken ordning. Flera av de vanliga 
renoveringsprojekten de senaste åren har berört även förslagen i energikartläggningen, antingen 
som punktinsatser eller paketerade i ett större upprustningsprojekt för en viss byggnad. 
 
Det betyder naturligtvis inte att solceller vore en dålig eller olämplig åtgärd – tvärtom är den på 
rätt plats tydligt lönsam – men andra åtgärder har helt enkelt prioriterats ännu högre och varit 
viktigare att genomföra, av såväl miljö- och klimatmässiga skäl som ekonomiska och andra skäl. 
 
På tekniska nämndens möte 27 april 2022 återredovisades också utfallen av stadens 
energieffektiviseringsarbete. Över de senaste fyra åren har den specifika energiförbrukningen 
minskat väsentligt, med ca 9%. År 2020 har troligen extra låg energianvändning som en 
pandemieffekt, men den övergripande trenden är ändå tydlig: åtgärderna får effekt, med en tydlig 
minskning år för år i övrigt. Minskningen över dessa fyra år motsvarar över stadens hela 
fastighetsbestånd knappt 4 GWh dvs mer än 2/3 av den 2021 totala installerade 
solcellsproduktionen i Solna. 
 



Specifik energiförbrukning i Solna stads fastigheter, el och fjärrvärme 
År 2017 2018 2019 2020 2021 
kWh/kvm 196,4 192,2 187,9 175,2 179,2 
 
Åtgärder i energikartläggingen och stadens övriga energieffektiviseringsarbete är precis som jag 
vid tidigare tillfällen redovisat för kommunfullmäktige grovt grupperade nedan. 

• Ventilationsåtgärder, som byte till energisnålare fläktar eller nya moderna FTX-
ventilationsaggregat. Dessa åtgärder rekommenderar sammanfattningen i 
energikartläggningen att man prioriterar högt. De leder ofta till stora energibesparingar, 
och bidrar dessutom vidare till bättre inomhusluft exempelvis i våra skolor. 

• Åtgärder i fjärrvärmeundercentraler. Byte till energisnålare pumpar, byte 
fjärrvärmecentral, åtgärder på driftssystem för att förbättra styrning är exempel här. 

• Byta värmesystem till värmepumpar. Att byta till värmepumpar från direktverkande 
elradiatorer minskar elbehovet, speciellt under värmesäsongen, rejält. 

• Förbättra byggnadernas isolering. Åtgärder på fönster och fönsterlister, samt 
tilläggsisolering av vindar. Frånvaro av kallras och läckage minskar värmebehovet. Många 
byggnader är i behov av byte av fönster i Solna, och då är förstås energiprestanda en 
faktor som ingår som grund i val av nya fönster. 

• Utbyte av blandare i tvättställ. Moderna engreppsblandare innebär lägre förbrukning av 
varmvatten. 

• Belysning. Moderna armaturer minskar elbehovet för lyse rejält. Bättre styrning, 
exempelvis närvarostyrning så lyset bara är på när det används, är ett liknande exempel. 
Bättre ljuskvalitet betyder också förbättrad arbetsmiljö för anställda och elever. Som 
bonus behövs det dessutom färre byten av ljuskällor, vilket sparar arbete. 

• Övriga åtgärder av blandad karaktär. Här kan särskilt nämnas utbyte av kylmaskinen i 
ishall 1. 

 
Det ska läggas till att då mycket av energianvändningen i lokaler sker vintertid, när 
elproduktionen från solceller är låg, så ger många av dessa energibesparingar större nytta än 
motsvarande utbyggd genereringskapacitet i form av solceller. Minskningen av el- och 
värmeanvändningen kommer när el- och fjärrvärmesystemet är som allra mest belastat istället för 
den ljusare årstiden när det generellt är bättre tillgång på både el och fjärrvärme. 
 
Dessutom har flera av dessa sidoeffekter som också är relevanta för stadens verksamheter även 
om de oftast inte värderas rent ekonomiskt, exempelvis arbetsmiljömässigt (tex bättre ljus från 
LED-lampor, bättre luft med modern ventilation), arbetsbesparande (färre byten av ljuskällor), 
sänkta klimatutsläpp (bättre kylmedium i ishall 1) eller komfortmässigt (bättre och jämnare 
temperatur med bättre isolering, styrning och uppvärmning).  
 
Det finns fortfarande en hel del av denna typ av åtgärder kvar som fortfarande bör göras i Solnas 
lokaler. En energiförbrukning om 179,2 kWh/kvm är förvisso tydligt bättre än vad vi varit 
historiskt, men det är inte en siffra som jag är nöjd med. Som en jämförelse ligger Stockholms 
stad i sina lokaler på 167 kWh/kvm enligt sin Miljöbarometer. Den nivå vi låg på i Solna förra 
året, motsvarar ganska väl den energianvändning som man i Stockholms stad hade i sina lokaler 
år 2014. Nybyggnadskravet på energianvändning är långt lägre, 70 kWh/kvm. Det finns alltså en 
tydlig fortsatt förbättringspotential och gott om åtgärder som borde göras i stadens fastigheter för 
att förbättra dem energimässigt. 
 
För en fastighetsägare som gjort alla andra lämpliga åtgärder ur energisynpunkt är solceller en 
mycket intressant åtgärd att överväga om man har ett lämpligt tak. Den bilden har ytterligare 
förstärkts av att energipriserna höjts under vintern och även i samband med kriget i Ukraina. Min 
bild är att ekonomiska återbetalningstiden för installation av solceller är relativt goda, förutsatt att 



taken har goda förutsättningar. Det är alltså i dagsläget mer lönsamt att installera solceller än att 
exempelvis placera pengarna på sparkonto. Däremot är det inte lönsammare än många andra 
fastighetsåtgärder inom energiområdet, ifall man ännu inte utfört dem, och oavsett om analysen 
görs ur ett rent ekonomiskt perspektiv eller utifrån miljö- och klimatnyttor. Som jag beskrivit 
ovan har vi där fortfarande en resa kvar att göra vad gäller Solna stads fastighetsinnehav vad 
gäller energiåtgärder och vi ligger ännu ett antal år efter exempelvis vår grannkommun 
Stockholm. Att jobba med energieffektivisering inom fastigheter är ett arbete som är ett 
maratonlopp och tar några år. 
 
En förutsättning för att framöver också låta solceller installeras på stadens byggnader, antingen 
som punktinsats eller som del av större projekt, är naturligtvis att de tekniska förutsättningarna på 
taket i fråga är som de ska vara. Montage av solceller kräver ett tak i gott skick, både av praktiska 
skäl och för att ekonomin inte håller om man efter bara några år måste demontera anläggningen 
för att genomföra åtgärder på taket under. 
 
De senaste åren har staden genomfört ett mycket stort antal åtgärder på olika tak, för att de ska 
bli i gott skick. Utöver skicket på taket, kan det också finnas tekniska förutsättningar som 
begränsar installationen. Det krävs exempel godkända installationer för taksäkerhet och 
tillgänglighet, som stegar, fästen för säkerhetslinor mm. Det krävs också att takets bärighet är 
tillräcklig för att klara tillkommande belastning från installationens vikt och/eller tillkommande 
vindbelastning.  
 
Slutligen har staden övergripande undersökt vilka av stadens större tak som har bäst 
förutsättningar vad gäller solinstrålning, med hjälp av Energi- och klimatrådgivningens solkarta. 
Tidigt identifierades ishallarna som intressant placering, särskilt med tanke på den stora 
elanvändningen i dessa byggnader. Tyvärr visade närmre studier av dessa, att placering på ishall 1 
skulle kräva omfattande och dyr takförstärkning. Även ishall 2 och 3 skulle kräva 
förstärkningsåtgärder, om än i mindre skala. 
 
Andra större tak på stadens byggnader som har god solinstrålning och som framgent bör 
undersökas noggrannare vad gäller övriga tekniska förutsättningar finns bland annat på delar av 
Bergshamraskolan, Råsundaskolan, Solna gymnasium och Fältrittklubben (Mellanjärva gård). 
 

1. Vilka planer finns på att sätta upp solceller på stadens egna fastigheter? 
Jag hänvisar till ovanstående redovisning i text som redogör för bakgrunden.  
 
För innevarande år finns inte någon planerad installation av solcellsanläggning, utan arbetet 
med energieffektivisering har fokuserats på byten till ny ventilation, ny belysning, 
uppvärmnings- och kylsystem samt bättre styr- och övervakning. 
 
Vad gäller kommande år så är beslut om såväl investeringsplaner som budget för dessa år 
ännu inte fattade. 

 
2022-05-18 
Magnus Persson (C) 
Ordförande Tekniska nämnden 



 

Solna den 4 april 2022 

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson 

 
Interpellation om solceller på stadens egna fastigheter 

 

Redan 2008 lovade dåvarande ordförande i stadsbyggnadsnämnden Anders Ekegren (då 

FP, nu L) att sätta upp solceller på stadshusets tak. Han utmanade även andra kommuner 

att göra samma sak, om inte på stadshus så på andra byggnader som kommunen äger. 

Tyvärr kunde staden inte genomföra detta på grund av dåvarande bestämmelser om 

säkerhetsområdet kring Bromma flygplats. Sedan var det som att luften gick ur det 

dåvarande styret om att vara en förebild gällande solceller i synnerhet och klimatfrågan i 

allmänhet.  

 

I början av denna mandatperiod tycktes det finnas ambitioner om att ändra detta. I 

Regeringsprogram Blågrönt samarbete i Solna 2019–2022 står det: ”Vi ska börja sätta 

solceller och solpaneler på lämpliga fastigheter som ägs av kommunen.” Det lät lovande, 

men tyvärr verkar regeringsprogrammet ha lovat för mycket.  

 

I juni 2019 lämnade Vänsterpartiet in en enkel fråga om var och när vi får se stadens första 

solcell på egen fastighet, men under de tre år som har följt sedan dess har vi fortfarande inte 

sett en enda solpanel. Enligt uppgift finns heller inga planer att sätta upp några solceller 

under 2022.  

 

Många kommuner har gått före och visat att det är möjligt att sätta upp solceller på 

kommunala fastigheter. Göteborgs stad sätter upp solceller för 30 mkr årligen för att vara en 

förebild för andra aktörer och bidra till marknadsmöjligheter, Lunds kommun har byggt 

Sveriges största solcellsanläggning för bostadshus och i Lomma kommun ställer man krav 

på mikroproduktion av el i samband med all nyanläggning. Vänsterpartiet anser att det är 

självklart att vi ska inspireras av dessa och många andra kommuners goda exempel och 

börja sätta upp solceller eller solpaneler på stadens egna fastigheter där det är möjligt. 

 

Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Tekniska nämndens 

ordförande: 

Vilka planer finns på att sätta upp solceller på stadens egna fastigheter?  

 

 
Atilla Yavuz    Tove Pehrsson 

Vänsterpartiet   Vänsterpartiet 
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Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 131 
Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) och Tove Pehrsson 
(V) till tekniska nämndens ordförande om solceller 
(KS/2022:66) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



Interpellation till skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben 
angående resursskolorna. 

Linda Cigéhn och Sandra Lindström (V) har ställt en interpellation till mig 
angående resursskolorna. 

Frågan i interpellationen lyder: 

Avser skolnämnden att se över dagens nivåer på struktur- och tilläggsbelopp för att 
öka Solnaelevers möjlighet till plats på resursskolor och för att säkra 
resursskolornas överlevnad. 

 

Svaret lyder: 

Resursskolor är inte en definition som återfinns i skollagen men det är det man i 
dagligt tal brukar kalla de fristående skolor som begränsat sitt intag till elever som 
är i behov av särskilt stöd. 

Dessa skolor är ett komplement till den kommunala verksamheten men vi måste 
säkerställa att våra kommunala skolor också har tillräckligt med resurser för att 
möta alla elever, oberoende av stödbehov. Det måste vara vår utgångspunkt. 

Låt oss först slå fast att alla elever har rätt till en god utbildning och förutsättningar 
att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Stadens målsättning är att alla 
elever oavsett behov ges de förutsättningar de behöver inom ramen för ordinarie 
klass och undervisning. Alla lärare har till exempel fått utbildning i tillgängligt 
lärande för att bättre kunna anpassa undervisningen i klassrummet på individnivå. 

För en del elever kan det innebära att de behöver extra anpassningar eller särskilt 
stöd och vad har då staden gjort för dessa elever? 

Vi har startat upp särskilda undervisningsgrupper i skolorna (benämns studio) och 
med det har organisationen för särskilt stöd stärkts rejält. 

Till höstterminen 2022 startar också en central särskild undervisningsgrupp. Målet 
med den är att elever ska kunna återgå till sin vanliga skola/klass. Vi gör en 
särskild satsning på denna grupp utöver den generella elevpengen med 2,5 mkr 
vilken ska ses som en permanent satsning men får givetvis styras utifrån behov här 
och framöver. Därutöver har förvaltningen ett samarbete med socialförvaltningen 
inom ramen för projektet med psykisk hälsa där en heltidstjänst med fokus på 
elevernas välbefinnande tillförs. 



Skolnämnden har tidigare också fattat beslut om en plan för att främja psykisk 
hälsa i våra skolor och kommunstyrelsen har i dagarna antagit en övergripande plan 
för psykisk hälsa med fokus på barn och unga i Solna. 

Vi har infört ett extra strukturbidrag för fristående resursskolor i grundskolan, 100 
000 kr per elev och år vilket vi vet har varit väldigt välkommet och är ett sätt att 
säkerställa finansieringen för resursskolorna. Värt att notera är att det är ett 
strukturbidrag som går till alla elever, även de som inte bedömts vara i behov av 
tilläggsbelopp. 

Under 2021 påbörjades också planeringen med att starta kommunal 
gymnasiesärskola. Den kommunala gymnasiesärskolan är möjlig att söka läsåret 
22/23. 

På skolnämndens sammanträde i juni kommer beslut fattas om att införa ett 
strukturbidrag på 145 000 kr per elev och år för gymnasieskolans nationella 
program med klasser med specialpedagogisk verksamhet från och med 
höstterminen 2022. Det är en kraftfull förstärkning på området. 

Solna förespråkar att det extra bidraget ska återinföras i Storsthlms gemensamma 
prislista och nämndens beslut om ett extra strukturbidrag gäller i väntan på att det 
återinförs i prislistan.  

Med detta anser jag mig har besvarat interpellationen. 

Solna den 20/5 

Marianne Damström Gereben (L) 

Skolnämndens ordförande 

 



 

Solna den 4 april 2022 

Interpellation till Skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben 

 
Interpellation om resursskolorna 
 
Många barn med stora behov av specialpedagogiskt stöd på grund av exempelvis autism 

hamnar i kläm i skolsystemet eftersom de inte platsar på särskolan samtidigt som 

undervisningsmiljön i den ordinarie skolan inte kan möta elevens omfattande behov. För 

dessa barn är en plats på en resursskola ofta det enda alternativet för att barnet ska få den 

hjälp de behöver för att uppnå läroplanens mål och undvika att bli hemmasittare. Många barn 

som har gått i resursskola i grundskolan behöver sedan en plats på ett resursgymnasium. 

 

Resursskolorna gör mycket omfattande anpassningar för att tillgodose elevernas behov. I 

praktiken handlar det om mindre grupper, lokalanpassningar och specialpedagogisk 

kompetens. Den ordinarie skolpengen räcker inte till för att täcka de extra kostnader som 

resursskolornas verksamhet medför, varför många kommuner beviljar strukturbidrag 

och/eller tilläggsbelopp som täcker upp för dessa extra kostnader.  

 

Behovet av resursskoleplatser är mycket stort och kötiderna till de befintliga resursskolorna 

är idag ofta flera år långa. Dessutom har flera skolor antagningsstopp då de har varit 

nedläggningshotade på grund av bristfällig finansiering från elevernas hemkommuner.  

Solna har sedan 2,5 år tillbaka valt att göra en väldigt snäv tolkning av lagen, vilket medfört 

att allt färre ansökningar om tilläggsbelopp har beviljats. Därutöver är det strukturbidrag som 

betalas ut för litet vilket innebär att Solna står för ungefär halva kostnaden för vissa elever. 

Detta gör att resursskolorna tvekar till att ta emot nya barn från Solna eftersom de riskerar att 

inte kunna gå runt ekonomiskt. 

 

Vänsterpartiet anser att det behövs en bättre sammanhållen skolgång för barnen med störst 

behov och att systemet med tilläggsbelopp och strukturbidrag måste fungera bättre än idag. 

Nu sparar Solna stad pengar på bekostnad av eleverna med störst behov, vilket varken är 

acceptabelt ur ett barnperspektiv eller hållbart i längden. Finansieringen måste motsvara 

kostnaderna i praktiken för att garantera eleverna en rimlig skolgång, och det måste givetvis 

gälla både grundskolan och gymnasieskolan. Den nuvarande situationen, där föräldrar till 

barn med stora specialpedagogiska behov ständigt har ont i magen av rädsla för att 

resursskolan ska läggas ner eller för att barnet ska nekas en plats på en resursskola, är 

både ohållbar och oacceptabel. Om Solnas barn och unga inte får det stöd de behöver för att 

klara skolgången väntar potentiellt katastrofala följder för många individer som följd.  

 

Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Skolnämndens ordförande: 

Avser Skolnämnden att se över dagens nivåer på struktur- och tilläggsbelopp för att öka 

Solnaelevers möjlighet till plats på resursskolor och för att säkra resursskolornas 

överlevnad? 

 

 
      Linda Cigéhn   Sandra Lindström 

      Vänsterpartiet   Vänsterpartiet 
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Kommunfullmäktige  
 

§ 132 
Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Sandra 
Lindström (V) till skolnämndens ordförande om 
resursskolorna (KS/2022:68) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 67 
Budgetuppföljning per den 30 april 2022 för Solna stad 
(KS/2021:1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Solna stads 
budgetuppföljning per april 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får i uppdrag 
att hålla eller förbättra sin helårsprognos mot budget som redovisas i budgetuppföljning 
per april 2022. 
 
Sammanfattning 
Bedömningen per april är att det hittills inte finns några avvikelser avseende mål och 
uppdrag. Bedömningen är därmed att staden kommer att uppfylla kommunfullmäktiges 
övergripande mål, finansiella mål, nämndmål samt uppdrag. En djupare analys och 
bedömning av målen och uppdragen kommer att göras i delårsrapporten per augusti. 
De ekonomiska resultaten är även fortsatt goda. Sammantaget innebär detta att staden 
bedöms uppfylla lagkravet om god ekonomisk hushållning under 2022. 
 
Resultatet för perioden är negativt och uppgår till -178,9 mkr, vilket är en försämring 
med -522,6 mkr i förhållande till motsvarande period föregående år. Såväl 
resultatförändringen som budgetavvikelsen förklaras av orealiserade värdeförändringar i 
värdepapper och ökade indexkostnader för infrastruktursatsningar (finansnetto). Till del 
kompenseras resultatförändringen av att skatteintäkterna är högre än förväntat. 
Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 229,5 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse 
på 134,5 mkr. 
 
Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl är ett av stadens tre finansiella 
mål och uppgår till 242,8 mkr, vilket är 211,2 mkr högre än periodens budgeterade 
resultatmål om 31,7 mkr. Det innebär att staden har uppfyllt lagens krav på balans i 
ekonomin för perioden. Bedömningen för 2022 är ett resultat på 357,9 mkr, vilket är 
262,9 mkr högre än stadens resultatmål (95,0 mkr). 
 
Nämndernas nettokostnader har ökat med 1,0 procent (9,2 mkr) i förhållande till 
motsvarande period föregående år och uppgår till 942,5 mkr. De senaste åren är 
nettokostnaderna i det närmaste oförändrade. Till del kan utvecklingen förklaras av 
pandemin i form av lägre efterfrågan och ökade statliga bidrag för att kompensera 
merkostnader, men nämndernas effektiviseringsarbete för att säkra en god hushållning 
bidrar positivt till nettokostnadernas utveckling. Nettokostnadsutvecklingen avspeglar 
sig även i budgetavvikelsen, som uppgår till +69,5 mkr, vilket är i nivå med 
motsvarande period föregående år (72,0 mkr). Frånsett tekniska nämnden uppvisar 
samtliga nämnder en positiv budgetavvikelse. 
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  SID 2 (2) 

  
   

 

 
 Signatur  
 

Nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 3 023,3 mkr och en 
prognosavvikelse på 12,6 mkr. Samtliga nämnders årsprognoser är i balans med budget 
eller bättre, vilket visar att tilldelade budgetramar ger verksamheterna ekonomiska 
förutsättningar att upprätthålla en god hushållning och service. Därutöver är 
bedömningen att det ej föreligger något behov att ta stadens medelsreserv (10 mkr) i 
anspråk under 2022. 
 
Periodens investeringar uppgår till 27,2 mkr, vilket är en minskning med 23,4 mkr 
jämfört med föregående år och av årets investeringsbudget återstår 161,1 mkr. 
Förändring mot samma period föregående år beror på förra årets anpassning av 
Råsundaskolan för att möta barn- och utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov. 
Årets investeringsprognos uppgår till 175,7, vilket är en positiv prognosavvikelse på 
12,6 mkr. Avvikelsen förklaras i all väsentlighet av den genomlysning av 
investeringsprocessen samt anläggningsregistret som genomförts under 2021. 
 
Nettoinvesteringarna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 70,8 mkr för 
perioden januari - april jämfört med 60,3 mkr samma period 2021.De större projekten 
avser simhallsbyggnaden i kvarteret Idrottsplatsen, kvarteret Lagern, kvarteret Hagalund 
4:10 vid Solnavägen samt Mälarbanan. Årsprognosen för investeringar avseende 
exploateringsverksamheten uppgår till 170,0 mkr. 
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Budgetuppföljning per april 2022 för Solna stad 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Solna stads 
budgetuppföljning per april 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får i uppdrag att hålla 
eller förbättra sin helårsprognos mot budget som redovisas i budgetuppföljning per april 2022. 
 
Sammanfattning 
Bedömningen per april är att det hittills inte finns några avvikelser avseende mål och uppdrag. 
Bedömningen är därmed att staden kommer att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål, 
finansiella mål, nämndmål samt uppdrag. En djupare analys och bedömning av målen och 
uppdragen kommer att göras i delårsrapporten per augusti. De ekonomiska resultaten är även 
fortsatt goda. Sammantaget innebär detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om god 
ekonomisk hushållning under 2022. 
 
Resultatet för perioden är negativt och uppgår till -178,9 mkr, vilket är en försämring med -522,6 
mkr i förhållande till motsvarande period föregående år. Såväl resultatförändringen som 
budgetavvikelsen förklaras av orealiserade värdeförändringar i värdepapper och ökade 
indexkostnader för infrastruktursatsningar (finansnetto). Till del kompenseras 
resultatförändringen av att skatteintäkterna är högre än förväntat. Prognostiserat resultat för 2022 
uppgår till 229,5 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 134,5 mkr. 
 
Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl är ett av stadens tre finansiella mål och 
uppgår till 242,8 mkr, vilket är 211,2 mkr högre än periodens budgeterade resultatmål om 31,7 
mkr. Det innebär att staden har uppfyllt lagens krav på balans i ekonomin för perioden. 
Bedömningen för 2022 är ett resultat på 357,9 mkr, vilket är 262,9 mkr högre än stadens 
resultatmål (95,0 mkr). 
 
Nämndernas nettokostnader har ökat med 1,0 procent (9,2 mkr) i förhållande till motsvarande 
period föregående år och uppgår till 942,5 mkr. De senaste åren är nettokostnaderna i det 
närmaste oförändrade. Till del kan utvecklingen förklaras av pandemin i form av lägre efterfrågan 
och ökade statliga bidrag för att kompensera merkostnader, men nämndernas 
effektiviseringsarbete för att säkra en god hushållning bidrar positivt till nettokostnadernas 
utveckling. Nettokostnadsutvecklingen avspeglar sig även i budgetavvikelsen, som uppgår till 
+69,5 mkr, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år (72,0 mkr). Frånsett tekniska 
nämnden uppvisar samtliga nämnder en positiv budgetavvikelse. 
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Nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 3 023,3 mkr och en prognosavvikelse på 12,6 
mkr. Samtliga nämnders årsprognoser är i balans med budget eller bättre, vilket visar att tilldelade 
budgetramar ger verksamheterna ekonomiska förutsättningar att upprätthålla en god hushållning 
och service. Därutöver är bedömningen att det ej föreligger något behov att ta stadens 
medelsreserv (10 mkr) i anspråk under 2022. 
 
Periodens investeringar uppgår till 27,2 mkr, vilket är en minskning med 23,4 mkr jämfört med 
föregående år och av årets investeringsbudget återstår 161,1 mkr. Förändring mot samma period 
föregående år beror på förra årets anpassning av Råsundaskolan för att möta barn- och 
utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov. Årets investeringsprognos uppgår till 175,7, 
vilket är en positiv prognosavvikelse på 12,6 mkr. Avvikelsen förklaras i all väsentlighet av den 
genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret som genomförts under 2021. 
 
Nettoinvesteringarna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 70,8 mkr för perioden 
januari - april jämfört med 60,3 mkr samma period 2021.De större projekten avser 
simhallsbyggnaden i kvarteret Idrottsplatsen, kvarteret Lagern, kvarteret Hagalund 4:10 vid 
Solnavägen samt Mälarbanan. Årsprognosen för investeringar avseende 
exploateringsverksamheten uppgår till 170,0 mkr. 
 
 
Kristina Tidestav  Christer Lindberg 
Stadsdirektör   Förvaltningschef/ekonomichef 
 
Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 
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Budgetuppföljning per april 2022 

SOLNA STAD 

KS/2021:1. Behandlas på kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni 2022. 

 

  

I 
SOLNA STAD 



 

2 

S
o

ln
a stad

 - B
u

d
g

etu
p

p
fö

ljn
in

g
 p

er ap
ril 2

0
2

2
 

 

Innehållsförteckning 

Förvaltningsberättelse ................................................................................................................................................... 3 

Översikt över verksamhetens utveckling ....................................................................................................... 3 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ..................................................................... 3 

Mål och uppdrag ................................................................................................................................................ 4 

Ekonomisk analys .............................................................................................................................................. 7 

 

  



 

3 

S
o

ln
a stad

 - B
u

d
g

etu
p

p
fö

ljn
in

g
 p

er ap
ril 2

0
2

2
 

 

Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Mål och uppdrag 

Bedömningen per april är att det hittills inte finns några avvikelser avseende mål och uppdrag. Bedömningen är 
därmed att staden kommer att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål, finansiella mål, nämndmål samt 
uppdrag. En djupare analys och bedömning av målen och uppdragen kommer att göras i delårsrapporten per 
augusti. De ekonomiska resultaten är även fortsatt goda. Sammantaget innebär detta att staden bedöms uppfylla 
lagkravet om god ekonomisk hushållning under 2022. 

Ekonomiskt utfall 

Resultatet för perioden är negativt och uppgår till -178,9 mkr, vilket är en försämring med -522,6 mkr i 
förhållande till motsvarande period föregående år. Såväl resultatförändringen som budgetavvikelsen förklaras av 
orealiserade värdeförändringar i värdepapper och ökade indexkostnader för infrastruktursatsningar (finansnetto). 
Till del kompenseras resultatförändringen av att skatteintäkterna är högre än förväntat. Prognostiserat resultat för 
2022 uppgår till 229,5 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 134,5 mkr. 

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl är ett av stadens tre finansiella mål och uppgår till 
242,8 mkr, vilket är 211,2 mkr högre än periodens budgeterade resultatmål om 31,7 mkr. Det innebär att staden 
har uppfyllt lagens krav på balans i ekonomin för perioden. Bedömningen för 2022 är ett resultat på 357,9 mkr, 
vilket är 262,9 mkr högre än stadens resultatmål (95,0 mkr). 

Nämndernas nettokostnader har ökat med 1,0 procent (9,2 mkr) i förhållande till motsvarande period föregående 
år och uppgår till 942,5 mkr. De senaste åren är nettokostnaderna i det närmaste oförändrade. Till del kan 
utvecklingen förklaras av pandemin i form av lägre efterfrågan och ökade statliga bidrag för att kompensera 
merkostnader, men nämndernas effektiviseringsarbete för att säkra en god hushållning bidrar positivt till 
nettokostnadernas utveckling. Nettokostnadsutvecklingen avspeglar sig även i budgetavvikelsen, som uppgår till 
+69,5 mkr, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år (72,0 mkr). Frånsett tekniska nämnden 
uppvisar samtliga nämnder en positiv budgetavvikelse. 

Nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 3 023,3 mkr och en prognosavvikelse på 12,6 mkr. Samtliga 
nämnders årsprognoser är i balans med budget eller bättre, vilket visar att tilldelade budgetramar ger 
verksamheterna ekonomiska förutsättningar att upprätthålla en god hushållning och service. Därutöver är 
bedömningen att det ej föreligger något behov att ta stadens medelsreserv (10 mkr) i anspråk under 2022. 

Investeringar 

Periodens investeringar uppgår till 27,2 mkr, vilket är en minskning med 23,4 mkr jämfört med föregående år 
och av årets investeringsbudget återstår 161,1 mkr. Förändring mot samma period föregående år beror på förra 
årets anpassning av Råsundaskolan för att möta barn- och utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov. 
Årets investeringsprognos uppgår till 175,7, vilket är en positiv prognosavvikelse på 12,6 mkr. Avvikelsen 
förklaras i all väsentlighet av den genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret som 
genomförts under 2021. 

Nettoinvesteringarna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 70,8 mkr för perioden januari - april 
jämfört med 60,3 mkr samma period 2021.De större projekten avser simhallsbyggnaden i kvarteret 
Idrottsplatsen, kvarteret Lagern, kvarteret Hagalund 4:10 vid Solnavägen samt Mälarbanan. Årsprognosen för 
investeringar avseende exploateringsverksamheten uppgår till 170,0 mkr. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande 
lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en 
sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och 
nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga 
verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, 
strategier, riktlinjer, planer och program. 

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en 
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verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i 
omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska 
till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten. 

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta 
verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin 
tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör 
medarbetares ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens 
mål. 

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för 
att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade 
avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas 
verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december 
(årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst 
upp i delårsrapporten och i årsredovisningen. 

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. 
Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till 
förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig 
samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och 
de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, 
ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv. 

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information 
från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och 
sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som 
ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt. 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har beslutat om stadens styr- och uppföljningsmodell som innehåller vision, övergripande 
mål, nämndmål, uppdrag samt finansiella mål. 

Det finns hittills inga tydliga avvikelser avseende mål och uppdrag. Bedömningen är därmed att staden kommer 
att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål, finansiella mål, nämndmål samt uppdrag. De ekonomiska 
resultaten är även fortsatt goda. Sammantaget innebär detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om god 
ekonomisk hushållning under 2022. 

Övergripande mål 

Övergripande mål 

Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. 

Solna ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. 

Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. 

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. 

Arbetet med de övergripande målen pågår enligt plan. 

Nämndmål 

Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan. 

Kommunstyrelsen 

Nämndmål 

Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. 

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. 

Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. 

Solna ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. 
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Byggnadsnämnden 

Nämndmål 

Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och 
hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem. 

Byggnadsnämnden ska utveckla dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och 
inkluderande planprocess. 

Byggnadsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare. 

Tekniska nämnden 

Nämndmål 

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. 

Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. 

Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden. 

Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i. 

Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndmål 

Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan med fokus på att 
stimulera barn och ungdomars läslust. 

Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i takt med att 
staden växer. 

Kultur- och fritidsnämnden ska säkerställa att lokaler och anläggningar för idrott, fritid och kultur används effektivt och utvecklas 
utifrån ett stadsövergripande perspektiv. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas kultur-, idrotts- och föreningsliv. 

Skolnämnden 

Nämndmål 

Utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och till att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller yrkeslivet. 

Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar. 

Barn- och förskolenämnden 

Nämndmål 

Kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög. 

Vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen. 

Kompetensnämnden 

Nämndmål 

Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen 
försörjning. 

Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå. 

Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv. 

Socialnämnden 

Nämndmål 

Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att motverka långvarigt 
behov av ekonomiskt bistånd. 

Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer med missbruk och/eller psykisk 
funktionsnedsättning med individen i fokus. 

Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa. 

Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan med 
andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter. 

Familjerättsnämnden 

Nämndmål 

Familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens om bra lösningar för sina barn utifrån barnens behov och 
rättigheter. 

Omvårdnadsnämnden 

Nämndmål 

Solnabor som bor på vård- och omsorgsboende ska känna sig trygga, nöjda och få ett gott bemötande. 



 

6 

S
o

ln
a stad

 - B
u

d
g

etu
p

p
fö

ljn
in

g
 p

er ap
ril 2

0
2

2
 

 

Nämndmål 

Solnabor som har hemtjänst ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. 

Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 
tillvaro. 

Den besvärande ensamheten bland solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- och omsorgsboende, ska minska. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Nämndmål 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utöva god tillsyn och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nämndens självfinansieringsgrad för nämndens tillsyn och kontroll. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och 
företagare. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska verka för att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt. 

Överförmyndarnämnden 

Nämndmål 

Solnabor som, av domstol eller enligt gällande rätt, anses ha begränsad egen rättsförmåga ska kunna känna sig trygga med stadens 
tillsyn av ställföreträdare. 

Uppdrag 

Uppdrag 

Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en ny strategi för att förbättra kunskapsresultaten i Solnas kommunala skolor utifrån 
erfarenheter av den nu gällande kunskapsstrategin. 

Skolnämnden får i uppdrag att ta fram ett stödjande regelverk som kan implementeras i Solnas kommunala skolor för att främja 
studiero och skapa en trygg lärmiljö. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram nya riktlinjer för Solnas förskole- och skolgårdar. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder uppdatera skötselplanen för Igelbäckens naturreservat. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser ta fram en plan för hur hästverksamheten kan 
vidareutvecklas på Överjärva gård genom hagar, boxar och stall. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder se över möjligheten att utveckla och komplettera 
idrottsområdet kring Skytteholms IP och Solnahallen. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda användningen av Vasalundshallen, Vasalunds simhall 
och tillhörande markområde i samband med att den nya simhallen står färdig. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en inventering av vakanta lokaler i stadens 
fastighetsbestånd och kartlägga vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter, vilka som kan hyras ut till externa aktörer och 
vilka som kan avyttras. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och i samråd med rådet för funktionshinderfrågor och 
pensionärsrådet göra en tillgänglighetsinventering och märkning av stadens lokaler, som kan kommuniceras på solna.se. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla och öka medborgarnas insyn i stadens verksamheter genom att underlätta tillgång till 
handlingar via webben. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en blåplan, som anger mål och riktlinjer för hur Solnas 
vattenområden ska förvaltas och utvecklas. 

Arbetet med nämndernas uppdrag pågår enligt plan. 

Uppdragen om att göra en inventering av vakanta lokaler i stadens fastighetsbestånd och om att ta fram en 
handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna har avrapporterats till 
kommunstyrelsen i maj. 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 beslutat om finansiella mål. De 
finansiella målen följs upp i samband med budgetuppföljningen, delårsrapporten samt årsredovisningen. 

Bedömningen i denna rapport är att de tre finansiella målen kommer att uppfyllas under året. 

För att leva upp till kravet på en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tid ligga på en nivå som realt 
sett konsoliderar ekonomin. Reinvesteringar bör på lång sikt kunna göras utan finansiering med nya lån. 
Resultatnivån för att uppnå en god ekonomi i en enskild kommun varierar bland annat beroende på kommunens 
befolkningsutveckling och behov av investeringar. 

Årsprognosen för 2022 ligger på en nivå som realt konsoliderar ekonomin. Sammantaget innebär detta att staden 
år 2022 uppfyller lagkravet om god ekonomisk hushållning samt att staden uppfyller de finansiella målen. 
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Finansiella mål 

 Skattesatsen ska bibehållas på nuvarande nivå. (År 2021: 17,12 per skattekrona) 

 Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska minst uppgå till 95 mkr. (År 2021: budgeterat resultat 100 mkr) 

 Nettoinvesteringar ska inte överstiga 1 100 mkr över en rullande femårsperiod. (År 2021: 1 200 mkr under en rullande 
femårsperiod) 

Skattesatsen ska bibehållas på nuvarande nivå. (År 2021: 17,12 per skattekrona) 

 Målet uppfylls i år 
 

Målet avseende skattesatsen bedöms uppfyllt under år 2022, då kommunfullmäktige i november 2021 beslutade 
att bibehålla skattesatsen på 17,12 för år 2022. Solna har haft oförändrad skattesats sedan 2008. Genomsnittet i 
Stockholms län under 2022 är 18,94 (ovägt medelvärde). 

Det finansiella målet bedöms kunna uppfyllas även framgent, eftersom det finns en fortsatt god balans mellan 
utvecklingen av stadens intäkter och kostnader. En förutsättning för att behålla Solnas låga skattesats, är att 
intäkterna utvecklas i minst samma takt som kostnaderna. Solna har under lång tid lyckats upprätthålla en hållbar 
utveckling, vilket fortsätter under år 2022. 

Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska minst uppgå till 95 mkr. (År 2021: budgeterat resultat 

100 mkr) 

 Målet uppfylls i år 
 

Resultatmålet efter balanskrav och synnerliga skäl bedöms uppfyllas under 2022, eftersom årsprognosen 
överträffar resultatmålet om 95 mkr. 

För att leva upp till kravet om god ekonomisk hushållning måste resultatet över tid ligga på en nivå som realt sett 
konsoliderar ekonomin. Reinvesteringar bör på lång sikt kunna göras utan finansiering med nya lån. 
Resultatnivån för att uppnå en god ekonomi i en enskild kommun varierar beroende på kommunens 
befolkningsutveckling, behovet av investeringar med mera. Resultatnivån enligt prognosen för 2022 ligger på en 
nivå som realt konsoliderar ekonomin. 

Nettoinvesteringar ska inte överstiga 1 100 mkr över en rullande femårsperiod. (År 2021: 1 200 mkr under 

en rullande femårsperiod) 

 Målet uppfylls i år 
 

Målet om nettoinvesteringar bedöms uppfyllas under året, då årsprognosen är lägre än årsbudget och därmed 
under det finansiella målet om 1 100 mkr över en rullande femårsperiod. 

Ekonomisk analys 

Utvärderingen av den ekonomiska ställningen, utöver övergripande mål, utfall och nedanstående tre resultatmått 
visar att staden har förutsättningar att möta förväntad tillväxt och utmaningar. Enligt Lag om kommunal 
bokföring och redovisning samt tillhörande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska 
förvaltningsberättelsen redovisa periodens resultat (förändring av eget kapital) och uppgifter om periodens 
resultat efter balanskravsjusteringar samt resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl. 

Periodens resultat, förändring av eget kapital 

Resultatet för perioden är negativt och uppgår till -178,9 mkr, vilket är en försämring med -522,6 mkr i 
förhållande till motsvarande period föregående år. Såväl resultatförändringen som budgetavvikelsen förklaras av 
orealiserade värdeförändringar i värdepapper och ökade indexkostnader för infrastruktursatsningar (finansnetto). 
Till del kompenseras resultatförändringen av att skatteintäkterna är högre än förväntat. Prognostiserat resultat för 
2022 uppgår till 229,5 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 134,5 mkr. 
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Balanskravsresultat, resultat efter balanskravsjusteringar 

Resultat efter balanskravsjusteringar är periodens resultat minskat med realiserade vinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar samt återläggning av orealiserade resultat i värdepapper. 

Den negativa utvecklingen för värdepapper i kapitalförvaltningen innebär att balanskravsresultatet ska korrigeras 
med 411,0 mkr för orealiserade förluster. Periodens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 232,0 mkr att 
jämföra med föregående års periodresultat om 121,7 mkr. 

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl 

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl innehåller utöver resultat efter balanskravsjusteringar 
även justeringar som är viktiga att uppmärksamma. Justeringarna avser jämförelsestörande och extraordinära 
poster samt så kallade synnerliga skäl. Synnerliga skäl består av reserverade medel för pensioner, omstrukturering 
av verksamhet och strukturella utvecklingsinsatser. 

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl är ett av stadens tre finansiella mål och uppgår till 
242,8 mkr, vilket är 211,2 mkr högre än periodens budgeterade resultatmål om 31,7 mkr. Det innebär att staden 
har uppfyllt lagens krav på balans i ekonomin för perioden. 

Jämförelsestörande kostnader uppgår till 7,2 mkr, vilket är en minskning med -39,6 mkr jämfört motsvarande 
period 2021. Del av jämförelsestörande kostnader (5,0 mkr) avser medel som tidigare reserverats i eget kapital 
avseende omstrukturering och därutöver utrangeringskostnader kopplade till den pågående översynen av 
anläggningsregistret. 

Extraordinära poster kopplat till infrastrukturavtal har justerats med -3,1 mkr. 

Budgetavvikelsen förklaras av att nämndernas nettokostnader endast ökat marginellt under perioden samt att 
skatteintäkter och generella statsbidrag uppvisar ett högre utfall än de sammanvägda bedömningarna inför 
budgetbeslutet i november 2021. Nämndernas budgetavvikelse (69,5 mkr) för perioden beror till stor del på att 
flertalet statsbidrag är högre än planerat. 

Bedömningen för 2022 är ett resultat på 357,9 mkr, vilket är 262,9 mkr högre än stadens resultatmål (95,0 mkr). 

Stadens driftredovisning 

  Periodutfall Årsprognos 

Mkr 2022 2021 % 22/21 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Verksamhetens intäkter 349,8 313,9 11,5 75,8 822,0 985,0 163,0 

Jämförelsestörande intäkter 0,0 9,5 -100,0 0,0 0,0 150,0 150,0 

Verksamhetens kostnader -1 317,7 -1 281,8 2,8 -23,1 -3 884,0 -3 955,2 -71,2 

Jämförelsestörande kostnader -7,2 -46,9 -84,5 -7,2 0,0 -31,0 -31,0 

Avskrivningar -53,2 -53,4 -0,4 11,7 -194,6 -175,0 19,6 

Verksamhetens nettokostnader -1 028,3 -1 058,7 -2,9 57,2 -3 256,5 -3 026,2 230,4 

Skatteintäkter 1 549,7 1 449,9 6,9 147,5 4 206,5 4 400,0 193,5 

Generella statsbidrag och utjämning -275,2 -259,8 5,9 29,5 -914,2 -885,1 29,1 

Verksamhetens resultat 246,1 131,4 87,3 234,2 35,7 488,7 453,1 

Finansiella intäkter 68,3 233,4  31,3 111,0 146,0 34,9 

Finansiella kostnader -496,5 -18,3  -479,2 -51,7 -465,2 -413,5 

Resultat efter finansiella poster -182,0 346,4 -152,5 -213,7 95,0 169,5 74,5 

Extraordinära intäkter 3,1 -2,8  3,1 0,0 60,0 60,0 

Extraordinära kostnader 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära poster (netto) 3,1 -2,8  3,1 0,0 60,0 60,0 

Årets resultat -178,9 343,6 -152,1 -210,6 95,0 229,5 134,5 

        

Balanskravsutredande not 

Årets resultat -178,9 343,6 -152,1 -210,6 95,0 229,5 134,5 

Samtliga realisationsvinster 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Orealiserade vinster/förluster i 
värdepapper 

411,0 -221,9  411,0 0,0 287,4 287,4 

Återföring av orealiserade 
vinster/förluster i värdepapper 

0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat efter balanskravsjusteringar 232,0 121,7 90,6 200,4 95,0 516,9 421,9 

Jämförelsestörande intäkter 0,0 -9,5  0,0 0,0 -150,0 -150,0 

Jämförelsestörande kostnader 7,2 46,9  7,2 0,0 31,0 31,0 

varav reserverat för omstrukturering, 
utbyggnad, skol- och förskolelokaler 

5,0 20,6  5,0  20,0 20,0 
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Reserverat för pensioner 6,7 6,7  6,7 0,0 20,0 20,0 

Extraordinära poster (Tunnelbane-/ 
Mälarbaneåtaganden) 

-3,1 2,8  -3,1 0,0 -60,0 -60,0 

Resultat efter balanskravsjusteringar 
och synnerliga skäl 

242,8 168,6 44,1 211,2 95,0 357,9 262,9 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens externa intäkter uppgår till 349,8 mkr och har ökat med 36,0 mkr (11,5 %) jämfört med 
motsvarande period föregående år. Förändringen förklaras främst av att olika typer av bidrag har ökat, främst 
bidrag från Skolverket, Migrationsverket, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen. Därutöver bidrar en ökad 
efterfrågan på kommunala servicetjänster såsom intäkter för lokaluthyrning, bygglov samt parkering till den 
positiva utvecklingen. 

Budgetavvikelsen för perioden (75,8 mkr) och årsprognosavvikelsen (163,0 mkr) förklaras till stor del av att 
ovanstående intäktsförändringar är högre än planerat under perioden och i årsprognosen. 

  Periodutfall Årsprognos 

Mkr 2022 2021 % 22/21 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Taxor och avgifter 117,4 112,0 4,8 -1,3 356,0 355,0 -1,0 

Hyror och arrenden 45,6 41,7 9,5 -0,2 137,6 140,0 2,4 

Bidrag 139,5 111,6 25,1 63,5 228,1 350,0 121,9 

Försäljning av verksamhet 40,7 42,4 -4,1 7,4 100,0 120,0 20,0 

Övriga intäkter 6,6 6,2 6,9 6,5 0,3 20,0 19,7 

Summa intäkter 349,8 313,9 11,5 75,8 822,0 985,0 163,0 

Jämförelsestörande intäkter 

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, men som är 
viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. 

Under perioden har inga jämförelsestörande intäkter bokats. I perioden till och med april 2021 uppgick de 
jämförelsestörande intäkterna till 9,5 mkr och avsåg vinst vid försäljning av kvarteret Växten 5. 

Under året förväntas jämförelsestörande intäkter med anledning av markförsäljning och intäktsföring av 
färdigställda exploateringsprojekt uppgå till cirka 150,0 mkr. Prognosen är osäker, då vissa av de prognostiserade 
markförsäljningarna kan bli försenade och genomföras först nästa räkenskapsår. 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader uppgår till 1 317,7 mkr och har ökat med 35,9 mkr (2,8 %) jämfört med samma period 
föregående år och budgetavvikelsen uppgår till -23,1 mkr. Kostnadsförändringen förklaras av planenliga 
behovsökningar inom utbildnings- och omvårdnadsområdet, främst avseende köp från andra utförare som ökat 
med cirka 55 mkr, samtidigt som pensionskostnaderna och semesterlöneskulden är lägre i jämförelse med 
föregående år. 

Budgetavvikelsen vad avser personalkostnader (-32,7 mkr) förklaras i huvudsak av semesterlöneskulden (-25,7 
mkr), vilken brukar uppgå till omkring noll vid årsskiftet. Därutöver är avvikelsen kopplad till de ökade 
statsbidrag, som främst syftar till att kompensera för ökade personalresurser i verksamheten, 

Budgetavvikelsen vad avser köp av verksamhet är i nivå med budget (1,7 mkr). Köp av verksamhet/tjänster från 
privata utförare och andra kommuner är 599,8 mkr och har ökat med 55,8 mkr. Köp av utbildningsverksamhet 
har ökat med 40,9 mkr (14,9 %), varav kostnaden för yrkesutbildning med cirka 14,2 mkr. Yrkesutbildningen 
finansieras av statsbidrag. Större utförare av stadens utbildningsverksamhet utöver den egna verksamheten och 
andra kommuner är Raoul Wallenbergsskolorna AB, Pysslingen förskolor och skolor AB, Barnens Montessori 
Akademi AB, Vittra Utbildning AB samt Internationella Engelska skolan i Sverige AB. 

Köp av vård- och omsorgsverksamhet (670,6 mkr) har ökat med 15,0 mkr (7,0 %). Förändringen förklaras 
huvudsakligen av att efterfrågan på platser inom såväl äldreomsorg som LSS har normaliserats efter pandemin. 
Väsentliga utförare av vård- och omsorgsverksamhet utöver den egna verksamheten är Vardaga Äldreomsorg 
AB, Attendo Sverige AB, Förenade Care AB samt A&O Temabo AB. 

Årsprognosen för verksamhetens kostnader uppgår till -71,2 mkr. Prognostiserad avvikelse för 
personalkostnader förklaras i huvudsak av att de ökade statsbidragen, som syftar till att kompensera för extra 
personalresurser. Prognostiserad avvikelse för köp av verksamhet avser i huvudsak ökade kostnader för 
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vuxenutbildning och arbetsmarknad, vilket är kostnader som finansieras via intäkter och statliga bidrag. 

  Periodutfall Årsprognos 

Mkr 2022 2021 % 22/21 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Personalkostnader -514,5 -540,8 -4,9 -32,7 -1 445,4 -1 479,4 -34,0 

Köp av verksamhet/tjänster -648,5 -589,1 10,1 1,7 -1 950,9 -1 985,3 -34,5 

Lokalkostnader -96,6 -91,3 5,8 -2,0 -283,8 -290,0 -6,2 

Övriga kostnader -58,1 -60,6 -4,2 9,9 -203,9 -200,5 3,4 

Summa kostnader -1 317,7 -1 281,8 2,8 -23,1 -3 884,0 -3 955,2 -71,2 

Jämförelsestörande kostnader 

Jämförelsestörande kostnader innehåller utöver struktur- och pensionskostnader, där medel reserverats i eget 
kapital, även kostnader av engångskaraktär som påverkar jämförelser mellan åren. De medel som reserverats i 
eget kapital ska täcka framtida pensionskostnader, beslutade strukturomvandlingsinsatser som leder till en sänkt 
kostnadsnivå samt övriga strukturella utvecklingsinsatser. Dessa kostnader budgeteras inte utan redovisas som en 
jämförelsestörande kostnad, som huvudsakligen finansieras av tidigare gjorda reserveringar. 

Jämförelsestörande kostnader uppgår till 7,2 mkr, varav 5,0 mkr avser de medel som reserverats i eget kapital och 
2,3 mkr avser utrangeringskostnader kopplade till den pågående översynen av anläggningsregistret. 

I jämförelse med motsvarande period föregående år minskar kostnaden med 39,7 mkr. Årsprognos uppgår till 
31,0 mkr, vilket innebär en minskning med 43,1 mkr jämfört med föregående år. 

Mkr 2022 2021 Förändring 

Jämförelsestörande kostnader som ej reserverats i eget kapital -2,3 -26,3 -24,0 

Strukturomvandling -5,0 -20,6 -15,6 

Strukturella utvecklingsinsatser, stadens utbyggnad och skol- och förskolelokaler 0,0 0,0 0,0 

Totalt -7,2 -46,9 -39,7 

Skatteintäkter och utjämning 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med totalt 84,3 mkr (7,1 %) i jämförelse med 
motsvarande period föregående år och uppgår till 1 274,4 mkr. 

Skatteintäkterna har ökat med 99,8 mkr (6,9 %) i jämförelse med motsvarande period föregående år och uppgår 
till 1 549,7 mkr. Förändringen är högre än vad omvärldsförutsättningarna indikerade inför budgetbeslutet i 
november, vilket bland annat avspeglar sig i att skatteavräkningsprognosen för innevarande år uppgår till 
15,7 mkr och att skatteavräkningen för föregående år ökar med 16,7 mkr. 

Nettokostnaden för generella statsbidrag och avgifterna till utjämningssystemet ökar med 15,4 mkr (5,9 %) och 
uppgår till -275,2 mkr. Ökningen beror dels på att bidragen från utjämningssystemen och de generella 
statsbidragen ökat med 21,5 mkr, dels på att avgifterna i utjämningssystemet ökat med 36,9 mkr. 

Årsprognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgår till 3 514,9 mkr vilket är en avvikelse 
på 222,7 mkr. Avvikelsen förklaras av att skatteintäkter och generella statsbidrag uppvisar ett högre utfall än de 
sammanvägda bedömningarna inför budgetbeslutet i november 2021. 

Finansiella intäkter och kostnader 

De finansiella intäkterna uppgår till 68,3 mkr för perioden januari - april 2022, jämfört med 233,4 mkr för samma 
period föregående år. Utdelning från Norrenergi AB har erhållits med 50,0 mkr i perioden. Även förra året 
uppgick utdelningen från Norrenergi AB till 50,0 mkr, men kom inte in i perioden från januari till och med april. 
Ersättning om 5,0 mkr har liksom föregående år erhållits enligt gällande optionsavtal om Norrenergi AB med 
Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme). De finansiella intäkterna från den långsiktiga kapitalförvaltningen 
uppgår 4,4 mkr och avser rabatter på fondavgifter. Samma period 2021 var intäkterna från kapitalförvaltningen 
225,3 mkr varav orealiserade vinster utgjorde 221,9 mkr. Borgensavgifterna uppgår till 0,9 mkr, vilket är 0,1 mkr 
lägre än samma period föregående år. 

De finansiella kostnaderna uppgår till 496,5 mkr, vilket är 478,2 mkr högre än föregående år (18,3 mkr). Orsaken 
till kostnadsökningen är främst orealiserade förluster inom kapitalförvaltningen på 411,0 mkr samt ökade 
kostnader för indexering av infrastruktur med netto 63,5 mkr. Räntan på pensionsskulden inklusive löneskatt är 
4,5 mkr, vilket är oförändrat i jämförelse med motsvarande period föregående år. 

Finansnettot beräknas uppgå till -319,2 mkr för helåret 2022, vilket är en avvikelse med 378,5 mkr mot budget. 
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Prognosen bygger på att avkastningen i kapitalförvaltningen under återstoden av året följer målet i finanspolicyn 
som kommunfullmäktige fastställt, det vill säga en avkastning om KPI plus tre procentenheter. Prognosen är 
osäker och beroende av marknadsutvecklingen för aktier och räntor under resten av året samt utvecklingen av 
konsumentprisindex. 

Extraordinära poster 

Hittills under året har extraordinära intäkter uppgått till 3,1 mkr, vilket avser bidrag till medfinansiering för 
kvarteret Flundran. Utfallet för de fyra första månaderna 2021 var minskade extraordinära intäkter med 2,8 mkr. 

De extraordinära kostnaderna för att medfinansiera utbyggnaden av tunnelbanan och Mälarbanan är åtaganden i 
stora infrastrukturella sammanhang. Det är unika händelser som på lång sikt tillgodoser kommunallagens krav på 
god ekonomisk hushållning genom att möjliggöra för staden att bli en attraktiv kommun att bo och verka i. 

Nedanstående tabell visar stadens åtaganden om medfinansiering enligt Stockholmsförhandlingen (avtal 2014) 
och Sverigeförhandlingen (avtal 2017) samt Mälarbanan (avtal 2018). Till detta tillkommer finansiella kostnader 
för indexuppräkningen av dessa nominella belopp. Tabellen visar även bidragen till denna medfinansiering 
utifrån befintliga avtal med olika fastighetsägare. 

Medfinansiering för utbyggnad av tunnelbana och Mälarbanan 

Mkr 2014-
2019 

2020 2021 2022 Totalt 

Medfinansiering -1 856,8 -63,6 -170,0  -2 090,4 

Finansiella kostnader* -119,6 -21,5 -160,7 -77,8 -372,5 

Summa kostnader -1 976,4 -85,1 -330,7 -77,8 -2 462,9 

Bidrag till medfinansiering 553,8 8,7 49,9 3,1 615,5 

Finansiella intäkter 11,9 1,4 2,0 1,8 17,1 

Summa intäkter 565,7 10,1 51,9 4,9 632,6 

Totalt -1 410,7 -75,0 -278,8 -72,9 -1 830,3 

* Under 2022 har Solna anpassat sin redovisning till RKR R9, vilket innebär att avsättningarna för finansiella kostnader korrigerats med -70,7 mkr mot eget kapital. Detta 
belopp ingår endast i totalen. 

Totalt nominellt åtagande för Stockholmsförhandlingen uppgår till 840,4 mkr. År 2016 utbetalades nominellt 
20,0 mkr, 2017 utbetalades 61,5 mkr, 2018 utbetalades 148,1 mkr och 2019 utbetalades 157,7 mkr enligt gällande 
betalplan. Under 2020 skedde inga utbetalningar. Under 2021 utbetalades nominellt 0,6 mkr. Hittills under 2022 
har 5,1 mkr betalats ut. Dessutom har förskott om 20,3 mkr betalats ut under perioden. Kvarvarande åtagande 
per 2022-04-30 uppgår nominellt till 447,4 mkr. 

Totalt nominellt åtagande för Sverigeförhandlingen (Hagalundsstationen) uppgår till 650,0 mkr. År 2017 
utbetalades nominellt 40,0 mkr, 2018 utbetalades 60,0 mkr och 2019 utbetalades 95,0 mkr enligt gällande 
betalplan. Under 2020 och 2021 skedde inga utbetalningar. Hittills under 2022 har 27,5 mkr betalats ut. 
Kvarvarande åtagande per 2022-04-30 uppgår nominellt till 427,5 mkr. 

Totalt nominellt åtagande för Mälarbanan uppgår till 600,0 mkr. Hittills har inga utbetalningar skett. Kvarvarande 
åtagande per 2022-04-30 uppgår nominellt till 600,0 mkr. 

De totala kostnaderna för indexering av de tre avtalen Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen och 
Mälarbanan under perioden 2014 till och med april 2022 uppgår till 301,7 mkr (varav 77,8 mkr avser perioden 
januari - april 2022) och har belastat finansnettot. Under 2022 har Solna anpassat sin redovisning till Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendation 9 och diskonterar bedömda framtida betalflöden för avsättningarna 
med internräntan för att beräkna nuvärdet. Anpassningen av redovisningsmetod har inneburit att avsättningarna 
för finansiella kostnader korrigerats med -70,7 mkr mot eget kapital. Indexeringen har sedan 2014 totalt minskat 
det egna kapitalet med 372,5 mkr. 

De totala bidragen till medfinansiering uppgår till nominellt 615,5 mkr. Av detta belopp har 256,9 mkr redan 
inbetalats. De avtal som innehåller indexklausul har räknats upp med avtalade index per sista april 2022. De 
totala intäkterna för indexering av avtalen uppgår till 17,1 mkr (varav 1,8 mkr för januari - april 2022) och utgör 
en finansiell intäkt. 

De infrastrukturella åtagandena är upptagna utifrån gällande avtal och betalplaner samt nu kända 
marknadsförhållanden. Extraordinära intäkter för bidrag till medfinansiering prognostiseras till 60,0 mkr för 2022 
och avser utöver kvarteret Flundran även kvarteret Gelbgjutaren. 

Framtida förändringar i projektens genomförande eller förändrade marknadsförhållanden kan leda till förändrade 
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kostnader och intäkter för Solna. 

Nämndernas driftredovisning 

Nämndernas nettokostnader har ökat med 1,0 procent (9,2 mkr) i förhållande till motsvarande period föregående 
år och uppgår till 942,5 mkr. De senaste åren är nettokostnaderna i det närmaste oförändrade. Till del kan 
utvecklingen förklaras av pandemin i form av lägre efterfrågan och ökade statliga bidrag för att kompensera 
merkostnader, men nämndernas effektiviseringsarbete för att säkra en god hushållning bidrar positivt till 
nettokostnadernas utveckling. 

Nettokostnadsutvecklingen avspeglar sig även i budgetavvikelsen, som uppgår till +69,5 mkr, vilket är i nivå med 
motsvarande period föregående år (72,0 mkr). Frånsett tekniska nämnden uppvisar samtliga nämnder en positiv 
budgetavvikelse. 

Nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 3 023,3 mkr och en prognosavvikelse på 12,6 mkr. Samtliga 
nämnders årsprognoser är i balans med budget eller bättre, vilket visar att tilldelade budgetramar ger 
verksamheterna ekonomiska förutsättningar att upprätthålla en god hushållning och service. Därutöver är 
bedömningen att det ej föreligger något behov att ta stadens medelsreserv (10 mkr) i anspråk under 2022. 

Kommunstyrelsens budgetavvikelse uppgår till +11,4 mkr och förklaras av att medelsreserven inte har tagits i 
anspråk (+3,3 mkr), lägre personalkostnader än planerat på grund av vakanser och minskade kapitalkostnader. 
Därutöver är statsbidragen något högre än budget för perioden. Årsprognos för kommunstyrelsens 
nettokostnader uppgår till 128,1 mkr, vilket är en prognosavvikelse på +12,0 mkr, varav +10,0 mkr avser stadens 
medelsreserv. 

Revisionen uppvisar en budget i balans för perioden och ett nettokostnadsutfall i nivå med budget för året. 

Byggnadsnämndens budgetavvikelse uppgår till +1,3 mkr och förklaras till största del av lägre kostnader för 
köp av tjänst beroende på att utvecklingsprojekt har skjutits fram i tiden. Nettokostnaderna för året 
prognostiseras till 7,2 mkr, vilket är en prognosavvikelse på +0,6 mkr. Prognosavvikelsen beror på den 
genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret som genomförts i staden och som inte beaktat i 
budgetramen för 2022. 

Tekniska nämnden inklusive affärsverksamheten uppvisar en budgetavvikelse på -1,3 mkr som till största 
delen beror på högre energi- och kapitalkostnader än budgeterat. Affärsverksamheten, som utgör en del inom 
nämnden, redovisar en avvikelse på +1,6 mkr, vilket huvudsakligen förklaras av den omarbetade avfallstaxan i 
syfte att möta ökade miljökrav och tidigare års ekonomiska obalans. Nettokostnaderna för året prognostiseras till 
23,8 mkr och en prognos i nivå med budget för nämnden som helhet och för affärsverksamheten. 

Kultur- och fritidsnämndens budgetavvikelse uppgår till +3,4 mkr och förklaras av högre intäkter än förväntat. 
Exempelvis har lokaluthyrningen till idrottsföreningar ökat med 3,9 mkr (45 %) jämfört med samma period 
föregående år, vilket är en följd av att verksamheterna har kommit i gång fullt ut efter pandemins restriktioner. 
Nettokostnaderna för året är prognostiserade till 148,4 mkr och en prognos i nivå med budget. 

Skolnämndens budgetavvikelse uppgår till +12,4 mkr och beror främst på att intäkterna är högre än beräknat. 
Framför allt är det bidrag från Skolverket och Försäkringskassan, men även försäljning av verksamhet samt 
interkommunala intäkter för elever från andra kommuner som visar en positiv avvikelse för perioden. 
Nettokostnaderna för året är prognostiserade till 974,9 mkr, vilket är en prognos i nivå med budget. Rörlighet av 
elever mellan enheter i egen regi och fristående enheter kan påverka utfallet i årsprognosen. En ytterligare 
osäkerhetsfaktor är ett nytt avtal för skolskjuts som kommer att innebära högre kostnader än tidigare för resor 
med taxi. 

Barn- och förskolenämndens budgetavvikelse uppgår till +10,0 mkr och beror främst på högre bidrag från 
staten än budgeterat för perioden. Det är bidrag för sjuklönekostnader från Försäkringskassan (2,7 mkr) samt 
momsersättning som är 6 procent på bidrag till fristående förskolor (2,6 mkr) som är högre än budgeterat. 
Nettokostnaderna för året är prognostiserade till 536,2 mkr, vilket är en prognos i nivå med budget. Osäkerheter 
i prognosen avser antalet barn i egen regi respektive fristående förskolor och andra kommuner under hösten. 
Arbetet med att placera barn inför hösten pågår. 

Kompetensnämnden uppvisar en budgetavvikelse på 1,8 mkr, vilket huvudsakligen beror på högre statsbidrag 
än förväntat och förklaras av ökat antal som söker yrkesförarutbildning inom vuxenutbildningen samt ökat antal 
deltagare inom SFI. Nettokostnaderna för året är prognostiserade till 41,6 mkr och en prognos i nivå med 
budget. 
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Socialnämndens budgetavvikelse uppgår till +11,9 mkr och förklaras huvudsakligen av högre intäkter jämfört 
med periodiserad budget (1,3 mkr) i kombination med lägre kostnader för tjänsteköp (5,3 mkr) och övriga 
kostnader (3,7 mkr) varav den senare avser bistånd (2,9 mkr). Nettokostnaderna för året är prognostiserade till 
226,2 mkr och en prognos i nivå med budget. 

Familjerättsnämndens budgetavvikelse uppgår till +0,3 mkr. Nettokostnaderna för året är prognostiserade till 
4,5 mkr och en prognos i nivå med budget. 

Omvårdnadsnämndens budgetavvikelse uppgår till +17,8 mkr och förklaras huvudsakligen av stimulansbidrag 
som i perioden har intäktsförts med 6,9 mkr samt att nämndens budget är fördelad i tolftedelar, vilket betyder att 
förväntad behovsutveckling samt pris- och löneökningar kommer att påverka resterande period i form av ökade 
kostnader. Nettokostnaderna för året är prognostiserade till 920,2 mkr och en prognos i nivå med budget. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppvisar en budgetavvikelse på +0,5 mkr vilket förklaras av lägre kostnader 
för köp av tjänst eftersom planerade projekt genomförs senare under året. samt att vissa rekryteringar har 
senarelagts. Nettokostnaderna för året är prognostiserade till 10,6 mkr och en prognos i nivå med budget. 

Mkr 2022 2021 % 22/21 Budget-
avvikelse 

Budget Prognos Prognos-
avvikelse 

Kommunstyrelsen -35,3 -38,8 -9,1 11,4 -140,1 -128,1 12,0 

Kommunrevisionen -0,5 -0,7 -17,6 0,0 -1,6 -1,6 0,0 

Byggnadsnämnden -1,3 -1,9 -28,1 1,3 -7,8 -7,2 0,6 

Tekniska nämnden -9,2 -7,2 27,9 -1,3 -23,8 -23,8 0,0 

Kultur- och fritidsnämnden -46,0 -45,2 1,9 3,4 -148,4 -148,4 0,0 

Skolnämnden -312,6 -301,5 3,7 12,4 -974,9 -974,9 0,0 

Barn- och förskolenämnden -168,7 -169,7 -0,6 10,0 -536,2 -536,2 0,0 

Kompetensnämnden -12,0 -13,7 -12,4 1,8 -41,6 -41,6 0,0 

Socialnämnden -63,5 -67,1 -5,4 11,9 -226,2 -226,2 0,0 

Gemensam familjerättsnämnd -1,2 -1,5 -23,2 0,3 -4,5 -4,5 0,0 

Omvårdnadsnämnden -288,9 -283,0 2,1 17,8 -920,2 -920,2 0,0 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -3,0 -2,9 3,5 0,5 -10,6 -10,6 0,0 

Summa nämnder -942,5 -933,3 1,0 69,5 -3 035,9 -3 023,3 12,6 

Finansiering samt 
gemensamma kostnader och 
intäkter 

763,5 1 276,9 -40,2 -280,1 3 130,9 3 252,8 121,9 

Totalt -178,9 343,6 -152,1 -210,6 95,0 229,5 134,5 

I tabellen redovisas en rad "Finansiering samt gemensamma kostnader och intäkter" som innehåller skatteintäkter, finansiella poster, jämförelsestörande poster, extraordinära poster 
med mera. Syftet är att återspegla stadens totala resultat för perioden. 

Investeringsredovisning 

Periodens investeringar uppgår till 27,2 mkr, vilket är en minskning med 23,4 mkr jämfört med föregående år 
och av årets investeringsbudget återstår 161,1 mkr. Förändring mot samma period föregående år beror på förra 
årets anpassning av Råsundaskolan för att möta barn- och utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov. 

Investeringar i fastigheter uppgår till 14,8 mkr för perioden. Inom skolans område pågår en renovering av 
Ringens förskola i syfte att skapa fler skolplatser i norra Solna. Renoveringen innefattar både inomhus- och 
utomhusmiljön. På Råsundaskolan pågår renovering av lokaler för elever med behov av särskilt stöd och 
parallellt pågår projektering för ny hiss. En ny fjärrvärmecentral håller också på att installeras på 
Ekensbergsskolan. 

På Sunnanskolan anläggs en ny aktivitetsyta med konstgräsplan, basketplan samt utegym. Generellt pågår mycket 
projektering inför genomförande, exempelvis gårdsupprustning på Gasellens förskola, ny ventilation på 
Sunnanskolan samt nytt tak på ridhuset i Ulriksdal. 

Bland stadsmiljöinvesteringar (11,4 mkr) som pågått under perioden, kan nämnas färdigställandet och 
slutregleringen av cirkulationsplatsen Råsundavägen/Gränsgatan. 

Arbetet utifrån budgetområdena med särskilt tilldelad budget av kommunfullmäktige; cykelplan, vatten, 
lekplatser, trygghetsåtgärder i stadsmiljö och återplantering i stadsmiljön, pågår som planerat och tilldelad 
investeringsbudget förväntas nyttjas. Åtgärder i enlighet med cykelplanens genomförandeprogram har fortlöpt 
genom byggprojekten på Evenemangsgatan och i södra Bergshamra samt projektering av Galoppvägen, 
Hagalundsparken och vid Huvudstabadet. Upprustningen av Rosenträdgården i Hagalundsparken har inletts. I 
projektet ingår även upprustning av den intilliggande trappan. Elljusspåret i Igelbäcken är till största delen klart. 
Projektering av de lekplatser som ska rustas under året har genomförts och förarbeten pågår. 
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  Periodutfall Årsprognos 

Mkr 2022 2021 Differens 
22/21 

Återstår 
av 

årsbudget 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Kommunstyrelsen 0,0 0,1 -0,1 5,4 5,4 18,4 -13,0 

Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

Tekniska nämnden 26,2 48,2 -22,0 144,4 170,6 150,6 20,0 

Kultur- och fritidsnämnden 0,0 0,8 -0,8 4,2 4,2 4,2 0,0 

Skolnämnden 0,0 0,2 -0,2 5,0 5,0 1,0 4,0 

Barn- och förskolenämnden 0,3 1,1 -0,8 0,7 1,0 0,5 0,5 

Kompetensnämnden 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

Socialnämnden 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 

Familjerättsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

Omvårdnadsnämnden 0,6 0,1 0,5 0,9 1,5 1,0 0,5 

Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

Totalt 27,2 50,6 -23,4 161,1 188,3 175,7 12,6 

Årets investeringsprognos uppgår till 175,7, vilket är en positiv prognosavvikelse på 12,6 mkr. Avvikelsen 
förklaras i all väsentlighet av den genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret som 
genomförts under 2021. Genomlysningen har bland annat resulterat i ett tydliggörande av stadens anvisning för 
gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader samt en förändring av beloppsgränsen. Detta 
innebär att budgeterade investeringar under 2022 delvis redovisas som driftkostnader. 

För tekniska nämnden innebär den förändrade redovisningen ett överskott på 20,0 mkr jämfört med budget. 
Övriga nämnder och kommunstyrelsen prognostiserar ett utfall på 10,1 mkr och en prognosavvikelse på 7,6 mkr. 
Därutöver belastas kommunstyrelsens investeringsbudget med kostnader för att täcka beslutet att bygga en ny 
skola i Järvastaden som beslutades av kommunstyrelsen i februari. Investeringsutfall för skolbygget beräknas till 
15 mkr under 2022. 

Exploatering 

Nettoinvesteringarna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 70,8 mkr för perioden januari - april 
jämfört med 60,3 mkr samma period 2021. De större projekten avser simhallsbyggnaden i kvarteret 
Idrottsplatsen 25,7 mkr, kvarteret Lagern 7,0 mkr, kvarteret Hagalund 4:10 vid Solnavägen 6,4 mkr samt 
Mälarbanan 6,2 mkr. 

Under perioden januari till april har inga exploateringsbidrag inkommit. Inga projekt har heller aktiverats under 
perioden. 

Årsprognosen för investeringar avseende exploateringsverksamheten uppgår till 170,0 mkr och de större 
pågående projekten avser Simhallen och Tomtebodadepån samt kvarteren Hagalund 4:10, Huvudsta 3:1 och 
Blåmesen. Årsprognosen gällande inbetalda exploateringsbidrag uppgår till 70,0 mkr. Under 2022 väntas 
aktiveringar ske i samband med färdigställda exploateringsprojekt. 

  Periodutfall Årsprognos 

Mkr 2022 2021 Differens 
22/21 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Exploateringsverksamheten 70,8 60,3 10,5  170,0 -170,0 

Medelsförvaltning 

Medelsförvaltningen är uppdelad i en långsiktig kapitalförvaltning och en kortsiktig likviditetsförvaltning. 

Kapitalförvaltningen tillskapades år 2002, då aktierna i Solnabostäder AB avyttrades till Signalisten. Av det 
frigjorda kapitalet placerades 600 mkr med en placeringshorisont över tio år i en värdepappersportfölj, som 
innehåller svenska och globala aktier samt svenska räntebärande värdepapper. Under 2021 tillfördes ytterligare 
900 mkr, vilket innebär att sammanlagt 1 500 mkr har investerats i den långsiktiga kapitalförvaltningen. Per sista 
april var den långsiktiga kapitalförvaltningen värd 3 210,0 mkr att jämföra med 3 616,6 mkr vid årets början och 
2 084,5 mkr per årsskiftet 2020/2021. Under första tertialet 2022 har inga insättningar eller uttag skett i den 
långsiktiga kapitalförvaltningen. Inkluderas den kortsiktiga likviditetsförvaltningen uppgår marknadsvärdet till 
3 352,4 mkr. 

Hittills i år har det varit en negativ utveckling för såväl svenska som globala aktier samt för svenska räntor. Ökad 
geopolitisk oro samt tilltagande global inflation som resulterat i stigande räntor ligger bakom den negativa 
utvecklingen. Kapitalförvaltningen har för perioden till och med april genererat en avkastning på minus 11,2 
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procent, vilket är 3,2 procentenheter lägre än det jämförelseindex som totalportföljen ska mätas mot. Andelen 
räntebärande tillgångar utgör 30 procent i normportföljen, svenska aktier utgör 35 procent av normportföljen 
och globala aktier utgör 35 procent av normportföljen. Sammansättningen av normportföljen avser att uppnå det 
långsiktiga avkastningsmålet till minsta möjliga marknadsvärdesrisk. Per sista april 2022 utgjorde andelen 
räntebärande tillgångar 27,0 procent av portföljen medan svenska aktier utgjorde 35,2 procent och globala aktier 
utgjorde 37,8 procent av portföljens värde. Avvikelserna mot normportföljen är inom de tillåtna intervallen. Alla 
tillgångar utgörs av fonder med daglig handel. 

Under april har staden konkurrensutsatt förvaltningen av svenska räntefonder och nytt avtal gällande 
fondförvaltning har tecknats under maj. 

Kommunfullmäktiges målsättning är en årlig avkastning om minst konsumentprisindex (KPI) plus tre 
procentenheter under de senaste fem åren. Mätt över den senaste femårsperioden (april 2017 – april 2022) har 
kapitalförvaltningen genererat en avkastning som klarat den målsättningen då den årliga avkastningen uppgått till 
9,3 procent medan inflationen uppgått till 2,4 procent årligen. 

Värdet på den kortsiktiga likviditetsförvaltningen uppgick till 142,4 mkr per den 30 april och är placerat på 
koncernkontot till noll procents ränta. Inga uttag har skett från likviditetsförvaltningen under perioden januari till 
och med april. Solna stads likviditet är fortsatt god. 

Pensionsförpliktelser 

Stadens pensionsadministration sköts av KPA. Nedan lämnas upplysningar om stadens totala 
pensionsförpliktelse i balansräkningen, det vill säga avsättningar inklusive särskild löneskatt samt 
ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt. 

Medel som förvaltas på lång sikt, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd finanspolicy, för att täcka 
framtida investeringsbehov och/eller Solna stads pensionsåtagande uppgår per 2022-04-30 till 3 210,0 mkr. 
Stadens pensionsförpliktelser förvaltas således inte genom pensionsförsäkring, pensionsstiftelse eller egna 
förvaltade pensionsmedel. 

Det totala pensionsåtagandet för stadens anställda uppgår till 1 668,3 mkr inklusive löneskatt. Åtagandet 
redovisas dels som avsättning i balansräkningen, dels som ansvarsförbindelse. 

Avsättningen består av det åtagande som avser pensioner intjänade från 1 januari 1998 och utgörs av 
förmånsbestämd pension, ålderspension, efterlevandepension samt visstidspension. Den del som förvaltas av 
arbetsgivaren uppgår till 544,6 mkr inklusive löneskatt. Jämfört med 2021 är det en ökning med 29,9 mkr 

Avsättningar avseende särskild avtalspension enligt överenskommelse (SAP-sök) uppgår till 2,5 mkr inklusive 
löneskatt och räknas som omstruktureringsåtgärder. De totala pensionsavsättningarna för staden uppgår till 
552,0 mkr inklusive löneskatt. Den finansiella kostnaden på 4,5 mkr ingår i pensionsavsättningen. 

Pensionsförpliktelser 

Mkr 2022 2021 Förändring Förändring 
% 

Avsättning 552,0 523,0 29,0 5,5 

- varav pensioner intjänade från 1998 544,6 514,7 29,9 5,8 

- varav visstidspensioner 4,9 2,8 2,1 75,0 

- varav pensioner omstrukturering 2,5 5,6 -3,1 -55,4 

Ansvarsförbindelser pensioner intjänade före 1998 1 116,3 1 164,4 -48,1 -4,1 

Totalt 1 668,3 1 687,5 -19,2 -1,1 

I ansvarsförbindelsen ingår förpliktelser för pensionsförmåner som intjänades före 1998. Kostnaden redovisas 
när pensionen utbetalas. Förpliktelsen uppgår till 1 116,3 mkr inklusive löneskatt per den sista april. Den totala 
förpliktelsen redovisas enligt den kommunala redovisningslagen utanför balansräkningen 

Reservering för strukturåtgärder 

Förutsättningen för att utnyttja medel till strukturåtgärder är att kravet på en god ekonomi uppfylls. De 
omstruktureringsåtgärder som beslutas ska leda till en sänkt kostnadsnivå på sikt. Exempel på kostnader som 
brukar kunna anses som omstruktureringskostnader är avgångsvederlag, avtalspensioner, effektiviserings- och 
återställningskostnader för lokaler, nedskrivning av bokfört värde samt eventuellt andra kostnader som saknar 
samband med den löpande verksamheten. 
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I reserverat eget kapital finns medel för att täcka framtida pensionskostnader, beslutade 
strukturomvandlingsinsatser som leder till en sänkt kostnadsnivå samt övriga strukturella utvecklingsinsatser. 
Kostnader för strukturomvandling och strukturella utvecklingsinsatser har inte budgeterats utan redovisas som 
en jämförelsestörande kostnad att täckas av reserveringarna. Under året har 11,7 mkr använts av tidigare 
reserverat eget kapital för omstrukturering (5,0 mkr), pensioner (6,7 mkr) och kostnader för stadens utbyggnad 
och skol- och förskolelokaler (0,0 mkr). 

Pensioner 

Den del av pensionskostnaderna som enligt beslut i budgeten ska täckas av reserveringar i eget kapital uppgår för 
perioden till 6,7 mkr. 

Omstrukturering 

Kostnader för omstrukturering som avser avgångsvederlag, särskild avtalspension eller andra strukturella åtgärder 
som lokalanpassningar, uppgår under perioden till 5,0 mkr. Solna stad strävar efter att agera ansvarsfullt som 
arbetsgivare vid alla anpassningar och naturliga avgångar är det önskvärda alternativet. I de fall naturlig avgång 
inte är möjlig, kan staden bevilja avgångsvederlag eller särskild avtalspension. 

Kommunfullmäktige har i flertalet årsbokslut alltsedan år 2005 beslutat att del av resultatet som översteg stadens 
resultatmål, skulle reserveras för att möta framtida kostnader för omstrukturering. Strukturåtgärderna ska leda till 
en sänkt kostnadsnivå för staden. Tjänster som blir vakanta på grund av omstrukturering, får inte återbesättas. 
Inte heller får personer som fått avgångsvederlag återanställas utan särskild prövning. 

Under perioden har 4,3 mkr använts till avgångsvederlag och 0,4 mkr till särskild avtalspension samt övriga 
strukturåtgärder (lokalanpassning) 0,3 mkr. Strukturomvandlingen har under perioden berört tre förvaltningar. 
Av reserveringen återstår 100,1 mkr. 

Kostnader för omstrukturering 

Mkr 2022 2021 Förändring 

Avgångsvederlag -4,3 -18,3 -14,0 

Avtalspension -0,4 -1,9 -1,5 

Övriga strukturåtgärder (lokalanpassningar m.m.) -0,3 -0,4 -0,1 

Totalt -5,0 -20,6 -15,6 

Strukturella utvecklingsinsatser, stadens utbyggnad och skol- och förskolelokaler 

I årsbokslutet 2021 avsattes 400,0 mkr för strukturella utvecklingsinsatser för stadens skol- och förskolelokaler. 
Tillsammans med tidigare avsatta medel återstår totalt 524,2 mkr för detta ändamål. 
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Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 68 
Godkännande av nyemission för att ansluta nya delägare i 
Stockholmsregionens Försäkring AB (KS/2022:87) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att kommunerna Nykvarn, 
Salem, Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 
2022-2023 tillträda som aktieägare i Stockholmsregionens Försäkrings AB och teckna 
försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom riktad 
nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie. 
 
Sammanfattning 
Stockholmregionens Försäkrings AB (SRF AB) bildades år 2008 och ägs av 21 
kommuner i Stockholms län. SRF AB erbjuder försäkringar för egendom, ansvar, trafik, 
fordon och olycksfall till ägarkommunerna samt vissa av deras medförsäkrade bolag 
och andra samägda kommunala intressen.  
 
Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under våren 2022 
anmält intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF AB.  
 
Styrelsen i SRF AB föreslår att fullmäktige i bolagets aktieägande kommuner beslutar 
att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro, var för sig, erbjuds 
möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar 
i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom riktad nyemission med 
tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.  
 
Stadsledningsförvaltningen ser inga hinder för att låta Nykvarn, Salem, Sundbyberg och 
Upplands-Bro ansluta sig till SRF på de villkor som redovisats. Synergieffekterna och 
fördelarna med försäkringssamarbetet ökar med antalet anslutna kommuner. Förslaget 
från SRF AB tillstyrks därmed. 
 
 
 
 
 
  

I 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-05-25 

 KS/2022:87 
 
 
 

Godkännande av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkrings 
AB (SRF AB) 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att kommunerna Nykvarn, Salem, 
Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda 
som aktieägare i Stockholmsregionens Försäkrings AB och teckna försäkringar i bolaget tidigast 
från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per 
kommuninvånare till priset 100 kr per aktie. 
 
Sammanfattning 
Stockholmregionens Försäkrings AB (SRF AB) bildades år 2008 och ägs av 21 kommuner i 
Stockholms län. SRF AB erbjuder försäkringar för egendom, ansvar, trafik, fordon och olycksfall 
till ägarkommunerna samt vissa av deras medförsäkrade bolag och andra samägda kommunala 
intressen.  
 
Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under våren 2022 anmält 
intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF AB.  
 
Styrelsen i SRF AB föreslår att fullmäktige i bolagets aktieägande kommuner beslutar att 
kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att 
under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från 
och med 2023-01-01. Tillträde sker genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per 
kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.  
 
Stadsledningsförvaltningen ser inga hinder för att låta Nykvarn, Salem, Sundbyberg och 
Upplands-Bro ansluta sig till SRF på de villkor som redovisats. Synergieffekterna och fördelarna 
med försäkringssamarbetet ökar med antalet anslutna kommuner. Förslaget från SRF AB 
tillstyrks därmed. 
 
 
 
 
 
Christer Lindberg   Axel Bernhult 
Förvaltningschef/Ekonomichef   Finansstrateg 
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Ärendet 
Stockholmregionens Försäkring AB (SRF AB) är ett samägt bolag med 21 av Stockholms läns 26 
kommuner som delägare. Bolaget grundades 2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl anpassat 
försäkringsskydd, effektiv skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande arbetet. SRF AB står 
under Finansinspektionens tillsyn. 
 
Enligt aktieägaravtalet kan nya medlemmar tas in i bolaget om parterna är överens om detta. Om 
en ny aktieägare tillträder utan att någon annan frånträder, måste det ske en nyemission. Så 
skedde när Sigtuna blev ny medlem 2015. Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och 
Upplands-Bro har under våren 2022 anmält intresse att kunna tillträda som medlemmar och 
delägare i SRF AB. Förutom Stockholms stad som har eget försäkringsbolag, så skulle därmed 
samtliga kommuner i Stockholms län vara delägare i SRF AB. 
 
Frågan har utretts av bolaget och styrelsen i SRF AB föreslår att fullmäktige i bolagets 
ägarkommuner beslutar att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro, var 
för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna 
försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom nyemission med 
tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie. Beslut i respektive 
kommuns fullmäktige fattas senast den 31 oktober 2022. 
 
Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro får betala samma summa per aktie som alla 
andra kommuner gjorde vid bildandet av bolaget och som Sigtuna gjorde när de tecknade sig för 
aktier i bolaget. Skulle detta ske utifrån kommunernas invånartal i mars 2022 så handlar det om 
totalt 113 886 invånare i de fyra kommunerna tillsammans, vilket skulle ge SRF AB ett 
aktiekapitaltillskott med 11 388 600 kronor. Invånartalet 2022-09-30 föreslås vara styrande för 
teckning av nya aktier. Kostnader för tillträde ska betalas av respektive ny aktieägare. 
 
Solnas ägarandel i SRF AB är 5,81%. Solnas ägarandel väntas sjunka till cirka 5,2 % till följd av 
nyemissionen om samtliga fyra kommuner väljer att teckna sig för aktier.  
 
Stadsledningsförvaltningen ser inga hinder för att låta Nykvarn, Salem, Sundbyberg och 
Upplands-Bro ansluta sig till SRF AB på de villkor som redovisats. Synergieffekterna och 
fördelarna med försäkringssamarbetet ökar med antalet anslutna kommuner. Det ökade egna 
kapitalet i bolaget minskar behovet av återförsäkring vilket ger ägarkommunerna lägre 
försäkringskostnader samtidigt som exponeringen för oförutsägbara svängningar i 
försäkringsmarknaderna minskar. Förslaget från SRF AB tillstyrks därmed. 
 
Efter att samtliga ägare har godkänt nyemission av aktier till Nykvarn, Salem, Sundbyberg och 
Upplands-Bro, så kommer nyemissionerna att föreläggas bolagsstämma i SRF AB för beslut. 

I SOLNASTAD 
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Detta avtal är ett aktieägaravtal mellan följande aktieägare i Stockholmsregionens 
Försäkring AB, Botkyrka kommun, Danderyds kommun, Ekerö kommun, Haninge kommun, 
Huddinge kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Nacka kommun, Nontälje kommun, 
Nynäshamns kommun, Sollentuna kommun, Solna stad, Södertälje kommun, Tyresö 
kommw1, Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentwla kommun, Vaxholms stad, 
Värmdö kommun och Österåkers kommun. Dessa benämns gemensamt "parterna" i detta 
avtal. 

Kommentar 
Ett konsortialavtal/aktieägaravtal är ett samarbetsavtal mellan aktieägarna i ett aktiebolag 
(försäkringsaktiebolag). Syftet med avtalet är att avtalsrättsligt reglera alla.frågor rörande 
bolaget och dess verksamhet som är av sådan betydelse för part eller parter att de inte kan 
acceptera att.frågorna avgörs medförsäkringsrörelselagens (1982: 713) majoritetsregler. 
Konsortialavtalet är därför mycket viktigt och bör ägnas stor uppmärksamhet. 
Aktieägaravtalet gäller endast i parternas inbördes relation och påverkar inte tredje man 
eller parternas relation till tredje man. 

Avtalet och dess bilagor 

Avtalet består av detta huvudavtal samt följande bilagor: 

Bilaga 1 
Bilaga 2 

Bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkring AB 
Aktieinnehavsförteckning 

För det fall handlingarnas innehåll inte överensstämmer med varandra har huvudavtalet 
företräde framför bilagorna. Bilagorna har inbördes företrädesordning enligt den ovanstående 
ordningen. 

§ 1 Bakgrund 

Parterna avser att bilda ett gemensamt försäkringsaktiebolag benämnt Stockholmsregionens 
Försäkring AB. Bolaget avser att under 2007 ansöka om koncession för försäkringsrörelse. 
Bolaget är i första hand avsett för parterna och deras bolag och stiftelser. Det gemensamma , ~ 
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bolagets syfte är att långsiktigt och stabilt till så förmånliga villkor som möjligt meddela 
försäkring för kommunerna. Bolaget skall agera som inköpscentral för försäkring samt 
möj liggöra, underlätta och stöda effektiv kommunal riskhantering med avsikt att minska 
kommunens faktiska skadeutfall. 

§ 2 Mål och verksamhet 

Bolagets mål är att skapa förutsättningar för en långsiktig och stabil riskfinansiering, något 
som i sin tur stöder en effektiv kommunal risk.hantering. Detta bidrar till att skapa trygga och 
säkra kommuner. Genom bolaget nås bl.a. en samlad inköpsstyrka på återförsälaings
marknaden, något som över tiden ger fördelaktiga försäkringslösningar för delägarna. 

Parterna skall långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en åttraktiv och stabil aktör på den 
internationella återförsäkringsmarknaden och sträva efter att tillföra hög kompetens inom 
försäkringsonu-ådet åt bolaget. 

För fullgörande av bolagets åtaganden skall bolagets styrelse äga rätt att upphandla 
försäkringsservice, skadehantering och ekonomiadministration samt aktuariella, risktekniska 
och andra erforderliga specialisttjänster. 

Verksamheten skall bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av verksamhetsplan för bolaget 
och antagen bolagsordning. Därutöver skall bolagsstämman fastställa direktiv och riktlinjer 
för styrelsen. 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som 
meddelas i detta avtal, vilket dem emellan skall gälla framför bolagsordningen. 

Kommentar 
Under paragraferna I och 2 lämnas en beskrivning av anledningen till varför parterna 
önskar samverka genom att bedriva gemensamtförsäkringsbolag. Syftet med detta är dels att 
ja en förståelse för avtalsinnehållet, dels att syftes och verksamhetsbeskrivningen kan ha 
betydelse för tolkningen av avtalet vid en eventuell tvist angående avtalets innehåll. 

§ 3 Aktiekapital, aktieinnehav och övergång av aktie 

Stockholmsregionens Försäkring AB:s aktiekapital skall vid bildandet uppgå till ett belopp 
som motsvarar en (1) aktie per invånare i de aktieägande kommunerna. Som utgångspunkt för 
beräkningen används invånarantal per den 31 december 2006. 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 100 kronor/st. 

Aktietilldelningen vid bolagets bildande framgår av bilaga 2 

Aktietilldelningen enligt bilaga 2 är beräknad på så sätt att vai;" e kommun ~ hå~er en (1) aktie 

per invånare i kommunen. ~ f:- :1, . <-;i_J 7 ii;' ~ il Jt 
Stockholmsregionens Försakring AB ~ ' (I 1J Y: 
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Förfarande vid ändring av aktiefördelningen om part avser att sälja aktier i bolaget regleras 
genom hembudsklausul i 16 § bolagsordningen 

Om ny kommun avser tillträda i bolaget som aktieägare skall parterna vara överens om detta. 
Om ny part tillträder som aktieägare i bolaget utan att annan part skall frånträda som 
aktieägare krävs för att upprätthålla principen om tilldelning av aktier i förhållande till 
invånarantal hos respektive aktieägande kommun att bolaget emitterar nya aktier genom 
riktad emission eller att samtliga aktieägare avyttrar viss del av innehavda aktier till 
nytillträdande aktieägare. För att underlätta ett sådant förfarande och då tilldelningen är en (1) 
aktie per invånare i respektive kommun skall bolaget i första hand genom riktad emission 
erbjuda tillträdande part nya aktier i bolaget i enl ighet med invånarantalsprincipen. 

Beslut om ändring av bolagets aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav 
skall fattas av bolagsstämman i enlighet med vid var tid gällande författningsbestärnmelser. 

Parterna skall bära sin respektive andel av bolagsbildningskostnader och övriga 
initialkostnader. Om ny aktieägare skall tillträda skall denna svara för kostnaderna kring 
till trädan det. 

Parterna deltar i detta aktieägaravtal med samtliga aktier, som vederbörande har och i 
framtiden kan komma att förvärva i bolaget. 

Kommentar 
I bolagsordningen föreskrivs att bolagets aktiekapital skall ligga inom ett visst intervall (se 4 
§ bolagsordningen). Parterna måste emellertid bestämma sigför ett faktiskt aktiekapital, ett 
s. k. fixerat aktiekapital. 

Bolaget kommer att bestå av det antal aktier som motsvarar en (I) aktie per invånare i de 
aktieägande kommunerna. Aktie kommer att ha ett nominellt värde om I 00 kr/st. Här föreslås 
att dessa aktier tilldelas enligt en princip som grundar sig på att varje aktieägande kommun 
skall äga aktier i jorhållande till invånarantal. Hur tilldelningen blir mellan aktieägarna 
framgår av bilaga 2 till avtalet. 

I paragrafen regleras ävenförändringar i bolagets ägarstruktur. Om aktieägare avser att 
sälja hela eller delar av sitt aktieinnehav skall dessa aktier hembjudas enligt 16 § 
bolagsordningen. Förfarandet regleras då i enlighet med vad som föreskrivs där. 

Det är emellertid inte omöjligt att ytterligare kommuner vill inträda som aktieägare i detta 
bolag. Hur ett sådantförfarande skall gå till regleras också i denna paragraf Enligt 
paragrafen skall i.första hand ett emissionsförfarande användas. 

Försäkringsrörelselagens bestämmelser om nyemission (kontantemission) anknyter till 
bestämmelserna om bolagsbildning. I stället/är stiftarna agerar emellertid bolagets ordinarie 
organ, stämman eller styrelsen, och stiftelseurkunden ersätts med bolagsstämmans eller 
styrelsens beslut om nyemission. 

Beslut om nyemission fattas som huvudregel av bolagsstämman. Styrelsen kan emellertid L 
enligt lagen besluta om nyemission underförutsättning at:,bolagsstä~ a: ~odk.änne~ bes ut~ J>[V 

Stockholmsregionens Försilkring Al3 c;>-- 1/ (~' j°t\ \ :l ::;;• C < f _6 J/1 / J:yJ :/-
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i efterhand. Bolagsstämman kan också lämna sitt godkännande på förhand genom att 
bemyndiga styrelsen attfatta beslut om nyemission. I detta bolag krävs dock enligt 14 § 
bolagsordningen att beslut om ändring av antalet aktier i bolaget skall underställas 
respektive aktieägande kommun.för att äga giltighet 

För stämmobeslut om nyemission krävs som regel bara att det har biträtts av aktieägare med 
mer än häljien av rösterna på stämman. Innebär beslutet avvikelse från den företrädesrätt till 
nya aktier som aktieägarna har enligtförsäkringsrörelselagen eller bolagsordningen krävs 
att aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 
företrädda aktierna röstat för beslutet, se 4 kap. 5 § forsäkringsrörelselagen. I 
bolagsordningen kan föreskrivas högre mqjoritet än lagen fordrar. Så har inte skett i detta 
bolags bolagsordning. I denna paragrqf såväl som enligt regler om under ställning i 
bolagsordningen.föreskrivs att aktieägarna skall vara överens om att ny ägare skall erbjudas 
aktier genom nyemission. Priset.för aktierna vid en nyemission får inte understiga aktiens 
nominella belopp. Detta innebär att nyemission inte kan göras till ett pris lägre än det pris 
per aktie som nuvarande aktieägare betalat. 

Om inte emission väljs så uppstår problem då .försäljning måste ske från varje aktieägare till 
den nye aktieägaren om tilldelning på grund av invånarantal skall kunna upprätthållas. Detta 
medjor en om.fattande administration som berör va,je nuvarande aktieägare. 

§ 4 Pantsättning 

Aktieägare får ej pantsätta eller ställa ut option på sina aktier i bolaget. Aktieägare får inte 
heller på aimat sätt inskränka rådigheten över sina aktier utan övriga parters samtycke. 

Kommentar 
Paragrafen innehåller en bestämmelse som innebär att aktieägarna inte får inskränka 
rådigheten över sina aktier på något sätt. 

§ 5 Bolagets styrelse 

Enligt 6 § bolagsordningen skall bolagets styrelse bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) 
ledamöter. Minst en ledamot skall vara försäkringssakkunnig. 

Till ordförande och vice ordförande för styrelsen skall utses andra ledamöter än den särskilt 
försäkringssakkunnige ledamoten. 

Parterna emellan skall jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör 
förhållanden mellan Stockholmsregionens Försäkring AB och en aktieägare enbart på den 
grund att styrelseledamot är anställd eller fö1troendevald hos berörd aktieägare. 

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning bestående av fem ! 
ledamöter. I beredningens arbete skall eftersträvas att bolagsstyrelsens sammansättning ~ _ 

Stockholmsregionens Förs!lkring AB 
Aktietlgaravtal 
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präglas av, utöver vad som stadgas ovan, hänsyn till att styrelsen är representativ för 
aktieägarna med avseende på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt. Valberedningen kan 
men behöver inte föreslå förtroendevalda och tjänstemän i ägarkommunerna som 
styrelseledamot. 

Under bolagets första verksamhetsår skall styrelsen utses av Kommunförbundet Stocl<l1olms 
Län då denna organisation är stiftare av bolaget. 

Kommentar 
Enligt bolagsordningen skall bolagets styrelse bestå av 5 - 9 ledamöter. Inom detta ~pann 
måste ägarna bestämma sig.för hur många som.faktiskt skall ingå i styrelsen. I denna 
paragrafföreskrivs att det skall vara.fem stycken ledamöter i styrelsen. Här regleras även 
nomineringen av kandidater vilket sker genom en av bolagsstämman utsedd valberedning. 

För bolagets.första verksamhetsår utses styrelsen av Kommunjårbundet Stockholms Län. 
Skälet.för detta är att det måste göras redan innan aktierna tecknats av de tilltänkta 
delägarna. Det skall ske i samband med ansökan om koncession hos Finansinspektionen. 
Varje styrelsemedlem skall dessutom genomgå en vandelsprövning hos Finansinspektionen. 

§ 6 Styrelsebeslut 

Vid styrelsebeslut skall enighet eftersträvas. Kan inte enighet uppnås skall styrelsen hänskjuta 
frågan till bolagsstämman för prövning såvida inte beslutet är av sådan brådskande karaktär 
att hinder för ett sådant förfarande föreligger. 

Styrelsen skall särskilt iaktta bestämmelsen i 8 kap 11 § FRL (försäkringsrörelselagen 
1982:713) att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga styrelseledamöter fått tillfälle 
att delta i ärendets behandling. 

Kommentar 
Den typ av verksamhet som skall bedrivas i bolaget, dvs. där ägarna också är bolagets 
kunder, kan jämjåras med ett samarbete. I ett sådant är det av vikt att parterna är överens. 
Om inte konsensus råder kring bolaget och dess verksamhet.föreligger stor risk för att 
verksamheten på sikt kommer att upplösas/avvecklas. Det är viktigt att vara medveten om 
detta. För att så långt som möjligt skapa.förutsättningar för konsensus.föreskrivs att enighet i 
styrelsen skall efiersträvas. Om så inte är fallet skalljrågan hänskjutas till stämman. 

§ 7 Revision 

Bolagets revisor skall vara auktoriserad. Revisorn väljs på ordinarie bolagsstämma för den tid 
som anges i bolagsordningen. 

Stockholmsregionens Försllkring Al3 
Aktieägaravtal 
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Den individuella premien för de försäkrade konununerna skall fastställas årligen inför varje 
förnyelse enligt en av parterna fastställd modell. Modellen innebär i princip att premien är 
utfallsberoende och beräknas på ett rullande treårigt genomsnitt. Varje inträffad skada 
påverkar därigenom under det år den inträffar och ytterligare två år. Därefter rullar den bort. 
Modellen skall tillämpas redan från och med första året. 

Premien beror av en jämförelse mellan en del av premien, den s.k. jämförelsepremien, och 
skadeutfallet. Parterna skall fastställa den del av premien som skall vara jämförelsepremie. 
Resten av premien benämns förbehållspremie. Skadeutfallet beräknas som sununan av 
utbetald ersättning och gjorda avsättningar för kommande utbetalningar. 

Relationen mellan utfall och jämförelsepremie gnmdar tillägg (malus) eller avdrag (bonus) på 
premie till nästföljande år. Ändringen av premien från ett år till ett annat skall begränsas till 
ett procenttal som fastställs av parterna. 

Detaljerna i modellen fastställs från tid till mman av parterna vid bolagsstämman. 

Styrelsen km1 från tid till annan besluta om särskilda villkor för försäkringar som redovisar en 
onormal utveckling. 

Vmj e aktieägares andel i bolagets ti llgångar och skulder beräknas med samma andel som 
andelen ägda aktier. 

Bolagsstämman beslutar vid vmje stämma om disposition av bolagets eventuella vinstmedel 
(se 16 § bolagsordningen). Pm1erna är överens om att inte åberopa regeln minoritetsbegärd 
utdelning enligt 10 kap 3 § andra stycket FRL 

Kommentar 
I paragrafen beskrivs.för.farandet.för premieberäkning. Angående den närmare innebörden av 
detta se särskild skrivelse. Paragrafen reglerar även aktieägarnas andel i tillgångar och 
skulder samt att aktieägarnaforbinder sig att inte använda lagens minoritetsutdelningsregler. 

§ 9 Ekonomiska föreskrifter 

Stockholmsregionens Försäkring AB skall följa försäkringsavtalslagens och 
försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering. 

Parterna är överens om att Stockholmsregionens Försäkring AB inte skall äga rätt att ingå 
borgen eller förvärva fast egendom. 

Budget för Stockholmsregionens Försäkring AB skall årligen upprättas och fastställas av 
styrelsen. 

Stockholmsregionens Försäkring AB 
Aktieägaravtal 
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Om Stockholmsregionens Försäkring AB anlitar part för arbete eller tjänster gäller som 
förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

Budget för kommande verksamhetsår skall fastställas senast 30 november. 

Komme11tar 
I paragrafenföreskrivs vissa skyldigheterför bolaget. Vissa av dessa är självklara då de 
följer av lagstiftning andra är sådant som parterna kommit överens om. Delar av det som 
föreskrivs här bör dessutom tas in i ägardirektiven som skall fastställas av stämman (se detta 
avtal 2 § fjärde stycket). Detta är viktigt.för alt styrelsen skall omfattas av ägarnas 
överenskommelser. 

§ 10 Beslut på bolagsstämman 

En av gmndtankarna i samband med bildandet av detta försäkringsbolag är att varje 
aktieägare skall ha lika stort inflytande över bolaget. Mot bakgrund av detta är parterna 
överens om att i samband med bolagsstämma genom röstning där vaije part har en röst 
komma överens om hur de aktieägare som är representerade på stämman skall rösta i varje 
fråga. På så sätt kommer varje aktieägare att få lika stort inflytande över bolaget oavsett 
aktieinnehav. 

Kommentar 
En av grundtankarna med bolaget har varit att alla aktieägare skall ha lika rösträtt. Detta 
medför emellertid vissa problem. Av 3 kap. 1 ,sr:;försäkringsrörelselagenframgår att alla 
aktier i bolaget som huvudregel har lika rätt. I bolagsordningen kan emellertid föreskrivas att 
aktierna i bolaget skall ha olika röstvärde. Detta är vanligt.förekommande i kommersiella 
bolag genom användandet av A-aktier, B-aktier osv. Ingen aktie.får emellertid enligt 3 kap. 
I § stycke 5 försäkringsrörelselagen överstiga tio gånger röstvärdet för någon annan aktie. 

Eftersom det är tänkt att ägarkommunerna skall teckna sig för ett visst antal aktier i 
förhållande till deras invånarantal så kommer alla kommuner att få olika antal aktier. 
Rösträtten i bolaget kommer då att skilja sig åt att skilja sig åt mellan de olika kommunerna. 

Om aktierna tilldelas som tänkt mellan de blivande ägarna får den störste aktieägaren 
(Huddinge) över tio gånger mer aktier än den minsta aktieägaren (Nykvarn). Om dessa två 
kommuner skall ha samma rösträtt i bolaget så är Nykvarns aktier över tio gånger 
röststarkare än Huddinges aktier. 

Eftersom samtliga tänkta aktieägare skall ha olika antal aktier men samma rösträtt (en röst) 
måste ett aktieslag.för varje aktieägare ges ut av bolaget. Dessutom måste Nykvarns aktiers 
relation till Huddinges aktierjusteras i röstvärdeshänseende (" ett till tio"- problemet). Detta 
är inte praktiskt genomförbart. 

;5 [~ 
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Mot bakgrund av de ovanstående har därför.föreslagits att parterna skall komma överens om 
de frågor stämman har att ta ställning till. Denna överenskommelse skall grunda sig på en 
omröstning mellan parterna i dessa frågor där varje aktieägare har en röst. Parterna 
förbinder sig sedan, genom detta avtal, att rösta så att utslaget i den informella omröstningen 
fö(js på stämman. På så vis kan bolagsstämman dessutom alltid uppvisa konsensus i sina 
beslut. 

§ 11 A vtalstid 

Detta avtal gäller från och med bolagets bildande och så länge part är aktieägare i bolaget. 

Kommentar 
Detta avtal gäller under den tid part är aktieägare i bolaget. Om part vill utträda ur detta 
avtal är part skyldig att först avyttra sina aktier. Det är viktigt att det är på detta vis då 
avtalet reglerar viktiga interna .frågor för parterna. 

§ 12 Väsentliga förändringar 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar, äger en 
part rätt att påkalla förhandlingar om villkoren i detta avtal. Om sådan förhandling påkallas av 
pm1 är övriga pmter skyldiga att inom två månader delta i sådan förhandling. 

Part som önskar påkalla förhandling enligt denna paragraf skall skriftligen meddela övriga 
parter samt styrelsen för bolaget. I påkallm1deskriften skall de skäl part åberopar för 
påkallande av förhandling enligt denna paragraf anges. 

Kommentar 
Om något.förhållande uppstår som.förändrar parts.förutsättningar enligt detta avtal skall 
avtalsparterna vara skyldiga att delta i omförhandlingar. Skyldigheten gäller emellertid 
endast deltagandet. 

§ 13 Inlösen av aktier 

Om part vill lämna bolaget utan att hembudskyldig köpare finns skall part erbjuda övriga 
parter möjlighet att inlösa länmande pmts aktier. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till 
inlösen skall parterna om a1man överenskommelse inte kan nås verka för att bolagsstänm1m1 
beslutar att bolaget skall träda i likvidation. 

I det fall som lämnande part avser att sälja sina aktier under en löpande försäkringsperiod har 
bolaget rätt, men ej skyldighet, att säga upp lämnande pmts försäkringsavtal i bolaget per 
försäljningsdagen för aktieinnehavet. Dock kvarstår bolagets skyldigheter och rättigheter , 

enligt berörda försäkringsavtal för den tid som dess~:; i :; ' -? w '5: /2✓ 
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Paragrafen reglerar den situation där en part vill lämna bolaget men det saknas köpare av 
parts aktier. I en sådan situation har övriga parter rätt att lösa in parts aktier till nominellt 
värde eller om annan lösning kan hittas använda denna. Om ingen lösning står att finna skall 
parterna verka för likvidation av bolaget. Likvidation är den yttersta lösningen när inget 
annat alternativ står att finna. Det är viktigt att alla aktieägare är intresserande av att delta i 
bolaget. Bolagets verksamhet är i det närmaste att likna vid ett renodlat samarbete mellan de 
23 aktieägande kommunerna. Ett sådant samarbete bygger i mycket stor utsträckning på 
konsensus mellan de deltagande kommunerna. 

Paragrafen reglerar även bolagets möjligheter att säga upp forsäkringsavtalen med 
lämnande part. 

§ 14 Tvist 

Tvist angående tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av detta avtal skall, om 
parterna inte på annat sätt kommer överens, slutligt avgöras genom skiljedom enligt 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. 

Parterna är överens om att Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skall utse 
skiljeman. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. 

Kommentar 
När det gäller tvister med anledning av avtalet kan också väljas en modell där tvisten avgörs 
av allmän domstol. En nackdel med allmän domstol är de långa handläggningstiderna. Det 
anses därför att det är bättre med förenklat skiljeförfarande där processen går snabbt. Vid 
skiljeförfarande måste parterna visserligen betala för själva skiljeforfarandet men detta 
brukar uppvägas av att ombudskostnadernaför parterna blir lägre tillfoljd av förfarandets 
snabbhet och mer strikta karaktär. 

Detta avtal är upprättat i tjugo (20) likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

Datum: 

Botkyrka kommun 

1c..~vhl-rt hA 13e1?}JY<C n (FS o) 
Namnförtyd ligande, titel · 

Stockholmsregionens Försakring AB 
Aktieagaravtal 

Datum: 

Danderyds kommun 
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Datum: 

Datum: 

Datum: 

Lidingö stad 

2~4~~,L 
Underskrift / 

Namnförtydligande, titel 

Stockholmsregionens Försäkring AB 
Aktieägaravtal 

Datum: 

Haninge om m 

Namnförtydligande, titel 

Datum: 

Datum: 

Nacka kommun 

Namnförtydligande, titel 

10(12) 
Dnr: 2004/0056 
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Datum: 

Noniälje kommun 

)/, \t 7,,hJ ~ ~ k.Jo 
Namnförtydlig nde, tite l 

Datum: 

Sollentuna kommun 

Underskrift \ 

örtyd ligande, titel 

Datum: 

Södertälje kommw1 

Underskrift 

Namnförtydligande, titel 

Stockl1ohnsregionc11s Försäkring AB 
Aklicllgaravlal 

Datum: 

Nynäshanms kommun 

Underskrift 

Namnförlyd ligande, tite l 

Datum: 

Solna sta 

Underskrift 

11(12) 
Dm: 2004/0056 

~/u-l121«- J;f(IYl1!VErv 
Namnförtydligande, titel 4 --

cf/ 4 tJ ?o tr l'f ,-.rDt7 
/C, ;t,f ;t,t{t,1/ .«'{ fl6 C.f G I\/ .1 

Datum: 

Tyresö kommw1 

Underskrift 

Btrr-f /-k!"t? rfJrJ/1 J(J - rJ/'d , /', 
Namnförtydligande, titel 
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Datum: 

Datum: 

Vallentuna kommun 

Datum: 

Värmdö kommun 

Underskrift 

Cl !.I' 1rt x1 ~ws /J ).~ K _! c, 
Namnförtydligande, titel 7 

Stockholrnsrcgioncns Förstlkring AB 
Aklicägaravlal 

ands y äsby komm 

i 

l 
Underskri ft 

Namnförtydlig nde, titel 

Datum: 

12(12) 
Dm: 2004/0056 

b { 't/ d,/,,&a~ / kU<..t.Vt t,vt,? cLkJ 
Namnförtydligande, titel 

Dahun: 

Österåkers kommun 

I NGE:U~ GARDt0SR ,Suf0DSTCC/Y\ ~< so 
Namnförtydligande, titel 



KSL 
KOMMUNFÖRBUNDET 
STOCKHOLMS LAN 

2008-03-12 

Stiftelseurkund avseende Stockholmsregionens 
Försäkring AB 

Stiftare 

1 (4) 

Undertecknad stiftare beslutar härmed att bilda ett försäkringsaktiebolag med firma och 
verksamhet enligt bilagda bolagsordning (bilaga 1 ), koncessionsbeslut (bilaga 2) och i övrigt 
på följande villkor. 

Teckningskurs 
Aktietecknare skall för varje aktie, som har ett nominellt belopp om 100 kr, erlägga 100 kr. 

Antal aktier som erbjuds för teckning och aktiekapital 
Totalt erbjuds 1 018 904 st aktier för teckning. De aktier som erbj uds för teckning motsvarar 
ett aktiekapital om 101 890 400 kr. Dessa fördelar sig på respektive aktietecknare enligt nedan 
upprättad teckningslista. 

Tidpunkt och plats för aktietecknande 
Aktieteckning skall ske i Kommunförbundets Stockholms Län lokaler på Södennalmsallen 36 
(plan 5) i Stockholm under tiden från och med den 12 mars 2008 till och med den 18 mars 
2008. 

Betalning 
När aktieteckningen är slutförd skall betalning erläggas för tecknade aktier. Betalningen skall 
ske senast 10 dagar efter det att avräkningsnota sänts ut från KSL. KSL sänder ut 
avräkningsnota på tilldelade aktier dagen efter den dag som fastslagits som sluttidpunkt för 
aktietecknandet. Betalning för aktie skall ske genom erläggande av ersättning för tecknade 
aktier i avräkningsnotan angivet plusgiro-/bankgirokonto tillhörande Kommunförbundet 
Stockholms Län. 

Betalning skall ske i svenska kronor. Betalning genom erläggande av apportegendom godtas • \ I 
ej. Uppställande av särskilda villkor för aktietecknande godtas ej. {i~ lj,~ &W 11 M 

,~ ~• ~ , I?~ ¼> ( 
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Kallelse till konstituerande stämma 
Kallelse av godtagna aktietecknare till konstituerad stämma i Stockholmsregionens 
försäkringsaktiebolag kommer att ske genom brev per post till aktieägare tidigast fyra ( 4) 
veckor och senast två (2) veckor före stämman. 

Ersättning för bolagsbildningskostnader 
Stiftaren har rätt att från försäkringsbolaget erhålla ersättning för kostnader för bolagets 
bildand till ett belopp som uppgår till maximalt 1 500 000 kr. 

Avbrytande av aktieteckning 

2 (4) 

Stiftaren förbehåller sig rätten att avbryta aktieteckningen och avsluta 
bolagsbildningsförfarandet om förntsättningama för bolagsbildningen avsevärt ändras utifrån 
det av stiftaren och de tilltänkta aktietecknarna förutspådda scenariot. 

Underskrift 

För stiftaren Kommunförbundet Stockholms Län (222000-0448) 

Aktieteckning 

Tecknare 

Botkyrka 
kommun 

Danderyds 
konunun 

Ekerö kommun 

Antal aktier 

77 553 st 

30 492 st 

24 301 st 

Teckningskurs 

100 kr 

100 kr 

100 kr 

Summa att 
betala 
7 755 300 la 

2 430 100 kr ' 

Underskrift och 
namnför d · ande 
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Haninge 
kommun 

Huddinge 
kommun 

Järfälla 
kommun 

Lidingö stad 

72 956 st 

90 182 st 

62 342 st 

42 321 st 

Nacka kommun 82 421 st 

Norrtälje 
kommun 

Nynäshamns 
kommun 

Sollentuna 
kommun 

Solna stad 

Södertälje 
kommun 

Tyresö 
kommun 

Täby kornmun 

54 836 st 

24 992 st 

60 528 st 

61 717 st 

81 791 st 

41 476 st 

61 006 st 

100 kr 

100 kr 

l00kr 

100 kr 

100 kr 

1001a 

100 kr 

100 kr 

100 kr 

100 kr 

100 kr 

l00kr 

4 232 100 la 

. 6 171 700 kr ✓(/ L}/( jl 
A ,,.u>@J ur- C-fX L ...... il 

8 179 100 kr .---i, 

~,-..J,..,e,w ,~rc..._.,;, 
tle.U~t 
t 1€U. (i S.":) 1h t --

4 147 600 la 

6 100 600 kr 
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Upplands 38 000 st 
Väsby kommun 

Vallentuna 27 868 st 
kommun 

Vaxholms 10 440 st 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Österåkers 
kommun 

35 803 st 

37 879 st 

100 kr 

100 kr 

100 kr 

100 kr 

100 kr 

4 (4) 

2 786 800 kr 

1044000 kr 

3 580 300 kr n;, 
;]DNA-5NtLS!>c~ 



Protokoll fört vid konstituerande stämma i 
Stockholmsregionens Försäkring AB den 7 april 2008 

§ 1 Stämman öppnas. 
Erik Langby förklarade stämman öppnad 

§ 2 Val av ordföranden för stämman. 
Till ordförande för stämman valdes Erik Langby. 

§ 3 Val av justerare. 
Till att jämte ordförandenjustera protokollet utsågs Bo Trygg och Bengt Hansson. 

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd. 
Röstlängd upprättades i enlighet med bilaga 1. 

Det konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stänuuan. 

§ 5 Stämmans behörighet. 
Stämman förklarades sammankallad i laga ordning. 

§ 6 Stiftarens redogörelse av antalet tecknade aktier enligt de godtagna 
aktieteckningarna samt aktiernas fördelning mellan aktietecknarna. 
Cluister Hjert redogjorde för antalet tecknade aktier enligt de godtagna aktieteckningarna 
samt aktiernas fördelning mellan aktietecknarna. 

1 

§ 7 Stiftarens redogörelse för de belopp som inbetalats på aktierna. 
Christer Hjert redogjorde att inga belopp ännu inbetalats men att avräkningsnota konuuer att 
utsändas av stiftaren den närmaste veckan och att betalning skall erläggas inom tio dagar från 
det att avrälmingsnota utsänts. 



§ 8 Beslut om försäkringsaktiebolagets bildande. 
Stämman beslutade enhälligt att bilda försäkringsaktiebolaget. 

§ 9 Beslut om antalet styrelseledamöter. 
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter tillsvidare skall uppgå till nio (9). 

§ 10 Val av styrelseledamöter. 
Till styrelseledamöter valdes enhälligt: 
Gunnar Oom, Danderyds konunun 
Anders Lago, Södertälje kommun 
Berit Assarsson, Tyresö kommun 
Kjell Jansson, Nontälje kommun 

Ulf Berg, Sollentuna konunun 
Kjell-Olof Karlsson, Lidingö stad 
Madeleine Sjöstrand, Haninge kommun 
Magnus Hedenfalk, Värmdö konunun 

Per Larsson, försäkringssakkunnig 

§ 11 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. 
Till ordförande i styrelsen valdes enhälligt Gunnar Oom. 

Till vice ordförande i styrelsen valdes enhälligt Anders Lago. 

§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant. 
Till revisor valdes Eva Fällen, Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 

Till revisorssuppleant valdes Catarina Ericsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

§ 13 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn inklusive 
revisorssuppleant. 
Arvoden fastställdes enligt följande 

600 kr/sanunanträde om det pågår kortare tid än 4 timmar. 1 000 kr/sammanträde om det 
pågår mer än 4 timmar. Därntöver för ordföranden 45 % av ett prisbasbelopp/år och för vice 
ordföranden 20 % av ett p1isbasbelopp/år. 

Till revisorerna utgår ersättning i enlighet med räkning. 

2 



§ 14 Val av valberedning. 
Till valberedning inför nästa ordinarie bolagsstämma utsågs: 
Peter Carpelan, Ekerö kommun (sammankallande) 
Jonas Nilsson, Vänndö kommun 
Jens Sjöström, Botkyrka kommun 
Annika Wallenskog, Vallentuna kommun, 
Bengt Svenander, Nynäshamns kommun 

§ 15 Stämman avslutas. 
Stämman förklarades avslutad 

Justering dag som ovan 

Ordförande 

Juster s 

3 



Bilaga 1 

Röstlängd vid konstituerande stämma i Stockholmsregionens 
Försäkring AB den 7 april 2008 

Aktieägare Antal aktier Ombud 
tillika antal 
röster 

Botkyrka 77 553 st Ulf Hörnsten 
kommun 

Danderyds 30 492 st GunnarOom 
kommun 

Ekerö kommun 24 301 st Peter Carpelan 

Haninge 72 956 st Anders Lindström 
kommun 

Huddinge 90 182 st Bo Trygg 
k01m1mn 

Järfälla 62 342 st Göran Persson 
kommun 

Lidingö stad 42 321 st Björn Engström 

Nacka kommun 82 421 st Stefan Saläng 

Noniälje 54 836 st Gunilla Edvinsson 
ko1mnun 

Nynäshaim1s 24 992 st Bengt Svenander 
kommun 

1 

---
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Sollentuna 60 528 st Ulf Berg 
kommun 

Solna stad 61 71 7 st Anders Offerlind 

Södertälje 81 791 st Sven Till.man 
k01mnun 

Tyresö 41 476 st Berit Assarsson 
kommun 

Täby kommun 61 006 st Tomas Nilsonne 

Upplands 38 000 st Björn Lundin 
Väsby kommun 

Vallentuna 27 868 st Annika Wallenskog 
kommun 

Vaxholms 10 440 st Bengt Hansson 
kommun 

Vänndö 35 803 st Jonas Nilsson 
kommun 

Österåkers 37 879 st Bengt Svensson 
kommun 



Ingress 

2014-09-26 

Tillägg 1 till 

Aktieägaravtal för 

Stockholmsregionens Försäkring AB 
516406-0641 
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Detta avtal är ett tillägg till det befintliga aktieägaravtalet mellan följande aktieägare i 
Stockholmsregionens Försäkring AB: Botkyrka kommun, Danderyds kommun, Ekerö 
kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Nacka 
kommun, Norrtälje kommun, Nynäshamns kommun, Sollentuna kommun, Solna stad, 
Södertälje kommun, Tyresö kommun, Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna 
kommun, Vaxholms stad, Värmdö kommun och Österåkers kommun. Dessa benämns 
gemensamt "parterna" i detta avtal. 

Med effekt från 1 juli 2014 ersätts§ 6 och § 8 i det befintliga avtalet till fullo med följande 
paragrafer: 

§ 6 Styrelsebeslut 

Vid styrelsebeslut skall enighet eftersträvas. Kan inte enighet uppnås skall styrelsen 
hänskjuta frågan till bolagsstämman för prövning såvida inte beslutet är av sådan 
brådskande karaktär att hinder för ett sådant förfarande föreligger. 

Styrelsen skall särskilt iaktta bestämmelsen i 8 kap 21 § i ABL (aktiebolagslagen 2005:551} att 
beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 
ärendets behandling. 

§ 8 Försäkringsresultat och andel i tillgångar och skulder. 

Den ind ividuella premien för parternas olika försäkringsslag och risktyper skall fastställas 
inför varje förnyelse i enlighet med en modell som återspeglar kollektivets strävan att uppnå 
självkostnad över tiden för det faktiska skadeutfallet samt en rättvis fördelning av denna 
kostnad mellan parterna. Premiemodellen skall därför minst reflektera skadeutfallet över en 
jämförelseperiod, mätbara förändringar i riskhanteringsarbetet samt individuella och 
försäkringsspecifika riskfaktorer. 

Särskilda villkor kan fastställas för försäkringar som uppvisar en onormal utveckling eller som 
är av ett sådant speciellt slag eller särskild underliggande risktyp att de bör särbehandlas 
från kollektivet. 

lv 

Stockholmregionens Försäkring AB 
Aktieägaravtal 
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Det åligger styrelsen att fastställa de övergripande parametrar som modellen skall ta hänsyn 
till och redovisa bakgrund och resultat av modellen för årsstämman. 

Varje aktieägares andel i bolagets tillgångar och skulder beräknas med samma andel som 
andelen ägda aktier. 

Bolagsstämman beslutar vid varje stämma om disposition av bolagets eventuella vinstmedel 
(se 16 § bolagsordningen). Parterna är överens om att inte åberopa regeln minoritetsbegärd 
utdelning enligt 18 kap 11 § ABL. 

Övriga paragrafer, kommentarer och bilagor kvarstår oförändrade. 

Detta avtal är upprättat i tjugo (20) likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

Botkyrka kommun 

µvtt/,,//Jj// /'i 1/NIIA,...,, 

1(So 

Danderyds kommun 

Underskrift 

'° ~&esn~diu~u {~~ _ ___ A_, _"'-_4_0,_/be:_v_herv--
Namnförtydligande, t itel I 

Ekerö kommun 

Namnförtydligande, titel 

Stockholmregionens Försäkring AB 
Aktieägaravtal 

Namnförtydligande, titel 

Hanioge kommun 
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Huddinge kommun Järfälla kommun 

r'l.---+---V------1-"-----"-lMV\_ V-----=----+---- s lh~ 
' ~~ ~ 

Lidingö stad 

Underskrift 

Namnförtydl igande, titel 

Norrtälje kommun 

Sollentuna kommun 
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Namnförtydligande, titel 

Nacka kommun 
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Namnförtydligande, titel 
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Södertälj mmun 

i , 

Namnförtydligande, t itel 

Täby kommun 

Vallentuna kommun 
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Värmdö kommun 
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Aktieägaravtal 

Tyresö kommun 

Underskrift 

Namnförtydligande, t itel 

Upplands Väsby kommun 

Underskri ft 
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Namnförtydligande, titel V 

Vaxholms stad 

Lars Lindgren tAe-
Namnförtydligande, titel 

Österåkers kommun 

Underskrift 

Namnförtydligande, ti tel 
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Stockholmsregionens Försäkring AB   
Box 16250  Organisationsnummer: 516406 - 0641 
103 24 Stockholm 
info@srfab.net Sida 1 (1) 
 

 
 
Förteckning över aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB 

Aktieägare Antal 
aktier 

Företrädare/ombud med fullmakt 

Botkyrka kommun 77 553  
Danderyds kommun 30 492  
Ekerö kommun 24 301  
Haninge kommun 72 956  
Huddinge kommun 90 182  
Järfälla kommun 62 342  
Lidingö stad 42 321  
Nacka kommun 82 421  
Norrtälje kommun 54 836  
Nynäshamns kommun 24 992  
Sigtuna kommun 43 218  
Sollentuna kommun 60 528  
Solna stad 61 717  
Södertälje kommun 81 791  
Tyresö kommun 41 476  
Täby kommun 61 006  
Upplands Väsby kommun 38 000  
Vallentuna kommun 27 868  
Vaxholms stad 10 440  
Värmdö kommun 35 803  
Österåkers kommun 37 879   

1 062 122  

 
 

SRF 
Stockholmsregionens Försäkring AB 

mailto:info@srfab.net


   

 

Bolagsordning 

för 

Stockholmsregionens Försäkring AB 
 
 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Stockholmsregionens Försäkring AB. 
 
 
§ 2 Styrelsens säte 
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 
 
 
§ 3 Mål och verksamhet 
 
Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett välanpassat försäkringsskydd. 
 
Bolaget kan även erbjuda försäkringsskydd till de associationer som helt ägs av en 
eller flera av de kommuner som ingår som ägare i bolaget. Samma gäller för stiftelser 
vars styrelser helt utses av kommunfullmäktige i en eller flera av de kommuner som 
ingår som ägare i försäkringsbolaget. Bolaget får även erbjuda försäkringsskydd till 
sådana bolag, föreningar eller kommunalförbund som endast består av offentliga 
ägare/medlemmar (stat, kommun eller landsting) och där någon av bolagets ägare är 
ägare/medlem, dessa försäkringsåtaganden får endast uppgå till maximalt 10 procent 
av bolagets totala försäkringsåtaganden. 
 
Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet och 
vara en resurs inom försäkringsfrågor och skadeförebyggande arbete. 
 
Bolaget har till föremål att med begränsning till delägarnas intresse meddela direkt 
och indirekt försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser. 
 
1. olycksfall, dock inte försäkring som avses i 3 b § första stycket klass 4 
2. sjukdom, dock inte försäkring som avses i 3 b § första stycket klass 4 
3. landfordon (andra än spårfordon) 
6. fartyg 
7. godstransport 
8. brand och naturkrafter 
9. annan sakskada 
10. motorfordonsansvar 
12. fartygsansvar 
13. allmän ansvarighet 
16. annan förmögenhetsskada 
17. rättsskydd 



   

 

 
Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet 
såvida den ligger inom ramen för ägarkommunernas befogenheter. 
 
 
§ 4 Aktiekapital 
 

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och 
högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.  
 
§ 5 Akties nominella belopp 
 
Aktie skall lyda på etthundra (100) kronor.  
 
 
§ 6 Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Av styrelsens ledamöter 
skall en ledamot utses till ordförande och en ledamot till vice ordförande i styrelsen. 
 
Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av bolagsstämman för tiden från 
ordinarie bolagsstämma och för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Minst en 
ledamot ska vara försäkringssakkunnig. 
 
Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till 
minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter. 
 
Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än 
hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden 
ansluter sig till. 
 
 
§ 7 Revisor  
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och 
verkställande direktörens förvaltning väljs på ordinarie bolagsstämma en auktoriserad 
revisor samt en auktoriserad revisorssuppleant. 
 
Uppdrag som revisor eller revisorssuppleant skall gälla tills vidare. 
 
 
§ 8 Räkenskapsår 
 
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 
 
§ 9 Tid och plats för stämman 
 
Ordinarie stämma skall hållas i Stockholm. Ordinarie bolagsstämma skall hållas 
årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 



   

 

 
 
 
§ 10 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till och underlag inför bolagsstämman skall sändas till aktieägarna med brev 
per post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 
 
 
§ 11 Ordförande vid stämman 
 
Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara 
ordförande på bolagsstämman till dess stämmoordförande valts. 
 
 
§ 12 Bolagsstämma 
 
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas: 
 
1. Val av ordförande för stämman. 
 
2. Val av två protokolljusterare. 
 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 
 
6. Beslut om; 

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,  
b. beslut om intern resultatfördelning, 
c. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 
d. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

 
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn inklusive suppleanter. 
 
8. Beslut om antalet styrelseledamöter. 
 
9. Val av övriga ledamöter till styrelsen. 
 
10. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. 
 
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant. 
 
12. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra valberedning  
 



   

 

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt försäkringsrörelselagen, 
bolagsordningen eller aktieägaravtalet. 

 
 
§ 13 Röstetal 
 
Vid bolagsstämman representerar varje aktie en röst. 
 
§ 14 Underställning 
 
För att beslut i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut godkännas 
av samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar. 

 Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller annan 
likvärdig association. 

 Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren. 

 Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. 

 Ändring av bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier i bolaget. 

 Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa. 

 Väsentliga förändringar i bolagets riktlinjer för verksamhetsstyrning 

 Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt för 
aktieägande kommun. Detta gäller särskilt strategiska frågor om 
verksamhetens inriktning och omfattning. 

 
Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall underställas 
bolagsstämman ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan 
bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter.  
 
 
§ 15 Kommunala principer 
 
Bolagets verksamhet skall följa de kommunala principer som gäller för motsvarande 
verksamhet som bedrivs i kommunal förvaltningsregi. 
 
 
§ 16 Firmateckning 
 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets 
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
Verkställande direktören äger rätt att ensam teckna bolagets firma i ärenden som 
avser bolagets löpande förvaltning. 
 
 
§ 17 Vinst 
 
Bolagets årsvinst står om inte annat följer av lag eller med stöd därav utfärdad 
föreskrift - till bolagsstämmans förfogande.  
 
 
 



   

 

§ 18 Hembud 
 
Har aktie övergått till annan skall aktien genast hembjudas till övriga aktieägarna 
genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, 
där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.  
 
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela 
detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest 
känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av 
lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två 
månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.  
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas 
genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier 
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i förhållande 
till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.  
 
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller 
lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli 
registrerad för aktien. 
 
Tvist om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek prövas enligt Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. 
 
Lösen skall erläggas senast en månad räknat från den dag då lösenbeloppet blev 
bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom skiljedom. 
 
 
§ 19 Aktieägares inspektionsrätt 
 
Respektive aktieägare äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder möter på 
grund av lagstadgad sekretess. 
 
 
§ 20 Ändring av bolagsordningen 
 
Ändring av bolagsordningen kräver godkännande av respektive aktieägande 
kommuns fullmäktige. 
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Till bolagsstämman i Stockholmsregionens Försäkring AB: 

Beslut om nyemission av aktier 

Bakgrund 
Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har anmält intresse att tillträda som 
aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB. Bolagets nuvarande 21 aktieägande kommuner har 
enigt beslutat att erbjuda dessa fyra kommuner möjlighet att tillträda som aktieägare enligt de 
principer som följer av aktieägaravtalet (Bilaga A). 

Förslag till emissionsbeslut 
Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår bolagsstämman fatta beslut om nyemission 
av aktier enligt följande: 

• Ökning av bolagets aktiekapital med xx xxx xxx kronor till xxx xxx xxx kronor genom 
nyemission av xxx xxx antal aktier. (Antalet, och därmed beloppen, fastställs enligt antalet 
invånare) 

• Teckningskursen ska utgöras av aktiernas nominella belopp 100 (etthundra) kronor per aktie 
• Emissionen gäller med ensamrätt för kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och 

Upplands-Bro och tecknas utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare 
• Tilldelning av aktier sker enligt invånarantalsprincipen en (1) aktie per invånare enligt SCB 

med 2022-09-30 som referensdatum 
• Teckningsperioden gäller från och med 2022-12-01 till och med 2023-12-31 
• Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning i svenska kronor genom insättning på ett 

särskilt bankkonto som bolaget öppnat för ändamålet 
• Rätt till utdelning på nya aktier inträder närmast efterföljande räkenskapsår 
• Hembudsförbehåll enligt § 18 i bolagsordningen gäller för de nya aktierna 
• Rätten att teckna nya aktier förutsätter att tillträdande aktieägare ansluter sig som part till 

nuvarande aktieägaravtal 
• Eventuella kostnader för tillträde ska betalas av respektive ny aktieägare 

Anledningen till nyemissionen endast riktar sig till kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och 
Upplands-Bro är att nuvarande aktieägare är överens om att utöka ägarkretsen i bolaget med dessa 
kommuner. 

 

Stockholmsregionens Försäkring AB, 2022-MM-DD 

 

Adam Reuterskiöld, ordförande  Jerri Bergström, vice ordförande 

 

Bilagor 
A. Aktieägaravtal med tillägg 
B. Aktiebok 
C. Bolagsordning 
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D. Sammanställning av beslut i fullmäktigeförsamlingarna i aktieägande kommuner avseende 
utökning av ägarkretsen 

E. Teckningslista baserad på invånarantal 2022-09-30 
F. Emissionsprospekt till kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro 
G. Årsredovisning 2021 med anteckning om av bolagsstämman senast fastställda balans- och 

resultaträkningar och beslut om bolagets vinstdisposition 
H. Revisionsberättelse avseende årsredovisningen för 2021 
I. Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2022-01-01 till 2022-10-31 
J. Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2022-01-

01 till 2022-10-31 
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Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 

Sida 3 av 28 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören i Stockholmsregionens Försäkring AB (”SRF”), 
organisationsnummer 516406-0641 och med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 
2021. 

Ägarstruktur 
Stockholmsregionens Försäkring AB bildades år 2008 och ägs av de tjugoen kommunerna Botkyrka, 
Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och 
Österåker. 

Verksamheten 
SRF meddelar försäkringar för egendom, ansvar, trafik, fordon och olycksfall till ägarkommunerna 
samt vissa av deras medförsäkrade bolag och andra samägda kommunala intressen.  

Styrelsens utlåtande om bolagets verksamhet i enlighet med kommunallagen 6 kap. 9 § 
Styrelsen har vid sitt möte den 24:e mars 2022 fastställt att den verksamhet som bolaget bedrivit 
under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna som är tillämpliga för bolaget. 

Organisation 
Vid ordinarie bolagsstämma den 20:e maj 2021 beslutades omval av Camilla Broo, Daniel Dronjak, 
Katarina Kämpe, Per Larsson, Adam Reuterskiöld, Bino Drummond, Erik Fischer samt nyval av Jerri 
Bergström att utgöra bolagets styrelse. Stämman valde Adam Reuterskiöld till ordförande och Jerri 
Bergström till vice ordförande. Styrelsen hade 7 sammanträden under verksamhetsåret 2021 och 
närvaron var i genomsnitt 92 %. I samtliga styrelsesammanträden tjänstgjorde Maria Scheele som 
sekreterare. 

Bolagets ledningsgrupp består av VD, vice VD/COO/HR, ekonomichef, försäkringschef och skadechef. 
Utöver ledningsgruppen bedrivs den operativa verksamheten i huvudsak i två team - Försäkring och 
Skador. 

För att uppfylla kraven på företagsstyrning har SRF erforderliga centrala funktioner för intern styrning 
och kontroll. Arbetet inom de centrala funktionerna utförs av externa leverantörer då bolagets 
verksamhet och storlek inte motiverar egen personal för dessa funktioner. 

Vid utgången av 2021 hade bolaget totalt fjorton anställda varav nio kvinnor och fem män. Principer 
för ersättningar och förmåner behandlas under not 8 till balans- och resultaträkningen. 

Bolagets funktion för regelefterlevnad har, i enlighet med lagen (2018:2019) om 
försäkringsdistribution (LFD), genomfört vandelsprövning av ledamöter, personer i ledningen, 
anställda som omfattas av LFD samt de personer som utför arbete i de centrala funktionerna. 
Resultatet av prövningen är att bolaget och personerna uppfyller kraven utan anmärkning. 

Resultat och skadeutfall 
Trots något högre total skadekostnad jämfört mot föregående räkenskapsår har bolaget ett positivt 
rörelseresultat 2021. Årets resultat uppgick till 888 (-169) kkr. Avsättning till säkerhetsreserven har 
gjorts med 9 758 (6 389) kkr. Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 102 730 (90 584) kkr och 
skadekostnaderna för egen räkning uppgick till 61 579 (50 930) kkr. Årets driftskostnader uppgick till 
29 371 (32 753) kkr. Den totala kapitalavkastningen blev -339 (-34) kkr varav 7 kkr avsåg orealiserade 
värdeförändringar på placeringstillgångar. Kapitalbasen har stärkts som följd av det positiva tekniska 
resultatet och bolaget står fortsatt väl rustat att kunna fullgöra sina åtaganden. 
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Väsentliga händelser under året 
Efter coronapandemins utbrott våren 2020 har bolagets arbete nästan uteslutande utförts på 
distans. Med hjälp av moderna digitala verktyg för samarbete och kommunikation har verksamheten 
kunnat upprätthållas utan störningar. Effekterna av coronavirusets spridning har inte påverkat 
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. 

I maj 2021 förstördes en förskola i Norrtälje av brand. Skadekostnaden ryms inom bolagets 
självbehåll och ingen skada som inträffat under året har nått upp till återförsäkringarna. Bolaget har 
under året upphandlat återförsäkringsavtal för 2022 till något ökad kostnad vilken är i linje med 
utvecklingen på återförsäkringsmarknaden. 

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 
SRF:s uppdrag består i att tillhandahålla försäkringslösningar som är anpassade till kommunernas 
försäkringsbara risker och förutsättningar. Arbetet med utveckling av försäkringslösningarna sker 
kontinuerligt och under 2022 fortsätter översyn och harmonisering av bolagets 
egendomsförsäkringar. 

Försäkringsportföljen förväntas vara fortsatt stabil men kan variera något över tid beroende på 
omfattningen av medförsäkrade bolag. 

Hållbarhetsupplysning  
Hållbarhet för SRF inkluderar ekonomiska, sociala, miljömässiga och affärsetiska frågor. SRF stödjer 
de Globala målen ’Agenda 2030’ och FN-direktivet Global Compacts principer för ansvarsfullt 
företagande som inkluderar områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. 
Hållbarhetsarbetet inom SRF sker i dialog med intressenter såsom ägare, kunder, anställda, 
leverantörer, samarbetspartners, bransch- och intresseorganisationer och myndigheter. 

Ansvarsfullt företagande innebär att SRF integrerar hållbarhet i affärsverksamheten. Det innebär bl.a. 
att god regelefterlevnad och god affärsetik ska genomsyra alla verksamhetsdelar och att 
motsvarande hållbarhetskrav som ställs på bolagets medarbetare även ska ställas på bolagets 
intressenter. 

Bolaget upprättar styrdokument för att främja efterlevnaden av de lagkrav, regelverk och 
hållbarhetskrav som bolaget och dess verksamhet omgärdas av. Styrdokumenten innehåller bl.a. 
riktlinjer för intressekonflikter, hantering av personuppgifter, försäkringstekniska beräkningar, 
försäkringsdistribution, uppdragsavtal, klagomålshantering och riktlinjer för arbetet i de centrala 
funktionerna. Jämte en övergripande hållbarhetspolicy har bolaget även fastställt policys och 
riktlinjer för jämställdhet och diskriminering, arbetsmiljö samt upprättat en visselblåsarfunktion. 

SRF har ambitionen att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare där en god företagskultur och 
sunda värderingar skapar förutsättningar för alla medarbetare att trivas och utvecklas. Mångfald, 
jämställdhet, kompetensutveckling, lärande, hälsa, arbetsmiljö och trygghet lyfts här fram som 
särskilt viktiga områden. SRF har kollektivavtal med Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation 
FAO. Bolaget arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att uppnå tillfredsställande 
arbetsmiljö och för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Som stöd i arbetsmiljöarbetet har 
bolaget avtal med företagshälsovård för regelbundna hälsokontroller och ergonomigenomgångar 
m.m. samt verktyg för medarbetarundersökningar. Medarbetarna i bolaget har utsett en av 
medarbetarna till arbetsmiljöombud. 

SRF verkar för att minska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan, både vad gäller bolaget 
men även för dess försäkringstagare och andra intressenter. Som utpräglat tjänsteföretag är resor ett 
av de områden som har direkt miljöpåverkan. Bolaget har inga tjänste- eller förmånsbilar utan 
använder bilpooltjänster för de fall kollektiva färdmedel inte kan/bör väljas. Med erfarenheterna från 
coronapandemins begränsningar kommer resandet vara fortsatt reducerat då verksamheten och 
samarbetet med bolagets intressenter till stora delar kan utföras på distans med stöd av digitala 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
a5

f0
28

b7
-0

ee
6-

46
50

-b
47

4-
d4

0d
98

7a
b2

10
Vi

sm
a 

Ad
do

 ID
-n

um
m

er
 : 

a0
44

2a
97

-d
c6

2-
4f

a3
-a

c8
7-

c7
76

1e
7b

1f
35



Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 

Sida 5 av 28 

verktyg. Ett annat område med direkt miljöpåverkan är pappers- och posthantering som minimeras 
genom digitaliserade verksamhetsprocesser, digitaliserade skadeanmälningsprocesser och 
digitaliserad hantering av fullmakter och handlingar för medicinsk rådgivning utförd av externa 
parter. 

Hållbarhetsarbetet inom bolagets skaderegleringsverksamhet tar bland annat fasta på möjligheterna 
till cirkulär ekonomi där skadad lös egendom repareras, saneras, rekonditioneras för att därefter 
återanvändas. För dessa ändamål har bolaget avtal för miljömedveten hantering och inlösen av gods 
och fordon som skadats.  

Utöver försäkringslösningar och skadereglering omfattar bolagets uppdrag också att bistå 
försäkringstagarna i deras skadeförebyggande arbete. Genom att med information och kunskap 
verka för minskat antal bränder har SRF viss möjlighet att indirekt påverka risken för utsläpp av 
koldioxid, giftiga ämnen och föroreningar till följd av brand. 

Väsentliga händelser efter balansdagen 
Med anledning av krisen i Ukraina har bolaget analyserat eventuell påverkan på den finansiella 
ställningen. Givet bolagets ägarstruktur och uppdrag bedöms försäkringsportföljen vara stabil både i 
det korta och långa perspektivet. Bolaget har ingen direktexponering mot aktiemarknaden då 
placeringstillgångarna utgörs av kommuninvestobligationer, korträntefonder och kontomedel inom 
ramen för av styrelsen fastställda limiter. 

En långvarig global finanskris kan på sikt komma öka bolagets återförsäkringskostnader. Bolaget har 
genom justeringar i premier och försäkringsvillkor möjlighet att motverka både ökade 
återförsäkringskostnader och ökade skadekostnader som effekt av eventuellt ihållande högt 
inflationstryck. 

Sammantaget gör styrelsen bedömningen att bolagets finansiella ställning inte kommer påverkas i 
väsentlig utsträckning med anledning av krisen i Ukraina. 

 

Förslag till disposition beträffande försäkringsföretagets vinst eller 
förlust 

Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i bolaget fritt eget kapital om 
sammanlagt -888 151 kr. 

 

Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: 

Balanserad förlust -888 151  

Årets resultat   888 151     

               0 

 

    

Styrelsen föreslår att belopp disponeras enligt följande: 

I ny räkning överförs 0 kr. 

 

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande redovisningshandlingar med belopp angivna i 
tusental kronor. 
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Femårsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020 2019 2018 2017

Resultat

Premieintäkt för egen räkning 102 730 90 584 69 083 62 837 52 819

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -49 45 108 -121 -484

Försäkringsersättningar för egen räkning -61 579 -50 930 -54 333 -35 167 -28 932

Driftskostnad -29 371 -32 753 -32 426 -24 062 14 366

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723 -17 687 3 364 9 037

Årets resultat 888 -169 -296 487 6 889

Ekonomisk ställning

Placeringstillgångar 201 860 177 847 169 122 174 196 198 793

Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning 68 710 72 094 67 109 63 286 71 796

Konsolideringskapital 143 719 133 074 126 854 144 870 141 972

Kapitalbas 131 529 120 108 119 435 135 593 134 539

varav primärkapital 131 529 120 108 119 435 135 593 134 539

varav tilläggskapital - - - - -

Minimikapitalkrav 36 766 38 351 39 774 38 486 36 044

Solvenskapitalkrav 50 928 52 067 49 017 46 897 44 025

Solvenskvot 258% 231% 244% 289% 306%

Nyckeltal

Skadeförsäkringsrörelse

Skadeprocent, f.e.r 59,9% 56,2% 78,6% 56,0% 54,8%

Driftskostnadsprocent, f.e.r 28,6% 36,2% 46,9% 38,3% 27,2%

Totalkostnadsprocent, f.e.r 88,5% 92,4% 125,6% 94,3% 82,0%

Kapitalförvaltning

Direktavkastning -1,1% -1,1% 0,1% 0,7% 0,7%

Totalavkastning 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0%

Ekonomisk ställning

Konsolideringsgrad 139,9% 146,9% 183,6% 230,5% 268,8%

Definitioner

Konsolideringskapital beräknas  som summan beskattat eget kapital och obeskattade reserver.

Skadeprocent är beräknad som försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna.

Driftkostnadsprocent är beräknad som försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna.

Totalkostnadsprocent är beräknad som summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten.

Direktavkastning är beräknad som kapitalavkastning, intäkter, i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på posterna

Placeringstillgångar samt Kassa och bank.

Totalavkastning är beräknad som direktavkastning jämte orealiserade och realiserade värdeförändringar på placeringstillgångar 

i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på posterna Placeringstillgångar samt Kassa och bank.

Konsolideringsgrad är beräknad som konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.

Kapitalbas är beräknad som det tillgängliga kapitalet, i förevarande fall det egna kapitalet med tillägg för obeskattad reserv.

För egen räkning (f e r) definieras som belopp efter avgiven återförsäkring.
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Resultatanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not Direkt försäkring

Svenska risker

Total

Företag o 

fastighet

Sjuk- och 

Olycksfall Motorfordon Trafik

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) (a) 102 730 59 031 21 730 19 547 2 423

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -49 -28 -10 -9 -1

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) (b) -64 957 -41 316 -13 513 -7 678 -2 450

Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter 

avgiven återförsäkring) 3 379 2 111 2 119 -308 -542

Driftskostnader -29 371 -16 877 -6 213 -5 589 -693

Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring ) -72 - - - -72

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 2 920 4 112 5 963 -1 335

Avvecklingsresultat 2 782 1 936 -1 576 2 020 402

Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring

Oreglerade skador 71 571 52 081 15 013 2 977 1 501

Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring 71 571 52 081 15 013 2 977 1 501

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Oreglerade skador 2 861 2 861 0 0 0

Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 2 861 2 861        - 0 0

Noter till Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse

(a) Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077

Premier för avgiven återförsäkring -33 061 -30 812 -595 0 -1 654

(b) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring -106 948 -83 307 -13 513 -7 678 -2 450

Återförsäkrares andel 41 991 41 991 0 0 0

Förändring i oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring 52 237 50 969 2 119 -308 -542

Återförsäkrares andel -48 858 -48 858 0 0 0
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Resultaträkning

TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not 2021 2020

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 3 135 792 118 672

Premier för avgiven återförsäkring -33 061 -28 088

Förändring i avsättning för ej intjänade premier -                    -                    

Summa premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 102 730 90 584

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 -49 45

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring 5 -106 948 -45 755

Återförsäkrares andel 5 41 991 -145

Förändring i Avsättning för oreglerade skador

(efter avgiven återföräkring)

Före avgiven återförsäkring 52 237 -51 944

Återförsäkrares andel -48 858 46 914

Summa försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -61 579 -50 930

Driftskostnader 6,8,9 -29 371 -32 753

Övriga tekniska kostnader 7 -72 -223

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723

ICKE-TEKNISK REDOVISNING

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723

Kapitalavkastning, intäkter 10 1 256 3 951

Kapitalavkastning, kostnader 11 -1 602 -6 361

Orealiserad värdeförändring på placeringstillgångar 12 7 2 376

Kapitalavkastning överförd till skadeföräkringsrörelsen 4 49 -45

Övriga intäkter 2 6

Övriga kostnader 0 -430

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 11 372 6 220

Förändring av säkerhetsreserv -9 758 -6 389

Resultat före skatt 1 614 -169

Skatt på årets resultat 13 -726 0

ÅRETS RESULTAT 888 -169

Rapport över totalresultat Not 2021 2020

Årets resultat 888 -169

Övrigt totalresultat - -

ÅRETS TOTALRESULTAT 888 -169
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Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2021-12-31 2020-12-31

Immateriella tillgångar

Andra immateriella tillgångar 16 5 610 5 647

Placeringstillgångar

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 14,22,25 201 860 177 847

Återförsäkrares andel av Försäkringtekniska avsättningar

Oreglerade skador 2 861 51 714

Fordringar

Fordringar avseende återförsäkring 286 402

Övriga fordringar 941 796

1 227 1 198

Andra tillgångar

Materiella tillgångar 17 104 157

Kassa och bank 7 099 23 799

7 203 23 956

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 382 426

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 6 013 6 437

6 395 6 863

SUMMA TILLGÅNGAR 225 157 267 225

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1 062 122 st) 106 212 106 212

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust -888 -718

Årets resultat 888 -169

106 212 105 325

Obeskattade reserver

Säkerhetsreserv 37 507 27 749

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Oreglerade skador 19 71 571 123 808

71 571 123 808

Andra avsättningar

Övriga avsättningar 20 0 401

Skulder

Skulder avseende återförsäkring 0 598

Övriga skulder 21 8 229 7 135

8 229 7 732

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 1 637 2 211

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 225 157 267 225
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Förändringar i eget kapital 

 

  

Balanserat Årets Summa eget

Aktiekapital resultat resultat kapital

Ingående balans 2020 106 212 -423 -296 105 494

Vinstdisposition -296 296 0

Årets resultat/totalresultat -169 -169

Utgående balans 2020 106 212 -718 -169 105 325

Ingående balans 2021 106 212 -718 -169 105 325

Vinstdisposition -169 169 0

Årets resultat/totalresultat 888 888

Utgående balans 2021 106 212 -888 888 106 213

Fritt eget kapitalBundet eget kapital
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Redovisningsprinciper och risker 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Företagsinformation 
Denna årsredovisning avseende perioden 2021-01-01 - 2021-12-31 för Stockholmsregionens 
Försäkring AB har upprättats och godkänts för utfärdande av styrelse och verkställande direktören 
och kommer att föreläggas årsstämman den 12 maj 2022 för fastställande. 

Bolaget är ett svenskt försäkringsbolag med säte i Stockholm. Huvudkontorets adress är Benny 
Fredrikssons Torg 1 9tr, 111 51 Stockholm. 

Överensstämmelse med normgivning och lag 
Årsredovisningen är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL), 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 
2019:23 och dess ändringsföreskrifter samt Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 
redovisning för juridisk person. Bolaget tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS. Detta innebär att 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt det är möjligt inom ramen för svensk 
lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Föreskrifter från 
Finansinspektionen hänvisar med vissa undantag och begränsningar till IFRS. 

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna 
Viktiga bedömningar vid tillämpningar av företagets redovisningsprinciper 

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör 
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra 
faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar.  

De viktigaste bedömningar som gjorts under året avser de försäkringstekniska avsättningarna. 
Avsättningarna kontrolleras och utvärderas löpande i det ordinarie bokslutsarbetet. Eventuellt 
överskott eller underskott i avsättningen för oreglerade skador, exklusive innevarande skadeår, 
redovisas i sin helhet i resultaträkningen som ett avvecklingsresultat. 

Värderingen av de finansiella tillgångarna baseras på observerbara marknadspriser. 
Placeringstillgångarna består av fonder värderade till verkligt värde. Bolaget innehar endast noterade 
finansiella placeringstillgångar som klassificeras i nivå 1 enligt IFRS 13. Se not 15. 

Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat 
denna period, eller i den period ändringen görs och i framtida perioder om ändringen påverkar både 
aktuell period och framtida perioder. 

Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS eller andra 

redovisningsregler 

Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som 
började 1 januari 2021 har haft någon väsentlig inverkan på Stockholmsregionens Försäkring AB:s 
resultaträkning eller balansräkning. 

Bolaget har utnyttjat övergångsregeln i IFRS 9 vilket innebär att tillämpningen skjuts på till samma 
tidpunkt som IFRS 17 börjar att tillämpas.  
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Nya redovisningsregler som ännu inte börjat tillämpas 
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte 
förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. 
 

IFRS 17 Försäkringsavtal 

IFRS 17 Insurance Contracts publicerades i maj 2017 av IASB. EU godkände standarden i november 
2021 med undantag för en så kallad carve-out som avser regler om årskohorter. Undantaget innebär 
att regeln om årskohorter för vissa typer av försäkringsavtal inte behöver tillämpas. IFRS 17 är 
tillämpligt från 2023-01-01 för de företag som är noterade. 
I så kallad lagbegränsad IFRS har Finansinspektionen lämnat ett förslag på att IFRS 17 inte bör 
tillämpas. Detta förslag har ännu inte tagits.  

Valuta 
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan. 

Transaktioner med närstående 
Bolaget klassificerar närstående parter enligt följande: 

A Nyckelpersoner i ledande ställning 

B Familjemedlemmar till nyckelpersoner i ledande ställning 

C Andra parter än A och B som, direkt eller indirekt, har betydande eller bestämmande inflytande 
över företaget och kan påverka företagets finansiella och operativa strategier. 

Nyckelpersoner i ledande ställning omfattar styrelseledamöter, VD och vice VD. Några övriga 
närstående parter har inte identifierats. Inga transaktioner med närstående har skett under året.  

Finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar klassificeras i kategorierna Finansiella tillgångar, värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, samt Lånefordringar och Kundfordringar. Klassificeringen är beroende av för vilket 
syfte den finansiella tillgången förvärvades. Klassificeringen av de finansiella tillgångarna har 
fastställts vid det första redovisningstillfället. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar som 
initialt identifierats att tillhöra denna kategori. Tillgångar i denna kategori utgörs av andra finansiella 
placeringstillgångar samt kassa och bank. 

Redovisning och värdering 
Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då bolaget förbinder 
sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader 
redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunktens till verkligt värde. 
Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. I balansräkningen utgörs lånefordringar och kundfordringar av posterna 
övriga fordringar samt övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 
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Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende kategorin finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde, resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i 
resultaträkningens poster Orealiserade vinster respektive Orealiserade förluster på 
placeringstillgångar. Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen redovisas i resultaträkningen i Kapitalavkastning, intäkter, 
vinster när bolagets rätt att erhålla betalning har fastställts. 

Ränta på lånefordringar och kundfordringar redovisas i resultaträkningen som en del av 
kapitalavkastning, intäkter. 

Finansiella skulder 
Finansiella skulder avser posten Skulder. Finansiella skulder klassificeras som kategorierna Finansiella 
skulder, värderade till verkligt värde via resultaträkningen, och Övriga finansiella skulder. 
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella skulden förvärvades. Klassificeringen av 
de finansiella skulderna har fastställts vid det första redovisningstillfället. 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella skulder som är värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella skulder som 
initialt identifierats till denna kategori. Förändring i verkligt värde redovisas i resultaträkningen ingår i 
Orealiserade vinster respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar. 

Övriga finansiella skulder 
Övriga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde och avser posterna övriga skulder 
samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 

Materiella tillgångar 
Materiella tillgångar avser kontorsinventarier. De redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.  Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen linjärt 
över fem år. 

Försäkringsavtal 
Försäkringsavtal är avtal som bolaget åtar sig en betydande försäkringsrisk för försäkringstagaren 
genom att förbinda sig att kompensera försäkringstagaren om en förutbestämd försäkrad händelse 
skulle inträffa. Enligt IFRS 4 ”Försäkringsavtal” delas försäkringsavtal in baserat på nivå av 
försäkringsrisk mellan försäkringsavtal och övriga avtal. Samtliga tecknade försäkringsavtal har 
utvärderats och klassificerats som försäkringsavtal enligt standarden. 

Premieinkomst/intäkt 
Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring som inbetalts 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. 

Som premieintäkten redovisas den del av premieinkomsten som är hänförlig till 
redovisningsperioden.  Den del av premieinkomsten från försäkringskontrakt som avser tidsperioder 
efter balansdagen redovisas som Försäkringstekniska avsättningar. Beräkning av avsättningen för ej 
intjänade premier sker igenom att premieinkomsten periodiseras utifrån det underliggande 
försäkringskontraktets löptid, vilket i bolagets fall är på ett år. Även återförsäkrares andel av 
premieinkomsten periodiseras och den del som hänför sig till efter balansdagen redovisas som en 
fordran, Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. 
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Försäkringsersättningar 
Försäkringsersättningar motsvarar under redovisningsperioden utbetalda försäkringsersättningar och 
förändringar i avsättningar för oreglerade skador. I försäkringsersättningarna ingår förutom 
skadeersättningar även kostnader för skadereglering. 
Förändring av försäkringstekniska avsättningar för försäkringsavtal redovisas över resultaträkningen 
under respektive rubrik. Som utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till 
försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade 
försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat. 

Försäkringstekniska avsättningar 
Försäkringstekniska avsättningar utförs av ej intjänade premier och kvardröjande risker samt 
oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal. Alla förändringar i 
försäkringstekniska avsättningar redovisas över resultaträkningen. 

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 

Avsättning för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under 
den återstående löptiden på redan ingångna försäkringsavtal. Avsättningen har till största delen 
beräknats tidsproportionellt baserat på premieinkomsten (pro rata temporis beräkning). En 
uppskattning görs av de förväntade kostnaderna under den återstående löptiden för redan ingångna 
försäkringsavtal. Uppskattning av driftskostnader bygger på företagets tidigare erfarenhet med 
hänsyn till förväntade förändringar i kostnadsutvecklingen. 

I det fall premienivån för redan ingångna försäkringsavtal bedöms som otillräcklig, och det finns en 
risk att ersättningskrav och kostnader för försäkringsavtal inte kommer att kunna täckas av ej 
intjänade och förväntade premier efter räkenskapsårets utgång, görs en avsättning för kvardröjande 
risker. 

Oreglerade skador 

Avsättning för oreglerade skador avser att täcka uppskattade slutliga kostnader för att tillgodose alla 
krav som beror på händelser som har inträffat före räkenskapsårets utgång, med avdrag för vad som 
redan utbetalats. 

Avsättning för kända men oreglerade skador har gjorts med de belopp som är kända vid årsskiftet. 

Avsättning för inträffade, men ännu ej rapporterade skador (IBNR) har beräknats med vedertagna 
aktuariella metoder med beaktande av en skattning av företagets erfarenhet av fördröjning av 
rapporterade försäkringsfall. 

Återförsäkring 
Som premie för avgiven återförsäkring redovisas belopp som betalats ut under räkenskapsåret eller 
belopp som tagits upp som en skuld till försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt 
ingångna återförsäkringsavtal, inklusive portföljpremier. Premierna periodiseras så att kostnaden 
fördelas till den period som försäkringsskyddet avser. Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar motsvarar återförsäkrares ansvar för försäkringstekniska avsättningar enligt ingångna 
avtal och redovisas som en tillgång. Övriga tillgångar avseende avgiven återförsäkring består av 
fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk enligt återförsäkringsavtalet. 
Skulder till återförsäkrare avser främst premieskulder. 

Driftskostnader 
Driftskostnader avseende kapitalförvaltning redovisas under Kapitalförvaltning, kostnader. 
Driftskostnader avseende skadereglering redovisas under Försäkringsersättningar och övriga 
administrativa kostnader under posten Driftskostnader. 

De totala driftskostnaderna avser både direkta och indirekta kostnader och funktionsindelas i not 6. 
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Övrig redovisning i resultaträkningen 
Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringens tekniska resultat samt ett icke tekniskt 
resultat som omfattar den del av kapitalförvaltningen som återstår efter överförd avkastning till 
försäkringsrörelsen. Posterna som ingår i det tekniska resultatet avser hela verksamheten som 
försäkringsgivare. 

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  
Den totala kapitalavkastningen redovisas i det icke-tekniska resultatet. En del av kapitalavkastningen 
förs över till tekniskt resultat baserat på försäkringsrörelsens genomsnittliga försäkringstekniska 
avsättningar. Denna har beräknats enligt en kalkylränta på 0,046%, vilket motsvarar värdet på 90-
dagars Stibor ränta per bokslutsdagen. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet av 
försäkringstekniska avsättningar som underlag. 

Kapitalavkastning, intäkter 

Posten kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar utdelningar, 
ränteintäkter och realisationsvinster. 

Kapitalavkastning, kostnader 

Under kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader för placeringstillgångar. Posten omfattar 
kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader, av- och nedskrivningar samt realisationsförluster. 

Realiserade och orealiserade värdeförändringar 

För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde är realisationsvinsten den positiva skillnaden 
mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet 
det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga placeringstillgångar det historiska 
anskaffningsvärdet. Vid försäljning av placeringstillgångar förs tidigare orealiserade 
värdeförändringar som justeringspost under posterna orealiserade vinster på placeringstillgångar 
respektive orealiserade förluster på placeringstillgångar. 

Ersättningar till anställda  
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de 
relaterade tjänsterna erhålls. Ingen rörlig ersättning utgår till anställda eller styrelse inom SRF. 

Bolaget har såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda 
pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter 
företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter 
som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som 
avgifterna ger. Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som 
en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget 
under en period. Företagets pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade 
genom försäkringsavtal. Pensionsplanen för företagets anställda har bedömts vara en 
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Företagets förpliktelser avseende avgifter till 
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom 
att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period. 

Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalys upprättas ej i enlighet med FFFS 2019:23. 
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Skatt 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i 
resultaträkningen, i övrigt totalresultat alternativt direkt i eget kapital beroende på var den 
underliggande transaktionen redovisas. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

Andra immateriella anläggningstillgångar 
Andra immateriella tillgångar består sedan 2020 av förvärvade IT-system och kundbaserade tillgångar 
med bestämbara nyttjandeperioder. Dessa tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningen påbörjas när tillgången är tillgänglig för 
användning. Företagets egenutvecklade immateriella tillgångar redovisas endast om tillgången är 
identifierbar samt om företaget har kontroll över tillgången. Det redovisade värdet för 
egenutvecklade immateriella tillgångar inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter. Övriga utgifter 
för utveckling redovisas som en kostnad när de uppkommer. Tillkommande utgifter för aktiverade 
immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida 
ekonomiska fördelarna för den specifika tillgång till vilka de hänför sig. Avskrivningstiden bestäms 
utifrån nyttjandeperioden som uppgår till fem år. Avskrivning sker i resultaträkningen enligt linjär 
metod. Motsvarande belopp för aktiverade utvecklingsutgifter avsätts i eget kapital till fond för 
utvecklingsutgifter. 

Obeskattade reserver 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas över resultaträkningen som bokslutsdispositioner. 
Obeskattade reserver kvittas i förekommande fall mot skattemässiga förlustavdrag eller blir föremål 
för beskattning när de löses upp. Säkerhetsreserven utgör en kollektiv säkerhetsbetingad 
förstärkning av de försäkringstekniska avsättningarna. Åtkomsten är begränsad och kräver i vissa fall 
myndighetstillstånd. Upplösning kan endast ske mot förluster i försäkringsrörelsen eller vid minskad 
volym i försäkringsrörelsen.  

Övriga avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till 
följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Vid första redovisningstillfället värderas avstämningar till den bästa uppskattningen av det belopp 
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje 
balansdag. 
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Not 2 Risker och riskhantering 

Bolaget har inrättat ett riskhanteringssystem vilket är en integrerad del av 
företagsstyrningssystemet. Syftet med bolagets riskhanteringssystem är att säkerställa att bolagets 
risker blir löpande identifierade, bedömda, prioriterade och hanterade på ett enhetligt sätt för att 
uppnå bolagets fastlagda mål. Ytterst är målet att säkerställa en fortlöpande uthållig verksamhet 
genom att skydda bolagets anställda, dess tillgångar och åtaganden samt ytterst dess anseende och 
förtroende. 

Styrelsen för Stockholmsregionens Försäkring AB har det yttersta ansvaret för 
riskhanteringssystemet och har utfärdat centrala styrdokument för intern kontroll och riskhantering, 
riskhanteringsfunktionen samt för den egna risk- och solvensutvärderingen (ORSA). Bolaget 
upprätthåller de fyra centrala funktioner som, inom respektive funktions ansvarsområde, i enlighet 
med externa regelverk och interna riktlinjer bistår styrelse och VD i riskhanteringsarbetet. Dessa 
funktioner utgörs av riskhanteringsfunktionen, regelefterlevnadsfunktionen, aktuariefunktionen och 
internrevision. De tre förstnämnda rapporterar till både styrelse och VD och bedriver sitt arbete 
oberoende av den löpande verksamheten medan internrevisionen arbetar självständigt direkt på 
styrelsens uppdrag. 

I riskhanteringssystemet har bolaget delat upp de väsentliga riskerna i de fyra huvudgrupperna 
försäkringsrisker, finansiella risker, operativa risker samt affärsrisker. Samtliga risker omfattas av 
bolagets process för identifiering och hantering av risker. För försäkringsrisker och finansiella risker 
finns kvantitativa risktoleranser fastställda som följs löpande. Operativa risker identifieras och 
värderas strukturerat inom bolagets samtliga processer minst vartannat år och i samband med större 
förändringar. De mest betydande operativa riskerna och status för eventuella åtgärder för att 
hantera dessa återrapporteras minst årligen till styrelsen. Affärsrisker analyseras främst inom den 
årliga ORSA-processen. 

I riskhanteringssystemet ingår av styrelsen fastställda toleransnivåer och limiter som också omfattar 
mål och toleransnivåer för kapitalkvoter. Målet för bolagets solvenskapitalkvot enligt Solvens II-
regelverket är 235 procent. Solvenskapitalkravet beräknas härvid enligt regelverkets standardformel. 
Bolaget har i ORSA-processen under året utvärderat kapitaliseringen under en förväntad utveckling 
liksom i ett antal mer negativa scenarier. Slutsatsen är att bolaget har tillräckligt kapital för att möta 
sina risker även vid en kraftigt negativ utveckling under prognosperioden. 

Kapitalsituation enligt Solvens II 
 

2021 2020 

Kapitalbas 131 529 120 108 

Kapitalkrav 50 928 52 067 

Kapitalkvot 258 231 

Försäkringsrisker 
Storleken på det försäkringsåtagande som bolaget får ikläda sig, totalt och per riskgrupp, är 
begränsat enligt interna riktlinjer vilka endast får frångås efter beslut från styrelsen. Ett centralt 
verktyg i hantering och begränsning av riskkoncentrationer från försäkringsrisker utgörs av bolagets 
återförsäkringsprogram som tecknas för respektive riskgrupp och med ett antal 
återförsäkringsföretag med god kreditvärdighet. 

För 2021 gäller utöver försäkringstagarnas självrisk ett självbehåll om 10 mkr per skada och per 
försäkringsgrupp. 

  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
a5

f0
28

b7
-0

ee
6-

46
50

-b
47

4-
d4

0d
98

7a
b2

10
Vi

sm
a 

Ad
do

 ID
-n

um
m

er
 : 

a0
44

2a
97

-d
c6

2-
4f

a3
-a

c8
7-

c7
76

1e
7b

1f
35



Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 

Sida 18 av 28 

Bolagets känslighet för förändringar i parametrar relaterade till försäkringsriskerna är enligt följande, 
allt annat lika, avseende ett helårsresultat: 

Riskparameter Förändring Påverkan på försäkringstekniskt resultat (kkr.) 

Skadeprocent +10 procentenheter -6 158 

Skadeinflation +1 procentenhet -1 160 

 

Bolagets försäkringsaffär är i huvudsak kortsvansad, de försäkringstekniska avsättningarna har en 
medelduration om 1,6 år. 
 

Faktiska skadeanspråk jämfört med tidigare uppskattningar 

 

 
 

Finansiella risker 
Finansiella risker består av marknadsrisker, motpartsrisker antingen i likvida medel eller från 
återförsäkring samt likviditetsrisker. 

Marknadsrisker och motpartsrisker i likvida medel 

Bolagets exponering mot marknadsrisker är mycket liten då placeringar enligt bolagets riktlinjer 
företrädesvis ska ske i obligationer utfärdade av svenska staten, svenska kommuner eller därmed 
jämförbara motparter. Bolaget tillåter även investeringar i säkerställda obligationer och 
korträntefonder men dessa tillgångsslag får utgöra som mest 30 procent av totalt förvaltat kapital. 
Bolagets placeringsriktlinjer innefattar även begränsningar per motpart och per emission samt för 
olika löptider. Även för medel på bankkonto finns beloppsbegränsningar och kontoförande bank 
måste ha en rating om minst A- enligt Standard & Poor’s. 

2021

Denna skadetriangel visar bruttosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna.

Skadeår

Ksek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt

Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (brutto)

Ett år senare 3 546 6 906 31 264 55 586 130 015 51 832 45 229 50 605 60 569 48 169 50 269 105 261 56 756 696 006

Två år senare 3 245 7 491 22 442 70 617 107 381 46 846 62 319 52 134 64 205 36 311 44 073 100 103 617 167

Tre år senare 4 672 6 825 21 568 67 853 109 684 40 014 55 393 34 649 57 700 34 154 46 727 479 239

Fyra år senare  4 466 6 513 21 860 65 009 109 885 38 757 56 371 33 356 58 794 34 604 429 615

Fem år senare 4 696 6 641 22 329 64 802 107 999 37 715 56 110 33 454 58 124 391 870

Sex år senare 5 133 6 423 21 055 64 651 108 263 36 855 54 979 33 520 330 880

Sju år senare 5 117 6 348 20 885 64 885 108 132 36 875 55 534 297 776

Åtta år senare 5 192 6 558 18 962 63 538 108 169 36 748 239 167

Nio år senare 5 180 6 589 18 960 64 047 108 304 203 079

Tio år senare 4 667 6 574 18 987 64 092 94 319

Uppskattad slutlig skadekostnad per 31/12 2021 4 667 6 574 18 987 64 092 108 304 36 748 55 534 33 520 58 124 34 604 46 727 100 103 56 756 624 739

Ack. Utbetalda skadeersättningar 4 667 6 574 18 987 59 860 108 201 36 661 55 223 33 109 57 051 31 754 36 062 84 467 20 552 553 168

Avsättning oreglerade skador 0 0 0 4 232 103 87 311 411 1 073 2 850 10 664 15 637 36 204 71 571

Ackumulerat över/underskott  (avvecklingsresultat) -1 121 333 12 277 -8 506 21 711 15 084 -10 306 17 085 2 445 13 565 3 542 5 157 0 71 267

D:o i % av initial skadekostnad -31,6% 4,8% 39,3% -15,3% 16,7% 29,1% -22,8% 33,8% 4,0% 28,2% 7,0% 4,9%

2021

Denna skadetriangel visar nettosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna.

Skadeår

Ksek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt

Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (netto)

Ett år senare 275 1 600 9 080 7 220 79 576 19 243 20 277 28 699 39 242 48 169 50 269 58 036 56 756 418 441

Två år senare 0 2 085 2 165 18 984 54 236 9 368 24 324 33 141 36 612 36 311 44 073 58 539 319 839

Tre år senare 664 938 1 110 19 048 55 236 1 456 16 829 15 060 32 714 33 677 46 727 223 459

Fyra år senare  0 0 636 16 392 54 922 -1 569 23 344 14 587 33 643 34 604 176 559

Fem år senare 0 0 1 612 18 654 51 986 -2 119 23 516 15 279 33 633 142 560

Sex år senare 0 0 87 18 407 52 501 -2 273 23 605 15 558 107 884

Sju år senare 0 14 87 20 020 52 449 -2 396 24 171 94 345

Åtta år senare 468 0 -1 836 19 285 52 460 -2 379 67 999

Nio år senare 595 31 -1 838 19 214 52 506 70 507

Tio år senare 82 15 -1 811 19 236 17 522

Uppskattad slutlig skadekostnad per 31/12 2021 82 15 -1 811 19 236 52 506 -2 379 24 171 15 558 33 633 34 604 46 727 58 539 56 756 337 636

Ack. Utbetalda skadeersättningar 82 15 -1 811 17 040 52 519 -2 467 23 889 15 288 33 099 31 754 36 062 42 903 20 552 268 926

Avsättning oreglerade skador 0 0 0 2 195 -13 88 282 269 534 2 850 10 664 15 637 36 204 68 710

Ackumulerat över/underskott  (avvecklingsresultat) 193 1 585 10 891 -12 015 27 070 21 622 -3 894 13 141 5 609 13 565 3 542 -503 0 80 805

D:o i % av initial skadekostnad 70,2% 99,0% 119,9% -166,4% 34,0% 112,4% -19,2% 45,8% 14,3% 28,2% 7,0% -0,9% 0,0%
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Genom att bolagets försäkringsaffär i huvudsak är kortsvansad och placeringstillgångarna placeras till 
övervägande korta löptider är exponeringen mot ränterisker begränsad. Bolaget har ingen 
exponering mot valutakursrisker och har inga finansiella skulder. 

Känslighetsanalystabell på placeringar 

 
 

Löptidsanalystabell 

 

 

Motpartsrisk i återförsäkring  

Motpartsriskerna i återförsäkringen begränsas genom att flera olika återförsäkrare används över de 
olika programmen och i vissa fall även inom programmen. Återförsäkrare ska ha en extern rating om 
A- eller bättre enligt Standard & Poor’s, eller motsvarande från annat ratinginstitut. 

Likviditetsrisker 

Likviditetsriskerna är begränsade till följd av att större skadeutbetalningar som regel är kända i god 
tid. Likviditetsriskerna hanteras genom de likviditetsprognoser som görs regelbundet inom bolaget, 
att bolaget alltid ska hålla minst 5 000 kkr i likviditetsbuffert och de begränsningar på placeringar i 
olika löptider som finns i placeringsriktlinjerna antagna av styrelsen. Bland annat ska minst hälften av 
tillgångarna ha en återstående löptid understigande ett år och inga placeringar får göras i löptider 
överstigande fyra år. Vid oförutsedda behov av större utbetalningar kan också avyttring ske med kort 
varsel då placeringstillgångarna företrädesvis utgörs av likvida obligationer med hög kvalitet. 

Operativa risker 
Operativa risker identifieras och värderas strukturerat inom bolagets samtliga processer minst 
vartannat år och även i samband med större förändringar i verksamheten. Identifiering och värdering 
sker vid särskilda workshoppar i form av en självutvärdering av ansvariga i verksamheten med stöd av 
riskhanteringsfunktionen. Operativa risker klassificeras i olika typer och värderas utifrån sannolikhet 
och konsekvens. För risker som överstiger av styrelsen fastställda toleransnivåer beroende på typ av 
risk ska åtgärder genomföras, för risker inom toleransnivåerna genomförs åtgärder i den mån det är 
kostnadseffektivt. De mest betydande operativa riskerna och status för eventuella åtgärder för att 
hantera dessa återrapporteras minst årligen till styrelsen. 

ökade 

marknads-

räntor

allmän 

kreditrisk 

(förändring i 

spread)

ökade 

marknads-

räntor

allmän 

kreditrisk 

(förändring i 

spread)

Förändring 1% 0,5% 1% 0,5%

Förändring i resultaträkningen 1 062 1 011 1 062 891

Förändring i eget kapital 1 062 1 011 1 062 891

20202021

<3 mån 3 mån - 1 år 1 - 5 år >10 år Totalt <3 mån 3 mån - 1 år 1 - 5 år >10 år Totalt

Tillgångar

Obligationer och andra räntebärande värdepapper - 130 242 71 618 - 201 860 - 65 510 112 337 - 177 847

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 601 1 831 429 0 2 861 7 240 21 720 22 754 0 51 714

Upplupen ränteintäkt 382 - - - 382 426 - - - 426

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 013 - - - 6 013 6 437 - - - 6 437

Skulder

Försäkringstekniska avsättningar 9 304 27 913 34 354 0 71 571 16 095 48 285 59 428 0 123 808

Övriga skulder 8 229 - - - 8 229 7 732 - - - 7 732

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 788 - - - 788 1 395 - - - 1 395

25 317 159 986 106 402 - 291 705 39 325 135 515 194 519 - 369 359

2021 2020

Summa finansiella tillgångar och skulder 

samt försäkringstekniska åtaganden
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Affärsrisker 
Affärsrisker innefattar intjäningsrisker, strategiska risker och ryktesrisker. Bolagets uppdrag 
innefattar att hantera affärsrisker relaterade till försäkringsmarknaden för kunderna tillika ägarnas 
räkning. Affärsrisker analyseras inom ramen för processerna för affärsplanering och ORSA. Styrelsen 
är involverad i processerna varför separat återrapportering inte är nödvändig. 

Noter till finansiella poster 

Not 3 Premieinkomst före avgiven återförsäkring 

 

 

Not 4 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 

 

 

Not 5 Utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning 

 

2021 2020

Direktförsäkring i Sverige 135 792 118 672

Summa premieinkomst före avgiven återförsäkring 135 792 118 672

Kapitalavkastning som överförs till försäkringsrörelsen har beräknats enligt en kalkylränta på 0,046 %, vilket motsvarar

värdet på  90-dagars STIBORränta per bokslutsdatum. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet

av försäkringstekniska avsättningar som kapitalunderlag.

2021 2020

Ingående avsättning för oreglerade skador 123 808 72 022

Ingående premiereserv - -

123 808 123 808

Utgående avsättning för oreglerade skador 71 571 123 808

Utgående premiereserv - -

71 571 123 808

Genomsnittlig avsättning 97 690 97 915

Kalkylränta -0,050% 0,046%

Avkastning -49 45

2021 2020

Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring -104 068 -42 127

Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar 41 810 -190

Utbetalda skaderegleringskostnader -2 881 -3 628

Återförsäkrares andel av utbetalda skaderegleringskostnader 181 45

Summa utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning -64 957 -45 900
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Not 6 Driftskostnader 

 

 

Not 7 Övriga tekniska kostnader 

 

 

2021 2020

Administration

Administrationskostnader -29 371 -32 753

Summa driftskostnader i försäkringsrörelsen -29 371 -32 753

Övriga driftskostnader

Skaderegleringskostnader -2 700 -3 583

Summa totala driftskostnader, funktionsindelning -2 700 -3 583

Totala driftskostnader, per kostnadsslag

Personalkostnader -17 314 -16 501

Lokalkostnader -951 -2 076

Avskrivningar -1 653 -1 214

Övriga driftskostnader -12 153 -16 545

Summa totala driftskostnader, kostnadsindelning -32 071 -36 336

2021 2020

Betalda trafikförsäkringsavgifter 208 226

Finansiella intäkter och övriga intäkter 102 113

Skadekostnader TFF -284 -347

Driftskostnader TFF -99 -215

Summa övriga tekniska kostnader -72 -223

Övriga tekniska kostnader

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för de försäkringsbolag som har rätt att meddela trafikförsäkring i Sverige.

Dessa försäkringsbolag är enligt lag skyldiga att vara med i TFF. Föreningens verksamhet styrs till övervägande del av reglerna i trafikskadelagen och

trafikförsäkringsförordningen. Regeringen fastställer TFF:s stadgar. En av föreningens huvuduppgifter är att ta ut en ladstadgad avgift (trafikförsäkringsavgift)

av ägare till oförsäkrade fordon samt att delta i det internationella trafikförsäkringsarbetet (Gröna Kortsamarbetet och vissa andra funktioner). TFF har 

också till uppgift att hantera vissa försäkringsfrågor gällande motorfordon inom det frivilliga braschsamarbetet i Sverige (Bilförsäkringskommittén). TFF

svarar även för admnistration av Trafikskadenämnden. TFF:s egna intäkter utgörs främst av betalda trafikförsäkringsavgifter och finansiella intäkter.

Driftskostnaderna och skadekostnaderna överstiger regelmässigt intäkterna och det uppkommer årligen ett nettounderskott i TFF:s verksamhet. Av

regler i trafikskadelagen följer att medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att finansiera detta nettounderskott. Underskottet fördelas mellan 

medlemsbolagen på basis av bolagens premievolym för trafikförsäkring genom en årlig avräkning som fastställs av TFF:s stämma. Nettounderskottet

redovisas i enlighet med en branschgemensam rekommendation.
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Not 8 Medeltal anställda samt löner och ersättningar 

 

 

 

2021 2020

Medelantalet anställda, Sverige

Män 6 6

Kvinnor 9 8

15 14

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, övriga medarbetare

Löner och andra ersättningar 7 223 7 362

Sociala kostnader*
)

2 283 2 109

9 506 9 471

*
)

-varav pensionskostnader 2 266 2 187

Rörlig ersättning har ej utgått till övriga medarbetare.

Antal kvinnor bland ledande befattningshavare

Styrelse 2 3

VD 0 0

Vice VD 1 1

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare (9 st)

Styrelse*
)

2021 2020

Löner och andra ersättningar 362 352

Sociala avgifter 99 97

Övriga pensionskostnader - -

VD

Löner och andra ersättningar 1 457 1 409

Sociala avgifter 458 427

Övriga pensionskostnader 457 431

Vice VD

Löner och andra ersättningar 1 036 992

Sociala avgifter 327 296

Övriga pensionskostnader 463 405

4 659 4 408

*
) Styrelseledamöter under 2021

Löner och andra 

ersättningar Sociala avgifter

Övriga 

pensions-

kostnader Summa

Bergström, Jerri 24 7 - 31

Broman, Daniel 20 6 - 27

Broo, Camilla 20 6 - 27

Dronjak, Daniel 20 6 - 27

Drummond, Bino 20 6 - 27

Fischer, Erik 68 21 - 89

Kämpe, Katarina 20 6 - 27

Larsson, Per 68 7 - 75

Reuterskiold, Adam 85 27 - 111

Öberg, Arne 17 5 - 22

Summa löner, andra ersättningar samt sociala avgifter till styrelsen 362 99 - 461

*) Styrelseledamöter under 2020

Löner och andra 

ersättningar Sociala avgifter

Övriga 

pensions-

kostnader Summa

Broman, Daniel 13 4 17

Broo, Camilla 20 6 - 26

Dronjak, Daniel 20 6 - 26

Drummond, Bino 20 6 - 26

Fischer, Erik 66 21 - 86

Heribertson, Åsa 7 2 - 9

Kämpe, Katarina 20 6 - 26

Larsson, Per 66 7 - 73

Reuterskiold, Adam 82 26 - 108

Öberg, Arne 39 12 - 52

Summa löner, andra ersättningar samt sociala avgifter till styrelsen 352 97 - 449
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Not 9 Revisionsuppdrag 

 

 

Not 10 Kapitalavkastning, intäkter 

 

 

Not 11 Kapitalavkastning, kostnader 

 

 

Not 12 Orealiserade värdeförändringar på placeringstillgångar 

 

 

Not 13 Skatter 

 

 

Not 14 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 

 

2021 2020

Ersättning till revisorer för revisionsuppdrag

Ersättning till KPMG AB -500 -500

Summa ersättning till revisorer -500 -500

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande   

direktörs förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar 

övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds 

av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

2021 2020

Ränteintäkter

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 256 3 951

Summa ränteintäkter 1 256 3 951

2021 2020

Realisationsförluster Obligationer och andra räntebärande papper -1 561 -6 317

Övriga räntekostnader -41 -44

Summa kapitalavkastning, kostnader -1 602 -6 361

2021 2020

Obligationer och andra räntebärande papper 7 2 376

Summa orealiserade förluster på placeringstillgångar 7 2 376

2021 2020

Aktuell skattekostnad

Årets skattekostnad -726 0

Total redovisad skattekostnad -726 0

Resultat före skatt 1 614 -170

Skatt enligt gällande skattesats -332 0

Skatteeffekt av:

-ej avdragstilla kostnader -22 63

-skatt hänförlig till tidigare år 0 1

-schablonintäkt säkerhetsreserv -29 107

-beskattning säkerhetsreserv -343

Övriga poster -1

Redovisad effektiv skatt -726 0

Upplupet Verkligt Upplupet Verkligt

anskaffn.värde värde anskaffn.värde värde

2021 2021 2020 2020

Noterade värdepapper

Svenska kommuner 181 281 180 915 146 736 146 848

Svenska bostadsinstitut 0 0 0 0

Övriga 20 986 20 945 31 000 30 999
Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper 202 267 201 860 177 736 177 847
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Not 15 Kategorisering av finansiella tillgångar och skulder 

 

 

 

 

Finansiella tillgångar/ Lånefordringar och Icke finansiella Summa

skulder värderade till kundfordringar/ tillgångar/

verkligt värde via Övriga finansiella skulder

resultaträkningen skulder

2021

Tillgångar

Obligationer och andra 201 860 - - 201 860

Övriga fordringar - 492 - 492

Övriga förutbet. kostnader och 

upplupna intäkter - 6 395 - 6 395

Kassa och bank - 7 099 - 7 099

Summa 201 860 13 986 - 215 846

Skulder

Övriga skulder - 7 995 - 7 995

Övriga upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter - 1 818 - 1 818

Summa - 9 813 - 9 813

Resultat av finansiella tillgångar/skulder:

Nettovinst (+) resp nettoförlust (-) -339 - - -339

Ränteintäkter för finansiella tillgångar som

kategoriseras som lånefordringar och

kundfordringar - - - -

Marknadsvärdet är lika med det redovisade värdet

Finansiella tillgångar/ Lånefordringar och Icke finansiella Summa

skulder värderade till kundfordringar/ tillgångar/

verkligt värde via Övriga finansiella skulder

resultaträkningen skulder

2020

Tillgångar

Obligationer och andra 177 847 - - 177 847

Övriga fordringar - 796 - 796

Övriga förutbet. kostnader och - - - -

upplupna intäkter - 6 863 - 6 863

Kassa och bank - 23 799 - 23 799

Summa 177 847 31 458 - 209 304

Skulder

Övriga skulder - 6 956 - 6 956

Övriga upplupna kostnader och - - - -

förutbetalda intäkter - 2 390 - 2 390

Summa - 9 346 - 9 346

Resultat av finansiella tillgångar/skulder:

Nettovinst (+) resp nettoförlust (-) -34 - - -34

Ränteintäkter för finansiella tillgångar som

kategoriseras som lånefordringar och

kundfordringar - - - -

Marknadsvärdet är lika med det redovisade värdet

Då bolaget tillämpar IFRS 7 för finansiella instrument som värderats till verkligt värde i balansräkningen krävs upplysningar om värdering till verkligt värde 

per nivå i följande värdehierarki, där nivåerna är enligt IFRS 13:

- Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)

- Andra observerbara data för tillgången eller skulden noterade priser inkliderade 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)

Följande tabell visar bolagets tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2020.

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde

via resultaträkningen 201 860 - - 201 860
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Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 

Sida 25 av 28 

Not 16 Immateriella tillgångar 

 

 

Not 17 Materiella tillgångar 

 

 

Not 18 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 

 

Not 19 Avsättning för oreglerade skador 

 

 

Not 20 Övriga avsättningar 

 

 

2021 2020

Pågående projekt

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 6 436 3 689

Inköp under året 1 563 6 436

Utrangering 0 -3 689

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 999 6 436

Ingående ackumulerade avskrivningar -789 -2 892

Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 3 261

Årets avskrivningar -1 600 -1 158

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 389 -789

2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 265 284

Inköp under året 0 0

Utrangering 0 -20

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 265 265

Ingående ackumulerade avskrivningar -107 -59

Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 7

Årets avskrivningar -53 -56

Utgående ackumulerade avskrivningar -160 -107

Utgående balans 104 157

2021 2020

Förutbetalda hyreskostnader 36 17

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 977 6 420

Summa övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 013 6 437

2021 2020

Inträffade och rapporterade skador 50 109 104 895

Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) 19 747 17 028

Avsättning för skaderegleringskostnad 1 715 1 885

Summa avsättning för oreglerade skador 71 571 123 808

2021 2020

Redovisat värde vid årets ingång 401 827

Avsättningar som gjorts under perioden 0 401

Belopp som tagits i anspråk under perioden -401 -827

Summa övriga avsättningar 0 401
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Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 

Sida 26 av 28 

Not 21 Övriga skulder 

 

 

Not 22 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 

 

Not 23 Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och åtaganden 

 

Not 24 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder 

 

 

2021 2020

Leverantörsskulder 7 010 6 815

Övriga skulder 1 220 320

Summa övriga skulder 8 229 7 135

2021 2020

Semesterlöneskuld 578 569

Sociala kostnader 270 247

Reservering för revision 250 250

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 539 1 144

Summa övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 637 2 211

2021 2020

För försäkringstekniska avsättningar (f e r) registerförda tillgångar

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 201 860 177 847

Summa ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och åtaganden 201 860 177 847

Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Åtaganden Inga Inga

Högst 1 år Längre än 1 år Totalt Högst 1 år Längre än 1 år Totalt

Tillgångar

Immateriella tillgångar - 5 610 5 610 - 5 647 5 647

Obligationer och andra räntebärande papper 130 242 71 618 201 860 65 510 112 337 177 847

Återförsäkrares andel av försäkringstekninska avsättningar 2 432 429 2 861 28 960 22 754 51 714

Fordringar avseende återförsäkring 286 - 286 402 - 402

Övriga fordringar 941 - 941 796 - 796

Materiella tillgångar 104 - 104 157 - 157

Kassa och bank 7 099 - 7 099 23 799 - 23 799

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 395 - 6 395 6 863 - 6 863

Summa tillgångar 147 500 77 658 225 157 126 486 140 739 261 578

Högst 1 år Längre än 1 år Totalt Högst 1 år Längre än 1 år Totalt

Skulder

Försäkringstekniska avsättningar 37 217 34 354 71 571 64 380 59 428 123 808

Obeskattade reserver - 37 507 37 507 - 27 749 27 749

Skuld avseende återförsäkring 0 - 0 598 - 598

Övriga skulder 8 229 - 8 229 7 135 - 7 135

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 637 - 1 637 2 211 - 2 211

Summa skulder 47 084 71 861 118 945 74 323 87 177 161 500

20202021

2021 2020
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Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 

Sida 27 av 28 

Not 25 Tilläggsupplysningar om resultaträkningens poster per försäkringsrisk 

 

 

Not 26 Väsentliga händelser efter balansdagen 
Med anledning av krisen i Ukraina har bolaget analyserat eventuell påverkan på den finansiella 
ställningen. Givet bolagets ägarstruktur och uppdrag bedöms försäkringsportföljen vara stabil både i 
det korta och långa perspektivet. Bolaget har ingen direktexponering mot aktiemarknaden då 
placeringstillgångarna utgörs av kommuninvestobligationer, korträntefonder och kontomedel inom 
ramen för av styrelsen fastställda limiter. 

En långvarig global finanskris kan på sikt komma öka bolagets återförsäkringskostnader. Bolaget har 
genom justeringar i premier och försäkringsvillkor möjlighet att motverka både ökade 
återförsäkringskostnader och ökade skadekostnader som effekt av eventuellt ihållande högt 
inflationsstryck. 

Sammantaget gör styrelsen bedömningen att bolagets finansiella ställning inte kommer påverkas i 
väsentlig utsträckning med anledning av krisen i Ukraina. 

 

Not 27 Vinstdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i bolaget fritt eget kapital om 
sammanlagt 0 kr. 

Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: 

Balanserad förlust -888 151 

Årets resultat   888 151     

               0 

Styrelsen föreslår att belopp disponeras enligt följande: 

I ny räkning överförs 0 kr.  

2021 Totalt

Företag och 

fastighet

Sjuk- och 

Olycksfall Motorfordon Trafik

Premieintäkt, brutto 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077

Försäkringsersättningar, brutto -106 948 -83 307 -13 513 -7 678 -2 450

Driftskostnader, brutto -29 371 -7 343 -7 343 -7 343 -7 343

Resultat av avgiven återförsäkring -39 928 -37 679 -595 0 -1 654

Resultat -40 457 -38 486 873 4 526 -7 371

Premieinkomst, brutto 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077
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Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 

Sida 28 av 28 

 

Stockholmsregionens Försäkring AB 

 

Stockholm den 24:e mars 2022 

 

 

Adam Reuterskiöld, ordförande 

Jerri Bergström,     

vice ordförande Daniel Broman 

Camilla Broo  Daniel Dronjak  Bino Drummond  

Erik Fischer  Katarina Kämpe Per Larsson 

   

Anders Belin, VD   

 

 

 

Vår revisionsberättelse har avlämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift. 

 

KPMG AB 

 

 

 

 

Gunilla Wernelind 

Auktoriserad revisor 
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2022-03-24 15:41 Autentiseringssidan har nåtts av Camilla Broo med metod BankID Sverige från IP-adress: 193.183.x.x
2022-03-24 15:42 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Camilla Broo
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Årsredovisning 2021.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
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2022-03-25 11:22 Adam Didrik Lennart Reuterskiöld har signerat dokumentet Årsredovisning 2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 
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2022-03-27 18:26 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Daniel Dronjak
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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: VPQXRKVPMEck801UZImZ6Q

GUNILLA WERNELIND
Revisor

2022-03-28 09:34

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

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

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

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Årsredovisning 2021_signerad av styrelsen.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 09:25 Underskriftsprocessen har startat
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2022-03-28 09:33 Autentiseringssidan har nåtts av Gunilla Wernelind med metod BankID Sverige från IP-adress: 100.26.x.x
2022-03-28 09:34 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Gunilla Wernelind
2022-03-28 09:34 GUNILLA WERNELIND har signerat dokumentet Årsredovisning 2021_signerad av styrelsen.pdf via BankID Sverige 

(Unikt ID: VPQXRKVPMEck801UZImZ6Q)
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Till bolagsstämman i Stockholmsregionens Försäkring AB, org. nr 516406-0641 

Rapport om årsredovisningen   

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stockholmsregionens Försäkring 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 Stockholmsregionens Försäkring 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. 
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till 
styrelsen 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 Stockholmsregionens Försäkring 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. 
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. 

Avsättning för oreglerade skador 
Se not 19 och redovisningsprinciper i årsredovisningen för detaljerade upplysningar och beskrivning av området. 
Beskrivning av området 
Bolagets avsättning för oreglerade skador inom försäkringstekniska 
avsättningar uppgår till 71 571 TSEK per 31 december 2021.  
Detta är ett område som innefattar betydande bedömningar 
avseende osäkra framtida utfall, främst avseende tidpunkt och 
storlek för inträffade skador som ska regleras till försäkringstagare.  
Bolaget använder etablerade aktuariella värderingsmodeller för 
beräkningen av avsättning för oreglerade skador. Modellernas 
komplexitet ger dock upphov till risk för fel på grund av 
otillräcklig/ofullständig data eller felaktig utformning eller tillämpning 
av modellerna. 
Bolagets avsättning för oreglerade skador består av ett fåtal olika 
produkter. Antaganden som avvecklingstid, skademönster och 
omkostnader är exempel på viktiga indata som används för att 
uppskatta dessa avsättningar.  
 

Hur området har beaktats i revisionen 
Vi har bedömt de aktuariella antaganden i reserveringsmetoderna 
genom att jämföra värderingsantagandena med bolagets egna 
utredningar, myndighetskrav och branschsiffror.  
Vi har stickprovsvis testat kontroller i företagsledningens process för 
bla extrahering av data som input till de aktuariella beräkningarna. 
Vi har använt våra interna specialister på aktuariella frågor för att 
utmana de metoder och antaganden som använts vid prognostisering 
av kassaflöden och värderingen av avsättningen. Vidare har vi via 
kontrollberäkningar verifierat att avsättningen är rimlig jämfört med de 
förväntade avtalsenliga förpliktelserna.  
Vi har också kontrollerat fullständigheten i de underliggande fakta och 
omständigheter som presenteras i upplysningarna i årsredovisningen 
och bedömt om informationen är tillräckligt omfattande för att förstå 
företagsledningens bedömningar. 
 

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. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
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 
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agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 

kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi 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.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt 
relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla 
relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt 
oberoende, samt i tillämpliga fall åtgärder som har vidtagits för att 
eliminera hoten eller motåtgärder som har vidtagits. 

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka 
av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av 
årsredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för 
väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen 
särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i 
revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar 
förhindrar upplysning om frågan. 

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 
Stockholmsregionens Försäkring AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten 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 Stockholmsregionens Försäkring 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.  
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, eller  

 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. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
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 bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 56 
Svar på motion av Sandra Lindström mfl (V) om nollvision 
mot våld i nära relationer M:6/2022 (KS/2022:47) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Sandra Lindström m fl (V), inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i 
februari 2022. I motionen föreslås att Solna stad antar en nollvision mot våld i nära 
relationer, att utbildningsinsatser ska genomföras för stadens samtliga medarbetare och 
chefer och att nollvisionen integreras i ordinarie verksamhet. Därutöver föreslås att 
socialnämnden får i uppdrag att söka samarbeten med Signalisten, privata 
fastighetsägare och civilsamhället för att minska väntetider till eget boende för boende 
på skyddade boende och för att identifiera andra viktiga insatser som kan nå 
våldsutsatta individer. 
 
Inledningsvis får stadsledningsförvaltningen konstatera att det på socialförvaltningen 
finns ett relationsvåldsteam som arbetar med de våldsutsatta och som samverkar med 
övriga förvaltningar i staden, men även exempelvis med Region Stockholm, polisen och 
ideella organisationer. Det finns även gemensamma rutiner mellan socialtjänst, 
äldreomsorg och LSS för att verksamheterna ska fånga upp olika varningssignaler om 
våld i olika relationer och avgöra vilka åtgärder som ska vidtas. Arbetet mot våld i nära 
relationer har många beröringspunkter med arbetet mot heders-relaterat våld och 
förtryck, där staden också har antagit en särskild strategi och det finns en särskild 
arbetsgrupp med samtliga berörda förvaltningar. Socialförvaltningen har, i samverkan 
med stadsledningsförvaltningen, en löpande samverkan med Bostadsstiftelsen 
Signalisten om bostadsbehov.  
 
I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2019 fick Socialnämnden i uppdrag av 
kommunfullmäktige att ta fram en åtgärdsplan/strategi för arbetet mot våld i nära 
relationer. Nämnden tog i slutet av 2019 beslut om en åtgärdsplan/strategi och arbetet 
konkretiseras i handlingsplaner och riktlinjer som följs upp i förvaltningens löpande 
verksamhet. Arbetet genomfördes i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd och Socialstyrelsens handbok Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och 
sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. En särskild samverkansgrupp för 
förvaltningsövergripande arbete finns, som nämnts ovan, etablerad och mer frekvent 
samverkan sker därutöver mellan socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen.  
 
En viktig del i åtgärdsplanen var att samtliga medarbetare inom socialförvaltningen ska 
känna till Strategin mot våld och förtryck i nära relationer samt övriga handlingsplaner och 
riktlinjer mot våld och förtryck, vilket förvaltningen har arbetat med internt. Men även 
chefer och medarbetare inom stadens alla förvaltningar ska enligt 
åtgärdsplanen/strategin bjudas in till kunskapshöjande seminarier, föreläsningar och 
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 Signatur  
 

utbildningar. Det har genomförts och några exempel har varit ”en månad fri från våld”, 
med särskilt fokus på sårbara grupper och hur kan man kan upptäcka, agera och 
förebygga våldsutsatthet, information om relationsvåldsteamets arbete, medverkan i 
frukostseminarium arrangerat av stadens HR-avdelning. Den förvaltningsövergripande 
samverkansgruppen har haft möten i gemensamma frågeställningar, även om dessa 
möten varit nödvändiga att genomföras digitalt under pandemin.  
 
Socialförvaltningen utvecklade i början av 2021 åtgärdsplanen, breddade 
åtgärdsområdena och utökade aktiviteterna. Av handlingsplanen/åtgärdsplanens 
inledning framgår det att ”Solna stad tolererar inte att våld förekommer i någon form 
oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation, etc.”. Socialnämnden 
antog den uppdaterade handlingsplanen/åtgärdsplanen mot våld i nära relationer i april 
2021. Bland de åtgärder som planerats för alla förvaltningar under 2022 är en 
grundläggande information om Relationsvåldsteamets arbete, i höst kommer det åter 
igen återigen genomföras kunskapshöjande insatser på temat ”en månad fri från våld” 
och även 2022 erbjuds utbildningarna SARA (riskbedömning för partnervåld) och 
PATRIARK (riskbedömning för hedersrelaterat våld), där även polisen och 
kvinnojourerna kan medverka. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att socialnämnden så sent som april 2021 har 
beslutat om en handlingsplan/åtgärdsplan mot våld i nära relationer och att det framgår 
av planen att Solna stad inte tolererar att det förekommer våld i någon form, vilket får 
anses vara en nollvision mot våld i nära relationer. Vidare genomförs 
utbildningar/seminarier öppna för stadens chefer och medarbetare och det finns en bra 
samverkan med bland annat Signalisten för att säkra tillgången till det lägenhetsbehov 
som socialförvaltningen har. Mot denna bakgrund föreslås motionen anses besvarad.   
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Linda Cigéhn (V) och Sara Kukka-Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Linda Cigéhn (V) och Sara Kukka-Salam (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
bifall till motionen. 

 
 



 

SID 1 (2) 
 

 
 
Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-05-03 

 KS/2022:47 

Svar på motion av Sandra Lindström (V), Tove Persson (V), Linda 
Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) om att anta en nollvision 
mot våld i nära relation, M6/2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Sandra Lindström m fl (V), inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i februari 
2022. I motionen föreslås att Solna stad antar en nollvision mot våld i nära relationer, att 
utbildningsinsatser ska genomföras för stadens samtliga medarbetare och chefer och att 
nollvisionen integreras i ordinarie verksamhet. Därutöver föreslås att socialnämnden får i 
uppdrag att söka samarbeten med Signalisten, privata fastighetsägare och civilsamhället för att 
minska väntetider till eget boende för boende på skyddade boende och för att identifiera andra 
viktiga insatser som kan nå våldsutsatta individer. 
 
Inledningsvis får stadsledningsförvaltningen konstatera att det på socialförvaltningen finns ett 
relationsvåldsteam som arbetar med de våldsutsatta och som samverkar med övriga förvaltningar 
i staden, men även exempelvis med Region Stockholm, polisen och ideella organisationer. Det 
finns även gemensamma rutiner mellan socialtjänst, äldreomsorg och LSS för att verksamheterna 
ska fånga upp olika varningssignaler om våld i olika relationer och avgöra vilka åtgärder som ska 
vidtas. Arbetet mot våld i nära relationer har många beröringspunkter med arbetet mot heders-
relaterat våld och förtryck, där staden också har antagit en särskild strategi och det finns en 
särskild arbetsgrupp med samtliga berörda förvaltningar. Socialförvaltningen har, i samverkan 
med stadsledningsförvaltningen, en löpande samverkan med Bostadsstiftelsen Signalisten om 
bostadsbehov.  
 
I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2019 fick Socialnämnden i uppdrag av 
kommunfullmäktige att ta fram en åtgärdsplan/strategi för arbetet mot våld i nära relationer. 
Nämnden tog i slutet av 2019 beslut om en åtgärdsplan/strategi och arbetet konkretiseras i 
handlingsplaner och riktlinjer som följs upp i förvaltningens löpande verksamhet. Arbetet 
genomfördes i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och Socialstyrelsens 
handbok Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. En 
särskild samverkansgrupp för förvaltningsövergripande arbete finns, som nämnts ovan, etablerad 
och mer frekvent samverkan sker därutöver mellan socialförvaltningen och 
omvårdnadsförvaltningen.  
 
En viktig del i åtgärdsplanen var att samtliga medarbetare inom socialförvaltningen ska känna till 
Strategin mot våld och förtryck i nära relationer samt övriga handlingsplaner och riktlinjer mot våld och 
förtryck, vilket förvaltningen har arbetat med internt. Men även chefer och medarbetare inom 
stadens alla förvaltningar ska enligt åtgärdsplanen/strategin bjudas in till kunskapshöjande 
seminarier, föreläsningar och utbildningar. Det har genomförts och några exempel har varit ”en 
månad fri från våld”, med särskilt fokus på sårbara grupper och hur kan man kan upptäcka, agera 
och förebygga våldsutsatthet, information om relationsvåldsteamets arbete, medverkan i 
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frukostseminarium arrangerat av stadens HR-avdelning. Den förvaltningsövergripande 
samverkansgruppen har haft möten i gemensamma frågeställningar, även om dessa möten varit 
nödvändiga att genomföras digitalt under pandemin.  
 
Socialförvaltningen utvecklade i början av 2021 åtgärdsplanen, breddade åtgärdsområdena och 
utökade aktiviteterna. Av handlingsplanen/åtgärdsplanens inledning framgår det att ”Solna stad 
tolererar inte att våld förekommer i någon form oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, 
funktionsvariation, etc.”. Socialnämnden antog den uppdaterade handlingsplanen/åtgärdsplanen 
mot våld i nära relationer i april 2021. Bland de åtgärder som planerats för alla förvaltningar 
under 2022 är en grundläggande information om Relationsvåldsteamets arbete, i höst kommer 
det åter igen återigen genomföras kunskapshöjande insatser på temat ”en månad fri från våld” 
och även 2022 erbjuds utbildningarna SARA (riskbedömning för partnervåld) och PATRIARK 
(riskbedömning för hedersrelaterat våld), där även polisen och kvinnojourerna kan medverka. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att socialnämnden så sent som april 2021 har beslutat 
om en handlingsplan/åtgärdsplan mot våld i nära relationer och att det framgår av planen att 
Solna stad inte tolererar att det förekommer våld i någon form, vilket får anses vara en nollvision 
mot våld i nära relationer. Vidare genomförs utbildningar/seminarier öppna för stadens chefer 
och medarbetare och det finns en bra samverkan med bland annat Signalisten för att säkra 
tillgången till det lägenhetsbehov som socialförvaltningen har. Mot denna bakgrund föreslås 
motionen anses besvarad.   
 
 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind 
Stadsdirektör                                                                  Förvaltningschef 
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Solna den 28 februari 2022 

 
Motion om att anta en nollvision mot våld i nära relation 
Våld i nära relation är ett omfattande samhällsproblem som innebär ett mycket stort lidande 
för den som utsätts, och som kan ge livslånga konsekvenser om rätt stöd uteblir. Det är dags 
att insatser mot mäns våld mot kvinnor ges högsta prioritet.  
 
Vänsterpartiet vill att Solna stad gör som flera andra kommuner, bland andra Göteborg, 
Uppsala och Härnösand, och antar en nollvision mot våld i nära relation. Det innebär bland 
annat att alla kommunens verksamheter ska informera, uppmärksamma och uppmana till att 
reagera vid oro om våld. För detta krävs kompetens hos personalen om var man kan vända 
sig för att få hjälp, vilka insatser som finns och hur våld kan förebyggas Antagandet av 
Barnkonventionen och den nya lagen om barnfridsbrott har inneburit förstärkningar i skyddet 
för barn som utsätts för eller bevittnar våld, vilket gör att utbildningsinsatser behöver ske med 
jämna mellanrum. En plan för löpande kompetensutveckling för exempelvis skolpersonal, 
fritidsledare och vård- och omsorgspersonal ska tas fram. Det är av särskild vikt att all 
personal som möter barn och unga har kunskap om osunda maskulinitetsnormer och arbetar 
aktivt för att förebygga att dessa får fäste. Alla stadens medarbetare ska känna ett 
gemensamt ansvar att motarbeta våld, hot och förtryck.  
 
I en rapport från Nationellt kvinnofridscentrum anger mellan 5–11 % av kvinnorna att det har 
förekommit våld i deras nuvarande parrelation. Det innebär förstås att många av Solnas 
medarbetare just nu lever i relationer där våld förekommer. Chefer behöver få mer stöd i hur 
de kan ställa frågor och ha samtal med medarbetare de misstänker är utsatta för våld. Att 
ställa frågor om människors privatliv behöver ske med stor hänsyn till den personliga 
integriteten, samtidigt som att ställa frågan är det enda sättet att få veta. Det behövs en tydlig 
handledning så att chefer kan få stöd i att ställa frågor och samtala på ett bra sätt. De 
behöver även få kunskap om hur de kan hänvisa utsatta kvinnor vidare till professionell hjälp.  
 
En nollvision kan också lägga grunden för att bygga en sammanhållen kedja för våldsutsatta. 
Den som blir utsatt för våld ska veta att oavsett var eller vem man vänder sig till i Solna stad 
finns kunskapen att hjälpa en vidare. Den som blir utsatt ska veta att det finns stöd och 
någonstans att ta vägen i en akut situation, och veta att det går att ordna ett nytt liv i en egen 
bostad efter uppbrottet. Stödsökande ska också erbjudas rådgivning kring hela 
livssituationen, från juridiskt stöd till privatekonomi, vilket kräver god samverkan 
verksamheterna emellan. 
 
En viktig del är att fortsätta satsa på kvinnojourer och säkerställa deras långsiktiga 
finansiering, men vi behöver också växla upp arbetet med att tillgängliggöra fler bostäder för 
kvinnor som har befunnit sig på kvinnojour eller annat skyddat boende. När man väl tagit 
mod till sig och lämnat en våldsam man är det svårt för många att få en egen bostad. Det är 
flera som blir kvar allt för länge på kvinnojourer till följd av det hårda trycket på 
bostadsmarknaden. Många orkar inte ens ta det första steget att söka hjälp då svårigheten 
att skaffa bostad avskräcker, särskilt om barn är inblandade. Vi behöver därför jobba för en 
tryggare boendesituation för våldsutsatta kvinnor. Här behöver både Signalisten och de 
privata fastighetsägarna ta ett större ansvar.  
 
Det faktum att många kvinnor ofta har sökt hjälp flera gånger ger skäl att misstänka att 
skyddsnätet inte alltid fångar upp våldsutsatta kvinnor. Socialnämnden behöver därför se 



 
över samverkan med andra instanser, arbetssätt och metoder för att försöka identifiera 
insatser som kan nå fler våldsutsatta individer. Att samverka med civilsamhället är här av 
yttersta vikt.  
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att Solna stad antar en nollvision mot våld i nära relationer. Det innebär bland annat att alla 
kommunens verksamheter ska informera, uppmärksamma och uppmana till att reagera vid 
oro om våld.  
 
att utbildningsinsatser ska genomföras för stadens samtliga medarbetare och chefer. En 
plan för löpande kompetensutveckling för t.ex. vård- och omsorgspersonal, skolpersonal och 
fritidsledare ska tas fram. En handledning för chefer ska tas fram om hur man kan ställa 
frågor och agera vid misstanke om våldsutsatthet bland anställda.  
 
att integrera nollvisionen i ordinarie verksamhet. Ett våldsförebyggande perspektiv ska 
integreras i den ordinarie verksamheten i samtliga nämnder och styrelser med särskilt fokus 
på de nämnder som arbetar nära med barn, unga, äldre och människor i utsatta situationer. 
 
att Socialnämnden får i uppdrag att söka samarbeten med Signalisten, privata 
fastighetsägare och civilsamhället, i syfte att ta fram åtgärder för att minska väntetider till 
eget boende efter att ha haft boende via kvinnojour eller andra skyddade boenden, samt för 
att kunna identifiera andra viktiga insatser som kan nå våldsutsatta individer. 
 
 

  
Sandra Lindström    Linda Cigéhn             Atilla Yavuz 
 
 

 
 
 

 
Tove Pehrsson    Kerstin Scheutz              Thomas Magnusson 
 
  

 
 
 
 
 

  Leif Åsbrink López 
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§ 139 
Svar på motion av Sandra Lindström mfl (V) om nollvision 
mot våld i nära relationer M:6/2022 (KS/2022:47) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen. 
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Förvaltningsberättelse 


Styrelsen och verkställande direktören i Stockholmsregionens Försäkring AB (”SRF”), 
organisationsnummer 516406-0641 och med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 
2021. 


Ägarstruktur 
Stockholmsregionens Försäkring AB bildades år 2008 och ägs av de tjugoen kommunerna Botkyrka, 
Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och 
Österåker. 


Verksamheten 
SRF meddelar försäkringar för egendom, ansvar, trafik, fordon och olycksfall till ägarkommunerna 
samt vissa av deras medförsäkrade bolag och andra samägda kommunala intressen.  


Styrelsens utlåtande om bolagets verksamhet i enlighet med kommunallagen 6 kap. 9 § 
Styrelsen har vid sitt möte den 24:e mars 2022 fastställt att den verksamhet som bolaget bedrivit 
under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna som är tillämpliga för bolaget. 


Organisation 
Vid ordinarie bolagsstämma den 20:e maj 2021 beslutades omval av Camilla Broo, Daniel Dronjak, 
Katarina Kämpe, Per Larsson, Adam Reuterskiöld, Bino Drummond, Erik Fischer samt nyval av Jerri 
Bergström att utgöra bolagets styrelse. Stämman valde Adam Reuterskiöld till ordförande och Jerri 
Bergström till vice ordförande. Styrelsen hade 7 sammanträden under verksamhetsåret 2021 och 
närvaron var i genomsnitt 92 %. I samtliga styrelsesammanträden tjänstgjorde Maria Scheele som 
sekreterare. 


Bolagets ledningsgrupp består av VD, vice VD/COO/HR, ekonomichef, försäkringschef och skadechef. 
Utöver ledningsgruppen bedrivs den operativa verksamheten i huvudsak i två team - Försäkring och 
Skador. 


För att uppfylla kraven på företagsstyrning har SRF erforderliga centrala funktioner för intern styrning 
och kontroll. Arbetet inom de centrala funktionerna utförs av externa leverantörer då bolagets 
verksamhet och storlek inte motiverar egen personal för dessa funktioner. 


Vid utgången av 2021 hade bolaget totalt fjorton anställda varav nio kvinnor och fem män. Principer 
för ersättningar och förmåner behandlas under not 8 till balans- och resultaträkningen. 


Bolagets funktion för regelefterlevnad har, i enlighet med lagen (2018:2019) om 
försäkringsdistribution (LFD), genomfört vandelsprövning av ledamöter, personer i ledningen, 
anställda som omfattas av LFD samt de personer som utför arbete i de centrala funktionerna. 
Resultatet av prövningen är att bolaget och personerna uppfyller kraven utan anmärkning. 


Resultat och skadeutfall 
Trots något högre total skadekostnad jämfört mot föregående räkenskapsår har bolaget ett positivt 
rörelseresultat 2021. Årets resultat uppgick till 888 (-169) kkr. Avsättning till säkerhetsreserven har 
gjorts med 9 758 (6 389) kkr. Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 102 730 (90 584) kkr och 
skadekostnaderna för egen räkning uppgick till 61 579 (50 930) kkr. Årets driftskostnader uppgick till 
29 371 (32 753) kkr. Den totala kapitalavkastningen blev -339 (-34) kkr varav 7 kkr avsåg orealiserade 
värdeförändringar på placeringstillgångar. Kapitalbasen har stärkts som följd av det positiva tekniska 
resultatet och bolaget står fortsatt väl rustat att kunna fullgöra sina åtaganden. 
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Väsentliga händelser under året 
Efter coronapandemins utbrott våren 2020 har bolagets arbete nästan uteslutande utförts på 
distans. Med hjälp av moderna digitala verktyg för samarbete och kommunikation har verksamheten 
kunnat upprätthållas utan störningar. Effekterna av coronavirusets spridning har inte påverkat 
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. 


I maj 2021 förstördes en förskola i Norrtälje av brand. Skadekostnaden ryms inom bolagets 
självbehåll och ingen skada som inträffat under året har nått upp till återförsäkringarna. Bolaget har 
under året upphandlat återförsäkringsavtal för 2022 till något ökad kostnad vilken är i linje med 
utvecklingen på återförsäkringsmarknaden. 


Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 
SRF:s uppdrag består i att tillhandahålla försäkringslösningar som är anpassade till kommunernas 
försäkringsbara risker och förutsättningar. Arbetet med utveckling av försäkringslösningarna sker 
kontinuerligt och under 2022 fortsätter översyn och harmonisering av bolagets 
egendomsförsäkringar. 


Försäkringsportföljen förväntas vara fortsatt stabil men kan variera något över tid beroende på 
omfattningen av medförsäkrade bolag. 


Hållbarhetsupplysning  
Hållbarhet för SRF inkluderar ekonomiska, sociala, miljömässiga och affärsetiska frågor. SRF stödjer 
de Globala målen ’Agenda 2030’ och FN-direktivet Global Compacts principer för ansvarsfullt 
företagande som inkluderar områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. 
Hållbarhetsarbetet inom SRF sker i dialog med intressenter såsom ägare, kunder, anställda, 
leverantörer, samarbetspartners, bransch- och intresseorganisationer och myndigheter. 


Ansvarsfullt företagande innebär att SRF integrerar hållbarhet i affärsverksamheten. Det innebär bl.a. 
att god regelefterlevnad och god affärsetik ska genomsyra alla verksamhetsdelar och att 
motsvarande hållbarhetskrav som ställs på bolagets medarbetare även ska ställas på bolagets 
intressenter. 


Bolaget upprättar styrdokument för att främja efterlevnaden av de lagkrav, regelverk och 
hållbarhetskrav som bolaget och dess verksamhet omgärdas av. Styrdokumenten innehåller bl.a. 
riktlinjer för intressekonflikter, hantering av personuppgifter, försäkringstekniska beräkningar, 
försäkringsdistribution, uppdragsavtal, klagomålshantering och riktlinjer för arbetet i de centrala 
funktionerna. Jämte en övergripande hållbarhetspolicy har bolaget även fastställt policys och 
riktlinjer för jämställdhet och diskriminering, arbetsmiljö samt upprättat en visselblåsarfunktion. 


SRF har ambitionen att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare där en god företagskultur och 
sunda värderingar skapar förutsättningar för alla medarbetare att trivas och utvecklas. Mångfald, 
jämställdhet, kompetensutveckling, lärande, hälsa, arbetsmiljö och trygghet lyfts här fram som 
särskilt viktiga områden. SRF har kollektivavtal med Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation 
FAO. Bolaget arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att uppnå tillfredsställande 
arbetsmiljö och för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Som stöd i arbetsmiljöarbetet har 
bolaget avtal med företagshälsovård för regelbundna hälsokontroller och ergonomigenomgångar 
m.m. samt verktyg för medarbetarundersökningar. Medarbetarna i bolaget har utsett en av 
medarbetarna till arbetsmiljöombud. 


SRF verkar för att minska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan, både vad gäller bolaget 
men även för dess försäkringstagare och andra intressenter. Som utpräglat tjänsteföretag är resor ett 
av de områden som har direkt miljöpåverkan. Bolaget har inga tjänste- eller förmånsbilar utan 
använder bilpooltjänster för de fall kollektiva färdmedel inte kan/bör väljas. Med erfarenheterna från 
coronapandemins begränsningar kommer resandet vara fortsatt reducerat då verksamheten och 
samarbetet med bolagets intressenter till stora delar kan utföras på distans med stöd av digitala 
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verktyg. Ett annat område med direkt miljöpåverkan är pappers- och posthantering som minimeras 
genom digitaliserade verksamhetsprocesser, digitaliserade skadeanmälningsprocesser och 
digitaliserad hantering av fullmakter och handlingar för medicinsk rådgivning utförd av externa 
parter. 


Hållbarhetsarbetet inom bolagets skaderegleringsverksamhet tar bland annat fasta på möjligheterna 
till cirkulär ekonomi där skadad lös egendom repareras, saneras, rekonditioneras för att därefter 
återanvändas. För dessa ändamål har bolaget avtal för miljömedveten hantering och inlösen av gods 
och fordon som skadats.  


Utöver försäkringslösningar och skadereglering omfattar bolagets uppdrag också att bistå 
försäkringstagarna i deras skadeförebyggande arbete. Genom att med information och kunskap 
verka för minskat antal bränder har SRF viss möjlighet att indirekt påverka risken för utsläpp av 
koldioxid, giftiga ämnen och föroreningar till följd av brand. 


Väsentliga händelser efter balansdagen 
Med anledning av krisen i Ukraina har bolaget analyserat eventuell påverkan på den finansiella 
ställningen. Givet bolagets ägarstruktur och uppdrag bedöms försäkringsportföljen vara stabil både i 
det korta och långa perspektivet. Bolaget har ingen direktexponering mot aktiemarknaden då 
placeringstillgångarna utgörs av kommuninvestobligationer, korträntefonder och kontomedel inom 
ramen för av styrelsen fastställda limiter. 


En långvarig global finanskris kan på sikt komma öka bolagets återförsäkringskostnader. Bolaget har 
genom justeringar i premier och försäkringsvillkor möjlighet att motverka både ökade 
återförsäkringskostnader och ökade skadekostnader som effekt av eventuellt ihållande högt 
inflationstryck. 


Sammantaget gör styrelsen bedömningen att bolagets finansiella ställning inte kommer påverkas i 
väsentlig utsträckning med anledning av krisen i Ukraina. 


 


Förslag till disposition beträffande försäkringsföretagets vinst eller 
förlust 


Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i bolaget fritt eget kapital om 
sammanlagt -888 151 kr. 


 


Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: 


Balanserad förlust -888 151  


Årets resultat   888 151     


               0 


 


    


Styrelsen föreslår att belopp disponeras enligt följande: 


I ny räkning överförs 0 kr. 


 


Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande redovisningshandlingar med belopp angivna i 
tusental kronor. 
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Femårsöversikt 


 


 


 


 


 


 


 


 


2021 2020 2019 2018 2017


Resultat


Premieintäkt för egen räkning 102 730 90 584 69 083 62 837 52 819


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -49 45 108 -121 -484


Försäkringsersättningar för egen räkning -61 579 -50 930 -54 333 -35 167 -28 932


Driftskostnad -29 371 -32 753 -32 426 -24 062 14 366


Försäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723 -17 687 3 364 9 037


Årets resultat 888 -169 -296 487 6 889


Ekonomisk ställning


Placeringstillgångar 201 860 177 847 169 122 174 196 198 793


Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning 68 710 72 094 67 109 63 286 71 796


Konsolideringskapital 143 719 133 074 126 854 144 870 141 972


Kapitalbas 131 529 120 108 119 435 135 593 134 539


varav primärkapital 131 529 120 108 119 435 135 593 134 539


varav tilläggskapital - - - - -


Minimikapitalkrav 36 766 38 351 39 774 38 486 36 044


Solvenskapitalkrav 50 928 52 067 49 017 46 897 44 025


Solvenskvot 258% 231% 244% 289% 306%


Nyckeltal


Skadeförsäkringsrörelse


Skadeprocent, f.e.r 59,9% 56,2% 78,6% 56,0% 54,8%


Driftskostnadsprocent, f.e.r 28,6% 36,2% 46,9% 38,3% 27,2%


Totalkostnadsprocent, f.e.r 88,5% 92,4% 125,6% 94,3% 82,0%


Kapitalförvaltning


Direktavkastning -1,1% -1,1% 0,1% 0,7% 0,7%


Totalavkastning 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0%


Ekonomisk ställning


Konsolideringsgrad 139,9% 146,9% 183,6% 230,5% 268,8%


Definitioner


Konsolideringskapital beräknas  som summan beskattat eget kapital och obeskattade reserver.


Skadeprocent är beräknad som försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna.


Driftkostnadsprocent är beräknad som försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna.


Totalkostnadsprocent är beräknad som summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten.


Direktavkastning är beräknad som kapitalavkastning, intäkter, i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på posterna


Placeringstillgångar samt Kassa och bank.


Totalavkastning är beräknad som direktavkastning jämte orealiserade och realiserade värdeförändringar på placeringstillgångar 


i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på posterna Placeringstillgångar samt Kassa och bank.


Konsolideringsgrad är beräknad som konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.


Kapitalbas är beräknad som det tillgängliga kapitalet, i förevarande fall det egna kapitalet med tillägg för obeskattad reserv.


För egen räkning (f e r) definieras som belopp efter avgiven återförsäkring.
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Resultatanalys 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Not Direkt försäkring


Svenska risker


Total


Företag o 


fastighet


Sjuk- och 


Olycksfall Motorfordon Trafik


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat


Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) (a) 102 730 59 031 21 730 19 547 2 423


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -49 -28 -10 -9 -1


Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) (b) -64 957 -41 316 -13 513 -7 678 -2 450


Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter 


avgiven återförsäkring) 3 379 2 111 2 119 -308 -542


Driftskostnader -29 371 -16 877 -6 213 -5 589 -693


Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring ) -72 - - - -72


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 2 920 4 112 5 963 -1 335


Avvecklingsresultat 2 782 1 936 -1 576 2 020 402


Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring


Oreglerade skador 71 571 52 081 15 013 2 977 1 501


Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring 71 571 52 081 15 013 2 977 1 501


Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar


Oreglerade skador 2 861 2 861 0 0 0


Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 2 861 2 861        - 0 0


Noter till Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse


(a) Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)


Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077


Premier för avgiven återförsäkring -33 061 -30 812 -595 0 -1 654


(b) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)


Utbetalda försäkringsersättningar


Före avgiven återförsäkring -106 948 -83 307 -13 513 -7 678 -2 450


Återförsäkrares andel 41 991 41 991 0 0 0


Förändring i oreglerade skador


Före avgiven återförsäkring 52 237 50 969 2 119 -308 -542


Återförsäkrares andel -48 858 -48 858 0 0 0
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Resultaträkning


TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not 2021 2020


Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)


Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 3 135 792 118 672


Premier för avgiven återförsäkring -33 061 -28 088


Förändring i avsättning för ej intjänade premier -                    -                    


Summa premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 102 730 90 584


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 -49 45


Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)


Utbetalda försäkringsersättningar


Före avgiven återförsäkring 5 -106 948 -45 755


Återförsäkrares andel 5 41 991 -145


Förändring i Avsättning för oreglerade skador


(efter avgiven återföräkring)


Före avgiven återförsäkring 52 237 -51 944


Återförsäkrares andel -48 858 46 914


Summa försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -61 579 -50 930


Driftskostnader 6,8,9 -29 371 -32 753


Övriga tekniska kostnader 7 -72 -223


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723


ICKE-TEKNISK REDOVISNING


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723


Kapitalavkastning, intäkter 10 1 256 3 951


Kapitalavkastning, kostnader 11 -1 602 -6 361


Orealiserad värdeförändring på placeringstillgångar 12 7 2 376


Kapitalavkastning överförd till skadeföräkringsrörelsen 4 49 -45


Övriga intäkter 2 6


Övriga kostnader 0 -430


Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 11 372 6 220


Förändring av säkerhetsreserv -9 758 -6 389


Resultat före skatt 1 614 -169


Skatt på årets resultat 13 -726 0


ÅRETS RESULTAT 888 -169


Rapport över totalresultat Not 2021 2020


Årets resultat 888 -169


Övrigt totalresultat - -


ÅRETS TOTALRESULTAT 888 -169







Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 


Sida 9 av 28 


 


 


Balansräkning


TILLGÅNGAR Not 2021-12-31 2020-12-31


Immateriella tillgångar


Andra immateriella tillgångar 16 5 610 5 647


Placeringstillgångar


Obligationer och andra räntebärande värdepapper 14,22,25 201 860 177 847


Återförsäkrares andel av Försäkringtekniska avsättningar


Oreglerade skador 2 861 51 714


Fordringar


Fordringar avseende återförsäkring 286 402


Övriga fordringar 941 796


1 227 1 198


Andra tillgångar


Materiella tillgångar 17 104 157


Kassa och bank 7 099 23 799


7 203 23 956


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


Upplupna ränteintäkter 382 426


Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 6 013 6 437


6 395 6 863


SUMMA TILLGÅNGAR 225 157 267 225


EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 2021-12-31 2020-12-31


Eget kapital


Bundet eget kapital


Aktiekapital (1 062 122 st) 106 212 106 212


Fritt eget kapital


Balanserad vinst eller förlust -888 -718


Årets resultat 888 -169


106 212 105 325


Obeskattade reserver


Säkerhetsreserv 37 507 27 749


Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)


Oreglerade skador 19 71 571 123 808


71 571 123 808


Andra avsättningar


Övriga avsättningar 20 0 401


Skulder


Skulder avseende återförsäkring 0 598


Övriga skulder 21 8 229 7 135


8 229 7 732


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 1 637 2 211


SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 225 157 267 225
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Förändringar i eget kapital 


 


  


Balanserat Årets Summa eget


Aktiekapital resultat resultat kapital


Ingående balans 2020 106 212 -423 -296 105 494


Vinstdisposition -296 296 0


Årets resultat/totalresultat -169 -169


Utgående balans 2020 106 212 -718 -169 105 325


Ingående balans 2021 106 212 -718 -169 105 325


Vinstdisposition -169 169 0


Årets resultat/totalresultat 888 888


Utgående balans 2021 106 212 -888 888 106 213


Fritt eget kapitalBundet eget kapital
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Redovisningsprinciper och risker 


Not 1 Redovisningsprinciper 


Företagsinformation 
Denna årsredovisning avseende perioden 2021-01-01 - 2021-12-31 för Stockholmsregionens 
Försäkring AB har upprättats och godkänts för utfärdande av styrelse och verkställande direktören 
och kommer att föreläggas årsstämman den 12 maj 2022 för fastställande. 


Bolaget är ett svenskt försäkringsbolag med säte i Stockholm. Huvudkontorets adress är Benny 
Fredrikssons Torg 1 9tr, 111 51 Stockholm. 


Överensstämmelse med normgivning och lag 
Årsredovisningen är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL), 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 
2019:23 och dess ändringsföreskrifter samt Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 
redovisning för juridisk person. Bolaget tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS. Detta innebär att 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt det är möjligt inom ramen för svensk 
lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Föreskrifter från 
Finansinspektionen hänvisar med vissa undantag och begränsningar till IFRS. 


Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna 
Viktiga bedömningar vid tillämpningar av företagets redovisningsprinciper 


Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör 
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra 
faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar.  


De viktigaste bedömningar som gjorts under året avser de försäkringstekniska avsättningarna. 
Avsättningarna kontrolleras och utvärderas löpande i det ordinarie bokslutsarbetet. Eventuellt 
överskott eller underskott i avsättningen för oreglerade skador, exklusive innevarande skadeår, 
redovisas i sin helhet i resultaträkningen som ett avvecklingsresultat. 


Värderingen av de finansiella tillgångarna baseras på observerbara marknadspriser. 
Placeringstillgångarna består av fonder värderade till verkligt värde. Bolaget innehar endast noterade 
finansiella placeringstillgångar som klassificeras i nivå 1 enligt IFRS 13. Se not 15. 


Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat 
denna period, eller i den period ändringen görs och i framtida perioder om ändringen påverkar både 
aktuell period och framtida perioder. 


Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS eller andra 


redovisningsregler 


Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som 
började 1 januari 2021 har haft någon väsentlig inverkan på Stockholmsregionens Försäkring AB:s 
resultaträkning eller balansräkning. 


Bolaget har utnyttjat övergångsregeln i IFRS 9 vilket innebär att tillämpningen skjuts på till samma 
tidpunkt som IFRS 17 börjar att tillämpas.  
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Nya redovisningsregler som ännu inte börjat tillämpas 
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte 
förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. 
 


IFRS 17 Försäkringsavtal 


IFRS 17 Insurance Contracts publicerades i maj 2017 av IASB. EU godkände standarden i november 
2021 med undantag för en så kallad carve-out som avser regler om årskohorter. Undantaget innebär 
att regeln om årskohorter för vissa typer av försäkringsavtal inte behöver tillämpas. IFRS 17 är 
tillämpligt från 2023-01-01 för de företag som är noterade. 
I så kallad lagbegränsad IFRS har Finansinspektionen lämnat ett förslag på att IFRS 17 inte bör 
tillämpas. Detta förslag har ännu inte tagits.  


Valuta 
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan. 


Transaktioner med närstående 
Bolaget klassificerar närstående parter enligt följande: 


A Nyckelpersoner i ledande ställning 


B Familjemedlemmar till nyckelpersoner i ledande ställning 


C Andra parter än A och B som, direkt eller indirekt, har betydande eller bestämmande inflytande 
över företaget och kan påverka företagets finansiella och operativa strategier. 


Nyckelpersoner i ledande ställning omfattar styrelseledamöter, VD och vice VD. Några övriga 
närstående parter har inte identifierats. Inga transaktioner med närstående har skett under året.  


Finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar klassificeras i kategorierna Finansiella tillgångar, värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, samt Lånefordringar och Kundfordringar. Klassificeringen är beroende av för vilket 
syfte den finansiella tillgången förvärvades. Klassificeringen av de finansiella tillgångarna har 
fastställts vid det första redovisningstillfället. 


Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar som 
initialt identifierats att tillhöra denna kategori. Tillgångar i denna kategori utgörs av andra finansiella 
placeringstillgångar samt kassa och bank. 


Redovisning och värdering 
Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då bolaget förbinder 
sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader 
redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunktens till verkligt värde. 
Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. I balansräkningen utgörs lånefordringar och kundfordringar av posterna 
övriga fordringar samt övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 
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Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende kategorin finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde, resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i 
resultaträkningens poster Orealiserade vinster respektive Orealiserade förluster på 
placeringstillgångar. Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen redovisas i resultaträkningen i Kapitalavkastning, intäkter, 
vinster när bolagets rätt att erhålla betalning har fastställts. 


Ränta på lånefordringar och kundfordringar redovisas i resultaträkningen som en del av 
kapitalavkastning, intäkter. 


Finansiella skulder 
Finansiella skulder avser posten Skulder. Finansiella skulder klassificeras som kategorierna Finansiella 
skulder, värderade till verkligt värde via resultaträkningen, och Övriga finansiella skulder. 
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella skulden förvärvades. Klassificeringen av 
de finansiella skulderna har fastställts vid det första redovisningstillfället. 


Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella skulder som är värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella skulder som 
initialt identifierats till denna kategori. Förändring i verkligt värde redovisas i resultaträkningen ingår i 
Orealiserade vinster respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar. 


Övriga finansiella skulder 
Övriga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde och avser posterna övriga skulder 
samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 


Materiella tillgångar 
Materiella tillgångar avser kontorsinventarier. De redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.  Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen linjärt 
över fem år. 


Försäkringsavtal 
Försäkringsavtal är avtal som bolaget åtar sig en betydande försäkringsrisk för försäkringstagaren 
genom att förbinda sig att kompensera försäkringstagaren om en förutbestämd försäkrad händelse 
skulle inträffa. Enligt IFRS 4 ”Försäkringsavtal” delas försäkringsavtal in baserat på nivå av 
försäkringsrisk mellan försäkringsavtal och övriga avtal. Samtliga tecknade försäkringsavtal har 
utvärderats och klassificerats som försäkringsavtal enligt standarden. 


Premieinkomst/intäkt 
Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring som inbetalts 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. 


Som premieintäkten redovisas den del av premieinkomsten som är hänförlig till 
redovisningsperioden.  Den del av premieinkomsten från försäkringskontrakt som avser tidsperioder 
efter balansdagen redovisas som Försäkringstekniska avsättningar. Beräkning av avsättningen för ej 
intjänade premier sker igenom att premieinkomsten periodiseras utifrån det underliggande 
försäkringskontraktets löptid, vilket i bolagets fall är på ett år. Även återförsäkrares andel av 
premieinkomsten periodiseras och den del som hänför sig till efter balansdagen redovisas som en 
fordran, Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. 
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Försäkringsersättningar 
Försäkringsersättningar motsvarar under redovisningsperioden utbetalda försäkringsersättningar och 
förändringar i avsättningar för oreglerade skador. I försäkringsersättningarna ingår förutom 
skadeersättningar även kostnader för skadereglering. 
Förändring av försäkringstekniska avsättningar för försäkringsavtal redovisas över resultaträkningen 
under respektive rubrik. Som utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till 
försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade 
försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat. 


Försäkringstekniska avsättningar 
Försäkringstekniska avsättningar utförs av ej intjänade premier och kvardröjande risker samt 
oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal. Alla förändringar i 
försäkringstekniska avsättningar redovisas över resultaträkningen. 


Ej intjänade premier och kvardröjande risker 


Avsättning för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under 
den återstående löptiden på redan ingångna försäkringsavtal. Avsättningen har till största delen 
beräknats tidsproportionellt baserat på premieinkomsten (pro rata temporis beräkning). En 
uppskattning görs av de förväntade kostnaderna under den återstående löptiden för redan ingångna 
försäkringsavtal. Uppskattning av driftskostnader bygger på företagets tidigare erfarenhet med 
hänsyn till förväntade förändringar i kostnadsutvecklingen. 


I det fall premienivån för redan ingångna försäkringsavtal bedöms som otillräcklig, och det finns en 
risk att ersättningskrav och kostnader för försäkringsavtal inte kommer att kunna täckas av ej 
intjänade och förväntade premier efter räkenskapsårets utgång, görs en avsättning för kvardröjande 
risker. 


Oreglerade skador 


Avsättning för oreglerade skador avser att täcka uppskattade slutliga kostnader för att tillgodose alla 
krav som beror på händelser som har inträffat före räkenskapsårets utgång, med avdrag för vad som 
redan utbetalats. 


Avsättning för kända men oreglerade skador har gjorts med de belopp som är kända vid årsskiftet. 


Avsättning för inträffade, men ännu ej rapporterade skador (IBNR) har beräknats med vedertagna 
aktuariella metoder med beaktande av en skattning av företagets erfarenhet av fördröjning av 
rapporterade försäkringsfall. 


Återförsäkring 
Som premie för avgiven återförsäkring redovisas belopp som betalats ut under räkenskapsåret eller 
belopp som tagits upp som en skuld till försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt 
ingångna återförsäkringsavtal, inklusive portföljpremier. Premierna periodiseras så att kostnaden 
fördelas till den period som försäkringsskyddet avser. Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar motsvarar återförsäkrares ansvar för försäkringstekniska avsättningar enligt ingångna 
avtal och redovisas som en tillgång. Övriga tillgångar avseende avgiven återförsäkring består av 
fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk enligt återförsäkringsavtalet. 
Skulder till återförsäkrare avser främst premieskulder. 


Driftskostnader 
Driftskostnader avseende kapitalförvaltning redovisas under Kapitalförvaltning, kostnader. 
Driftskostnader avseende skadereglering redovisas under Försäkringsersättningar och övriga 
administrativa kostnader under posten Driftskostnader. 


De totala driftskostnaderna avser både direkta och indirekta kostnader och funktionsindelas i not 6. 
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Övrig redovisning i resultaträkningen 
Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringens tekniska resultat samt ett icke tekniskt 
resultat som omfattar den del av kapitalförvaltningen som återstår efter överförd avkastning till 
försäkringsrörelsen. Posterna som ingår i det tekniska resultatet avser hela verksamheten som 
försäkringsgivare. 


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  
Den totala kapitalavkastningen redovisas i det icke-tekniska resultatet. En del av kapitalavkastningen 
förs över till tekniskt resultat baserat på försäkringsrörelsens genomsnittliga försäkringstekniska 
avsättningar. Denna har beräknats enligt en kalkylränta på 0,046%, vilket motsvarar värdet på 90-
dagars Stibor ränta per bokslutsdagen. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet av 
försäkringstekniska avsättningar som underlag. 


Kapitalavkastning, intäkter 


Posten kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar utdelningar, 
ränteintäkter och realisationsvinster. 


Kapitalavkastning, kostnader 


Under kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader för placeringstillgångar. Posten omfattar 
kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader, av- och nedskrivningar samt realisationsförluster. 


Realiserade och orealiserade värdeförändringar 


För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde är realisationsvinsten den positiva skillnaden 
mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet 
det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga placeringstillgångar det historiska 
anskaffningsvärdet. Vid försäljning av placeringstillgångar förs tidigare orealiserade 
värdeförändringar som justeringspost under posterna orealiserade vinster på placeringstillgångar 
respektive orealiserade förluster på placeringstillgångar. 


Ersättningar till anställda  
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de 
relaterade tjänsterna erhålls. Ingen rörlig ersättning utgår till anställda eller styrelse inom SRF. 


Bolaget har såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda 
pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter 
företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter 
som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som 
avgifterna ger. Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som 
en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget 
under en period. Företagets pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade 
genom försäkringsavtal. Pensionsplanen för företagets anställda har bedömts vara en 
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Företagets förpliktelser avseende avgifter till 
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom 
att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period. 


Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalys upprättas ej i enlighet med FFFS 2019:23. 
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Skatt 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i 
resultaträkningen, i övrigt totalresultat alternativt direkt i eget kapital beroende på var den 
underliggande transaktionen redovisas. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 


Andra immateriella anläggningstillgångar 
Andra immateriella tillgångar består sedan 2020 av förvärvade IT-system och kundbaserade tillgångar 
med bestämbara nyttjandeperioder. Dessa tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningen påbörjas när tillgången är tillgänglig för 
användning. Företagets egenutvecklade immateriella tillgångar redovisas endast om tillgången är 
identifierbar samt om företaget har kontroll över tillgången. Det redovisade värdet för 
egenutvecklade immateriella tillgångar inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter. Övriga utgifter 
för utveckling redovisas som en kostnad när de uppkommer. Tillkommande utgifter för aktiverade 
immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida 
ekonomiska fördelarna för den specifika tillgång till vilka de hänför sig. Avskrivningstiden bestäms 
utifrån nyttjandeperioden som uppgår till fem år. Avskrivning sker i resultaträkningen enligt linjär 
metod. Motsvarande belopp för aktiverade utvecklingsutgifter avsätts i eget kapital till fond för 
utvecklingsutgifter. 


Obeskattade reserver 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas över resultaträkningen som bokslutsdispositioner. 
Obeskattade reserver kvittas i förekommande fall mot skattemässiga förlustavdrag eller blir föremål 
för beskattning när de löses upp. Säkerhetsreserven utgör en kollektiv säkerhetsbetingad 
förstärkning av de försäkringstekniska avsättningarna. Åtkomsten är begränsad och kräver i vissa fall 
myndighetstillstånd. Upplösning kan endast ske mot förluster i försäkringsrörelsen eller vid minskad 
volym i försäkringsrörelsen.  


Övriga avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till 
följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 


Vid första redovisningstillfället värderas avstämningar till den bästa uppskattningen av det belopp 
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje 
balansdag. 
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Not 2 Risker och riskhantering 


Bolaget har inrättat ett riskhanteringssystem vilket är en integrerad del av 
företagsstyrningssystemet. Syftet med bolagets riskhanteringssystem är att säkerställa att bolagets 
risker blir löpande identifierade, bedömda, prioriterade och hanterade på ett enhetligt sätt för att 
uppnå bolagets fastlagda mål. Ytterst är målet att säkerställa en fortlöpande uthållig verksamhet 
genom att skydda bolagets anställda, dess tillgångar och åtaganden samt ytterst dess anseende och 
förtroende. 


Styrelsen för Stockholmsregionens Försäkring AB har det yttersta ansvaret för 
riskhanteringssystemet och har utfärdat centrala styrdokument för intern kontroll och riskhantering, 
riskhanteringsfunktionen samt för den egna risk- och solvensutvärderingen (ORSA). Bolaget 
upprätthåller de fyra centrala funktioner som, inom respektive funktions ansvarsområde, i enlighet 
med externa regelverk och interna riktlinjer bistår styrelse och VD i riskhanteringsarbetet. Dessa 
funktioner utgörs av riskhanteringsfunktionen, regelefterlevnadsfunktionen, aktuariefunktionen och 
internrevision. De tre förstnämnda rapporterar till både styrelse och VD och bedriver sitt arbete 
oberoende av den löpande verksamheten medan internrevisionen arbetar självständigt direkt på 
styrelsens uppdrag. 


I riskhanteringssystemet har bolaget delat upp de väsentliga riskerna i de fyra huvudgrupperna 
försäkringsrisker, finansiella risker, operativa risker samt affärsrisker. Samtliga risker omfattas av 
bolagets process för identifiering och hantering av risker. För försäkringsrisker och finansiella risker 
finns kvantitativa risktoleranser fastställda som följs löpande. Operativa risker identifieras och 
värderas strukturerat inom bolagets samtliga processer minst vartannat år och i samband med större 
förändringar. De mest betydande operativa riskerna och status för eventuella åtgärder för att 
hantera dessa återrapporteras minst årligen till styrelsen. Affärsrisker analyseras främst inom den 
årliga ORSA-processen. 


I riskhanteringssystemet ingår av styrelsen fastställda toleransnivåer och limiter som också omfattar 
mål och toleransnivåer för kapitalkvoter. Målet för bolagets solvenskapitalkvot enligt Solvens II-
regelverket är 235 procent. Solvenskapitalkravet beräknas härvid enligt regelverkets standardformel. 
Bolaget har i ORSA-processen under året utvärderat kapitaliseringen under en förväntad utveckling 
liksom i ett antal mer negativa scenarier. Slutsatsen är att bolaget har tillräckligt kapital för att möta 
sina risker även vid en kraftigt negativ utveckling under prognosperioden. 


Kapitalsituation enligt Solvens II 
 


2021 2020 


Kapitalbas 131 529 120 108 


Kapitalkrav 50 928 52 067 


Kapitalkvot 258 231 


Försäkringsrisker 
Storleken på det försäkringsåtagande som bolaget får ikläda sig, totalt och per riskgrupp, är 
begränsat enligt interna riktlinjer vilka endast får frångås efter beslut från styrelsen. Ett centralt 
verktyg i hantering och begränsning av riskkoncentrationer från försäkringsrisker utgörs av bolagets 
återförsäkringsprogram som tecknas för respektive riskgrupp och med ett antal 
återförsäkringsföretag med god kreditvärdighet. 


För 2021 gäller utöver försäkringstagarnas självrisk ett självbehåll om 10 mkr per skada och per 
försäkringsgrupp. 
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Bolagets känslighet för förändringar i parametrar relaterade till försäkringsriskerna är enligt följande, 
allt annat lika, avseende ett helårsresultat: 


Riskparameter Förändring Påverkan på försäkringstekniskt resultat (kkr.) 


Skadeprocent +10 procentenheter -6 158 


Skadeinflation +1 procentenhet -1 160 


 


Bolagets försäkringsaffär är i huvudsak kortsvansad, de försäkringstekniska avsättningarna har en 
medelduration om 1,6 år. 
 


Faktiska skadeanspråk jämfört med tidigare uppskattningar 


 


 
 


Finansiella risker 
Finansiella risker består av marknadsrisker, motpartsrisker antingen i likvida medel eller från 
återförsäkring samt likviditetsrisker. 


Marknadsrisker och motpartsrisker i likvida medel 


Bolagets exponering mot marknadsrisker är mycket liten då placeringar enligt bolagets riktlinjer 
företrädesvis ska ske i obligationer utfärdade av svenska staten, svenska kommuner eller därmed 
jämförbara motparter. Bolaget tillåter även investeringar i säkerställda obligationer och 
korträntefonder men dessa tillgångsslag får utgöra som mest 30 procent av totalt förvaltat kapital. 
Bolagets placeringsriktlinjer innefattar även begränsningar per motpart och per emission samt för 
olika löptider. Även för medel på bankkonto finns beloppsbegränsningar och kontoförande bank 
måste ha en rating om minst A- enligt Standard & Poor’s. 


2021


Denna skadetriangel visar bruttosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna.


Skadeår


Ksek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt


Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (brutto)


Ett år senare 3 546 6 906 31 264 55 586 130 015 51 832 45 229 50 605 60 569 48 169 50 269 105 261 56 756 696 006


Två år senare 3 245 7 491 22 442 70 617 107 381 46 846 62 319 52 134 64 205 36 311 44 073 100 103 617 167


Tre år senare 4 672 6 825 21 568 67 853 109 684 40 014 55 393 34 649 57 700 34 154 46 727 479 239


Fyra år senare  4 466 6 513 21 860 65 009 109 885 38 757 56 371 33 356 58 794 34 604 429 615


Fem år senare 4 696 6 641 22 329 64 802 107 999 37 715 56 110 33 454 58 124 391 870


Sex år senare 5 133 6 423 21 055 64 651 108 263 36 855 54 979 33 520 330 880


Sju år senare 5 117 6 348 20 885 64 885 108 132 36 875 55 534 297 776


Åtta år senare 5 192 6 558 18 962 63 538 108 169 36 748 239 167


Nio år senare 5 180 6 589 18 960 64 047 108 304 203 079


Tio år senare 4 667 6 574 18 987 64 092 94 319


Uppskattad slutlig skadekostnad per 31/12 2021 4 667 6 574 18 987 64 092 108 304 36 748 55 534 33 520 58 124 34 604 46 727 100 103 56 756 624 739


Ack. Utbetalda skadeersättningar 4 667 6 574 18 987 59 860 108 201 36 661 55 223 33 109 57 051 31 754 36 062 84 467 20 552 553 168


Avsättning oreglerade skador 0 0 0 4 232 103 87 311 411 1 073 2 850 10 664 15 637 36 204 71 571


Ackumulerat över/underskott  (avvecklingsresultat) -1 121 333 12 277 -8 506 21 711 15 084 -10 306 17 085 2 445 13 565 3 542 5 157 0 71 267


D:o i % av initial skadekostnad -31,6% 4,8% 39,3% -15,3% 16,7% 29,1% -22,8% 33,8% 4,0% 28,2% 7,0% 4,9%


2021


Denna skadetriangel visar nettosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna.


Skadeår


Ksek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt


Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (netto)


Ett år senare 275 1 600 9 080 7 220 79 576 19 243 20 277 28 699 39 242 48 169 50 269 58 036 56 756 418 441


Två år senare 0 2 085 2 165 18 984 54 236 9 368 24 324 33 141 36 612 36 311 44 073 58 539 319 839


Tre år senare 664 938 1 110 19 048 55 236 1 456 16 829 15 060 32 714 33 677 46 727 223 459


Fyra år senare  0 0 636 16 392 54 922 -1 569 23 344 14 587 33 643 34 604 176 559


Fem år senare 0 0 1 612 18 654 51 986 -2 119 23 516 15 279 33 633 142 560


Sex år senare 0 0 87 18 407 52 501 -2 273 23 605 15 558 107 884


Sju år senare 0 14 87 20 020 52 449 -2 396 24 171 94 345


Åtta år senare 468 0 -1 836 19 285 52 460 -2 379 67 999


Nio år senare 595 31 -1 838 19 214 52 506 70 507


Tio år senare 82 15 -1 811 19 236 17 522


Uppskattad slutlig skadekostnad per 31/12 2021 82 15 -1 811 19 236 52 506 -2 379 24 171 15 558 33 633 34 604 46 727 58 539 56 756 337 636


Ack. Utbetalda skadeersättningar 82 15 -1 811 17 040 52 519 -2 467 23 889 15 288 33 099 31 754 36 062 42 903 20 552 268 926


Avsättning oreglerade skador 0 0 0 2 195 -13 88 282 269 534 2 850 10 664 15 637 36 204 68 710


Ackumulerat över/underskott  (avvecklingsresultat) 193 1 585 10 891 -12 015 27 070 21 622 -3 894 13 141 5 609 13 565 3 542 -503 0 80 805


D:o i % av initial skadekostnad 70,2% 99,0% 119,9% -166,4% 34,0% 112,4% -19,2% 45,8% 14,3% 28,2% 7,0% -0,9% 0,0%
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Genom att bolagets försäkringsaffär i huvudsak är kortsvansad och placeringstillgångarna placeras till 
övervägande korta löptider är exponeringen mot ränterisker begränsad. Bolaget har ingen 
exponering mot valutakursrisker och har inga finansiella skulder. 


Känslighetsanalystabell på placeringar 


 
 


Löptidsanalystabell 


 


 


Motpartsrisk i återförsäkring  


Motpartsriskerna i återförsäkringen begränsas genom att flera olika återförsäkrare används över de 
olika programmen och i vissa fall även inom programmen. Återförsäkrare ska ha en extern rating om 
A- eller bättre enligt Standard & Poor’s, eller motsvarande från annat ratinginstitut. 


Likviditetsrisker 


Likviditetsriskerna är begränsade till följd av att större skadeutbetalningar som regel är kända i god 
tid. Likviditetsriskerna hanteras genom de likviditetsprognoser som görs regelbundet inom bolaget, 
att bolaget alltid ska hålla minst 5 000 kkr i likviditetsbuffert och de begränsningar på placeringar i 
olika löptider som finns i placeringsriktlinjerna antagna av styrelsen. Bland annat ska minst hälften av 
tillgångarna ha en återstående löptid understigande ett år och inga placeringar får göras i löptider 
överstigande fyra år. Vid oförutsedda behov av större utbetalningar kan också avyttring ske med kort 
varsel då placeringstillgångarna företrädesvis utgörs av likvida obligationer med hög kvalitet. 


Operativa risker 
Operativa risker identifieras och värderas strukturerat inom bolagets samtliga processer minst 
vartannat år och även i samband med större förändringar i verksamheten. Identifiering och värdering 
sker vid särskilda workshoppar i form av en självutvärdering av ansvariga i verksamheten med stöd av 
riskhanteringsfunktionen. Operativa risker klassificeras i olika typer och värderas utifrån sannolikhet 
och konsekvens. För risker som överstiger av styrelsen fastställda toleransnivåer beroende på typ av 
risk ska åtgärder genomföras, för risker inom toleransnivåerna genomförs åtgärder i den mån det är 
kostnadseffektivt. De mest betydande operativa riskerna och status för eventuella åtgärder för att 
hantera dessa återrapporteras minst årligen till styrelsen. 


ökade 


marknads-


räntor


allmän 


kreditrisk 


(förändring i 


spread)


ökade 


marknads-


räntor


allmän 


kreditrisk 


(förändring i 


spread)


Förändring 1% 0,5% 1% 0,5%


Förändring i resultaträkningen 1 062 1 011 1 062 891


Förändring i eget kapital 1 062 1 011 1 062 891


20202021


<3 mån 3 mån - 1 år 1 - 5 år >10 år Totalt <3 mån 3 mån - 1 år 1 - 5 år >10 år Totalt


Tillgångar


Obligationer och andra räntebärande värdepapper - 130 242 71 618 - 201 860 - 65 510 112 337 - 177 847


Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 601 1 831 429 0 2 861 7 240 21 720 22 754 0 51 714


Upplupen ränteintäkt 382 - - - 382 426 - - - 426


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 013 - - - 6 013 6 437 - - - 6 437


Skulder


Försäkringstekniska avsättningar 9 304 27 913 34 354 0 71 571 16 095 48 285 59 428 0 123 808


Övriga skulder 8 229 - - - 8 229 7 732 - - - 7 732


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 788 - - - 788 1 395 - - - 1 395


25 317 159 986 106 402 - 291 705 39 325 135 515 194 519 - 369 359


2021 2020


Summa finansiella tillgångar och skulder 


samt försäkringstekniska åtaganden
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Affärsrisker 
Affärsrisker innefattar intjäningsrisker, strategiska risker och ryktesrisker. Bolagets uppdrag 
innefattar att hantera affärsrisker relaterade till försäkringsmarknaden för kunderna tillika ägarnas 
räkning. Affärsrisker analyseras inom ramen för processerna för affärsplanering och ORSA. Styrelsen 
är involverad i processerna varför separat återrapportering inte är nödvändig. 


Noter till finansiella poster 


Not 3 Premieinkomst före avgiven återförsäkring 


 


 


Not 4 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 


 


 


Not 5 Utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning 


 


2021 2020


Direktförsäkring i Sverige 135 792 118 672


Summa premieinkomst före avgiven återförsäkring 135 792 118 672


Kapitalavkastning som överförs till försäkringsrörelsen har beräknats enligt en kalkylränta på 0,046 %, vilket motsvarar


värdet på  90-dagars STIBORränta per bokslutsdatum. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet


av försäkringstekniska avsättningar som kapitalunderlag.


2021 2020


Ingående avsättning för oreglerade skador 123 808 72 022


Ingående premiereserv - -


123 808 123 808


Utgående avsättning för oreglerade skador 71 571 123 808


Utgående premiereserv - -


71 571 123 808


Genomsnittlig avsättning 97 690 97 915


Kalkylränta -0,050% 0,046%


Avkastning -49 45


2021 2020


Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring -104 068 -42 127


Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar 41 810 -190


Utbetalda skaderegleringskostnader -2 881 -3 628


Återförsäkrares andel av utbetalda skaderegleringskostnader 181 45


Summa utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning -64 957 -45 900
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Not 6 Driftskostnader 


 


 


Not 7 Övriga tekniska kostnader 


 


 


2021 2020


Administration


Administrationskostnader -29 371 -32 753


Summa driftskostnader i försäkringsrörelsen -29 371 -32 753


Övriga driftskostnader


Skaderegleringskostnader -2 700 -3 583


Summa totala driftskostnader, funktionsindelning -2 700 -3 583


Totala driftskostnader, per kostnadsslag


Personalkostnader -17 314 -16 501


Lokalkostnader -951 -2 076


Avskrivningar -1 653 -1 214


Övriga driftskostnader -12 153 -16 545


Summa totala driftskostnader, kostnadsindelning -32 071 -36 336


2021 2020


Betalda trafikförsäkringsavgifter 208 226


Finansiella intäkter och övriga intäkter 102 113


Skadekostnader TFF -284 -347


Driftskostnader TFF -99 -215


Summa övriga tekniska kostnader -72 -223


Övriga tekniska kostnader


Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för de försäkringsbolag som har rätt att meddela trafikförsäkring i Sverige.


Dessa försäkringsbolag är enligt lag skyldiga att vara med i TFF. Föreningens verksamhet styrs till övervägande del av reglerna i trafikskadelagen och


trafikförsäkringsförordningen. Regeringen fastställer TFF:s stadgar. En av föreningens huvuduppgifter är att ta ut en ladstadgad avgift (trafikförsäkringsavgift)


av ägare till oförsäkrade fordon samt att delta i det internationella trafikförsäkringsarbetet (Gröna Kortsamarbetet och vissa andra funktioner). TFF har 


också till uppgift att hantera vissa försäkringsfrågor gällande motorfordon inom det frivilliga braschsamarbetet i Sverige (Bilförsäkringskommittén). TFF


svarar även för admnistration av Trafikskadenämnden. TFF:s egna intäkter utgörs främst av betalda trafikförsäkringsavgifter och finansiella intäkter.


Driftskostnaderna och skadekostnaderna överstiger regelmässigt intäkterna och det uppkommer årligen ett nettounderskott i TFF:s verksamhet. Av


regler i trafikskadelagen följer att medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att finansiera detta nettounderskott. Underskottet fördelas mellan 


medlemsbolagen på basis av bolagens premievolym för trafikförsäkring genom en årlig avräkning som fastställs av TFF:s stämma. Nettounderskottet


redovisas i enlighet med en branschgemensam rekommendation.
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Not 8 Medeltal anställda samt löner och ersättningar 


 


 


 


2021 2020


Medelantalet anställda, Sverige


Män 6 6


Kvinnor 9 8


15 14


Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, övriga medarbetare


Löner och andra ersättningar 7 223 7 362


Sociala kostnader*
)


2 283 2 109


9 506 9 471


*
)


-varav pensionskostnader 2 266 2 187


Rörlig ersättning har ej utgått till övriga medarbetare.


Antal kvinnor bland ledande befattningshavare


Styrelse 2 3


VD 0 0


Vice VD 1 1


Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare (9 st)


Styrelse*
)


2021 2020


Löner och andra ersättningar 362 352


Sociala avgifter 99 97


Övriga pensionskostnader - -


VD


Löner och andra ersättningar 1 457 1 409


Sociala avgifter 458 427


Övriga pensionskostnader 457 431


Vice VD


Löner och andra ersättningar 1 036 992


Sociala avgifter 327 296


Övriga pensionskostnader 463 405


4 659 4 408


*
) Styrelseledamöter under 2021


Löner och andra 


ersättningar Sociala avgifter


Övriga 


pensions-


kostnader Summa


Bergström, Jerri 24 7 - 31


Broman, Daniel 20 6 - 27


Broo, Camilla 20 6 - 27


Dronjak, Daniel 20 6 - 27


Drummond, Bino 20 6 - 27


Fischer, Erik 68 21 - 89


Kämpe, Katarina 20 6 - 27


Larsson, Per 68 7 - 75


Reuterskiold, Adam 85 27 - 111


Öberg, Arne 17 5 - 22


Summa löner, andra ersättningar samt sociala avgifter till styrelsen 362 99 - 461


*) Styrelseledamöter under 2020


Löner och andra 


ersättningar Sociala avgifter


Övriga 


pensions-


kostnader Summa


Broman, Daniel 13 4 17


Broo, Camilla 20 6 - 26


Dronjak, Daniel 20 6 - 26


Drummond, Bino 20 6 - 26


Fischer, Erik 66 21 - 86


Heribertson, Åsa 7 2 - 9


Kämpe, Katarina 20 6 - 26


Larsson, Per 66 7 - 73


Reuterskiold, Adam 82 26 - 108


Öberg, Arne 39 12 - 52


Summa löner, andra ersättningar samt sociala avgifter till styrelsen 352 97 - 449
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Not 9 Revisionsuppdrag 


 


 


Not 10 Kapitalavkastning, intäkter 


 


 


Not 11 Kapitalavkastning, kostnader 


 


 


Not 12 Orealiserade värdeförändringar på placeringstillgångar 


 


 


Not 13 Skatter 


 


 


Not 14 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 


 


2021 2020


Ersättning till revisorer för revisionsuppdrag


Ersättning till KPMG AB -500 -500


Summa ersättning till revisorer -500 -500


Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande   


direktörs förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar 


övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds 


av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 


2021 2020


Ränteintäkter


Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 256 3 951


Summa ränteintäkter 1 256 3 951


2021 2020


Realisationsförluster Obligationer och andra räntebärande papper -1 561 -6 317


Övriga räntekostnader -41 -44


Summa kapitalavkastning, kostnader -1 602 -6 361


2021 2020


Obligationer och andra räntebärande papper 7 2 376


Summa orealiserade förluster på placeringstillgångar 7 2 376


2021 2020


Aktuell skattekostnad


Årets skattekostnad -726 0


Total redovisad skattekostnad -726 0


Resultat före skatt 1 614 -170


Skatt enligt gällande skattesats -332 0


Skatteeffekt av:


-ej avdragstilla kostnader -22 63


-skatt hänförlig till tidigare år 0 1


-schablonintäkt säkerhetsreserv -29 107


-beskattning säkerhetsreserv -343


Övriga poster -1


Redovisad effektiv skatt -726 0


Upplupet Verkligt Upplupet Verkligt


anskaffn.värde värde anskaffn.värde värde


2021 2021 2020 2020


Noterade värdepapper


Svenska kommuner 181 281 180 915 146 736 146 848


Svenska bostadsinstitut 0 0 0 0


Övriga 20 986 20 945 31 000 30 999
Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper 202 267 201 860 177 736 177 847







Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 


Sida 24 av 28 


 


Not 15 Kategorisering av finansiella tillgångar och skulder 


 


 


 


 


Finansiella tillgångar/ Lånefordringar och Icke finansiella Summa


skulder värderade till kundfordringar/ tillgångar/


verkligt värde via Övriga finansiella skulder


resultaträkningen skulder


2021


Tillgångar


Obligationer och andra 201 860 - - 201 860


Övriga fordringar - 492 - 492


Övriga förutbet. kostnader och 


upplupna intäkter - 6 395 - 6 395


Kassa och bank - 7 099 - 7 099


Summa 201 860 13 986 - 215 846


Skulder


Övriga skulder - 7 995 - 7 995


Övriga upplupna kostnader och


förutbetalda intäkter - 1 818 - 1 818


Summa - 9 813 - 9 813


Resultat av finansiella tillgångar/skulder:


Nettovinst (+) resp nettoförlust (-) -339 - - -339


Ränteintäkter för finansiella tillgångar som


kategoriseras som lånefordringar och


kundfordringar - - - -


Marknadsvärdet är lika med det redovisade värdet


Finansiella tillgångar/ Lånefordringar och Icke finansiella Summa


skulder värderade till kundfordringar/ tillgångar/


verkligt värde via Övriga finansiella skulder


resultaträkningen skulder


2020


Tillgångar


Obligationer och andra 177 847 - - 177 847


Övriga fordringar - 796 - 796


Övriga förutbet. kostnader och - - - -


upplupna intäkter - 6 863 - 6 863


Kassa och bank - 23 799 - 23 799


Summa 177 847 31 458 - 209 304


Skulder


Övriga skulder - 6 956 - 6 956


Övriga upplupna kostnader och - - - -


förutbetalda intäkter - 2 390 - 2 390


Summa - 9 346 - 9 346


Resultat av finansiella tillgångar/skulder:


Nettovinst (+) resp nettoförlust (-) -34 - - -34


Ränteintäkter för finansiella tillgångar som


kategoriseras som lånefordringar och


kundfordringar - - - -


Marknadsvärdet är lika med det redovisade värdet


Då bolaget tillämpar IFRS 7 för finansiella instrument som värderats till verkligt värde i balansräkningen krävs upplysningar om värdering till verkligt värde 


per nivå i följande värdehierarki, där nivåerna är enligt IFRS 13:


- Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)


- Andra observerbara data för tillgången eller skulden noterade priser inkliderade 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)


Följande tabell visar bolagets tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2020.


Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa


Tillgångar


Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde


via resultaträkningen 201 860 - - 201 860
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Not 16 Immateriella tillgångar 


 


 


Not 17 Materiella tillgångar 


 


 


Not 18 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 


 


 


Not 19 Avsättning för oreglerade skador 


 


 


Not 20 Övriga avsättningar 


 


 


2021 2020


Pågående projekt


Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 6 436 3 689


Inköp under året 1 563 6 436


Utrangering 0 -3 689


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 999 6 436


Ingående ackumulerade avskrivningar -789 -2 892


Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 3 261


Årets avskrivningar -1 600 -1 158


Utgående ackumulerade avskrivningar -2 389 -789


2021 2020


Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 265 284


Inköp under året 0 0


Utrangering 0 -20


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 265 265


Ingående ackumulerade avskrivningar -107 -59


Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 7


Årets avskrivningar -53 -56


Utgående ackumulerade avskrivningar -160 -107


Utgående balans 104 157


2021 2020


Förutbetalda hyreskostnader 36 17


Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 977 6 420


Summa övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 013 6 437


2021 2020


Inträffade och rapporterade skador 50 109 104 895


Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) 19 747 17 028


Avsättning för skaderegleringskostnad 1 715 1 885


Summa avsättning för oreglerade skador 71 571 123 808


2021 2020


Redovisat värde vid årets ingång 401 827


Avsättningar som gjorts under perioden 0 401


Belopp som tagits i anspråk under perioden -401 -827


Summa övriga avsättningar 0 401
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Not 21 Övriga skulder 


 


 


Not 22 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 


 


 


Not 23 Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och åtaganden 


 


Not 24 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder 


 


 


2021 2020


Leverantörsskulder 7 010 6 815


Övriga skulder 1 220 320


Summa övriga skulder 8 229 7 135


2021 2020


Semesterlöneskuld 578 569


Sociala kostnader 270 247


Reservering för revision 250 250


Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 539 1 144


Summa övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 637 2 211


2021 2020


För försäkringstekniska avsättningar (f e r) registerförda tillgångar


Obligationer och andra räntebärande värdepapper 201 860 177 847


Summa ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och åtaganden 201 860 177 847


Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Inga Inga


Ansvarsförbindelser Inga Inga


Åtaganden Inga Inga


Högst 1 år Längre än 1 år Totalt Högst 1 år Längre än 1 år Totalt


Tillgångar


Immateriella tillgångar - 5 610 5 610 - 5 647 5 647


Obligationer och andra räntebärande papper 130 242 71 618 201 860 65 510 112 337 177 847


Återförsäkrares andel av försäkringstekninska avsättningar 2 432 429 2 861 28 960 22 754 51 714


Fordringar avseende återförsäkring 286 - 286 402 - 402


Övriga fordringar 941 - 941 796 - 796


Materiella tillgångar 104 - 104 157 - 157


Kassa och bank 7 099 - 7 099 23 799 - 23 799


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 395 - 6 395 6 863 - 6 863


Summa tillgångar 147 500 77 658 225 157 126 486 140 739 261 578


Högst 1 år Längre än 1 år Totalt Högst 1 år Längre än 1 år Totalt


Skulder


Försäkringstekniska avsättningar 37 217 34 354 71 571 64 380 59 428 123 808


Obeskattade reserver - 37 507 37 507 - 27 749 27 749


Skuld avseende återförsäkring 0 - 0 598 - 598


Övriga skulder 8 229 - 8 229 7 135 - 7 135


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 637 - 1 637 2 211 - 2 211


Summa skulder 47 084 71 861 118 945 74 323 87 177 161 500


20202021


2021 2020
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Not 25 Tilläggsupplysningar om resultaträkningens poster per försäkringsrisk 


 


 


Not 26 Väsentliga händelser efter balansdagen 
Med anledning av krisen i Ukraina har bolaget analyserat eventuell påverkan på den finansiella 
ställningen. Givet bolagets ägarstruktur och uppdrag bedöms försäkringsportföljen vara stabil både i 
det korta och långa perspektivet. Bolaget har ingen direktexponering mot aktiemarknaden då 
placeringstillgångarna utgörs av kommuninvestobligationer, korträntefonder och kontomedel inom 
ramen för av styrelsen fastställda limiter. 


En långvarig global finanskris kan på sikt komma öka bolagets återförsäkringskostnader. Bolaget har 
genom justeringar i premier och försäkringsvillkor möjlighet att motverka både ökade 
återförsäkringskostnader och ökade skadekostnader som effekt av eventuellt ihållande högt 
inflationsstryck. 


Sammantaget gör styrelsen bedömningen att bolagets finansiella ställning inte kommer påverkas i 
väsentlig utsträckning med anledning av krisen i Ukraina. 


 


Not 27 Vinstdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i bolaget fritt eget kapital om 
sammanlagt 0 kr. 


Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: 


Balanserad förlust -888 151 


Årets resultat   888 151     


               0 


Styrelsen föreslår att belopp disponeras enligt följande: 


I ny räkning överförs 0 kr.  


2021 Totalt


Företag och 


fastighet


Sjuk- och 


Olycksfall Motorfordon Trafik


Premieintäkt, brutto 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077


Försäkringsersättningar, brutto -106 948 -83 307 -13 513 -7 678 -2 450


Driftskostnader, brutto -29 371 -7 343 -7 343 -7 343 -7 343


Resultat av avgiven återförsäkring -39 928 -37 679 -595 0 -1 654


Resultat -40 457 -38 486 873 4 526 -7 371


Premieinkomst, brutto 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077







Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 


Sida 28 av 28 


 


Stockholmsregionens Försäkring AB 


 


Stockholm den 24:e mars 2022 


 


 


Adam Reuterskiöld, ordförande 


Jerri Bergström,     


vice ordförande Daniel Broman 


Camilla Broo  Daniel Dronjak  Bino Drummond  


Erik Fischer  Katarina Kämpe Per Larsson 


   


Anders Belin, VD   


 


 


 


Vår revisionsberättelse har avlämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift. 


 


KPMG AB 


 


 


 


 


Gunilla Wernelind 


Auktoriserad revisor 


 











 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Årsredovisning 2021 
för 


Stockholmsregionens Försäkring AB 
516406-0641 


  


Vi
sm


a 
Ad


do
 ID


-n
um


m
er


 : 
a5


f0
28


b7
-0


ee
6-


46
50


-b
47


4-
d4


0d
98


7a
b2


10







Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 


Sida 2 av 28 


Innehållsförteckning 


Innehållsförteckning ........................................................................................................................... 2 


Förvaltningsberättelse ........................................................................................................................ 3 


Förslag till disposition beträffande försäkringsföretagets vinst eller förlust ...................................... 5 


Femårsöversikt .................................................................................................................................... 6 


Resultatanalys ..................................................................................................................................... 7 


Förändringar i eget kapital ................................................................................................................ 10 


Redovisningsprinciper och risker ...................................................................................................... 11 


Noter till finansiella poster ............................................................................................................... 20 


 


  


Vi
sm


a 
Ad


do
 ID


-n
um


m
er


 : 
a5


f0
28


b7
-0


ee
6-


46
50


-b
47


4-
d4


0d
98


7a
b2


10







Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 


Sida 3 av 28 


Förvaltningsberättelse 


Styrelsen och verkställande direktören i Stockholmsregionens Försäkring AB (”SRF”), 
organisationsnummer 516406-0641 och med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 
2021. 


Ägarstruktur 
Stockholmsregionens Försäkring AB bildades år 2008 och ägs av de tjugoen kommunerna Botkyrka, 
Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och 
Österåker. 


Verksamheten 
SRF meddelar försäkringar för egendom, ansvar, trafik, fordon och olycksfall till ägarkommunerna 
samt vissa av deras medförsäkrade bolag och andra samägda kommunala intressen.  


Styrelsens utlåtande om bolagets verksamhet i enlighet med kommunallagen 6 kap. 9 § 
Styrelsen har vid sitt möte den 24:e mars 2022 fastställt att den verksamhet som bolaget bedrivit 
under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna som är tillämpliga för bolaget. 


Organisation 
Vid ordinarie bolagsstämma den 20:e maj 2021 beslutades omval av Camilla Broo, Daniel Dronjak, 
Katarina Kämpe, Per Larsson, Adam Reuterskiöld, Bino Drummond, Erik Fischer samt nyval av Jerri 
Bergström att utgöra bolagets styrelse. Stämman valde Adam Reuterskiöld till ordförande och Jerri 
Bergström till vice ordförande. Styrelsen hade 7 sammanträden under verksamhetsåret 2021 och 
närvaron var i genomsnitt 92 %. I samtliga styrelsesammanträden tjänstgjorde Maria Scheele som 
sekreterare. 


Bolagets ledningsgrupp består av VD, vice VD/COO/HR, ekonomichef, försäkringschef och skadechef. 
Utöver ledningsgruppen bedrivs den operativa verksamheten i huvudsak i två team - Försäkring och 
Skador. 


För att uppfylla kraven på företagsstyrning har SRF erforderliga centrala funktioner för intern styrning 
och kontroll. Arbetet inom de centrala funktionerna utförs av externa leverantörer då bolagets 
verksamhet och storlek inte motiverar egen personal för dessa funktioner. 


Vid utgången av 2021 hade bolaget totalt fjorton anställda varav nio kvinnor och fem män. Principer 
för ersättningar och förmåner behandlas under not 8 till balans- och resultaträkningen. 


Bolagets funktion för regelefterlevnad har, i enlighet med lagen (2018:2019) om 
försäkringsdistribution (LFD), genomfört vandelsprövning av ledamöter, personer i ledningen, 
anställda som omfattas av LFD samt de personer som utför arbete i de centrala funktionerna. 
Resultatet av prövningen är att bolaget och personerna uppfyller kraven utan anmärkning. 


Resultat och skadeutfall 
Trots något högre total skadekostnad jämfört mot föregående räkenskapsår har bolaget ett positivt 
rörelseresultat 2021. Årets resultat uppgick till 888 (-169) kkr. Avsättning till säkerhetsreserven har 
gjorts med 9 758 (6 389) kkr. Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 102 730 (90 584) kkr och 
skadekostnaderna för egen räkning uppgick till 61 579 (50 930) kkr. Årets driftskostnader uppgick till 
29 371 (32 753) kkr. Den totala kapitalavkastningen blev -339 (-34) kkr varav 7 kkr avsåg orealiserade 
värdeförändringar på placeringstillgångar. Kapitalbasen har stärkts som följd av det positiva tekniska 
resultatet och bolaget står fortsatt väl rustat att kunna fullgöra sina åtaganden. 
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Väsentliga händelser under året 
Efter coronapandemins utbrott våren 2020 har bolagets arbete nästan uteslutande utförts på 
distans. Med hjälp av moderna digitala verktyg för samarbete och kommunikation har verksamheten 
kunnat upprätthållas utan störningar. Effekterna av coronavirusets spridning har inte påverkat 
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. 


I maj 2021 förstördes en förskola i Norrtälje av brand. Skadekostnaden ryms inom bolagets 
självbehåll och ingen skada som inträffat under året har nått upp till återförsäkringarna. Bolaget har 
under året upphandlat återförsäkringsavtal för 2022 till något ökad kostnad vilken är i linje med 
utvecklingen på återförsäkringsmarknaden. 


Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 
SRF:s uppdrag består i att tillhandahålla försäkringslösningar som är anpassade till kommunernas 
försäkringsbara risker och förutsättningar. Arbetet med utveckling av försäkringslösningarna sker 
kontinuerligt och under 2022 fortsätter översyn och harmonisering av bolagets 
egendomsförsäkringar. 


Försäkringsportföljen förväntas vara fortsatt stabil men kan variera något över tid beroende på 
omfattningen av medförsäkrade bolag. 


Hållbarhetsupplysning  
Hållbarhet för SRF inkluderar ekonomiska, sociala, miljömässiga och affärsetiska frågor. SRF stödjer 
de Globala målen ’Agenda 2030’ och FN-direktivet Global Compacts principer för ansvarsfullt 
företagande som inkluderar områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. 
Hållbarhetsarbetet inom SRF sker i dialog med intressenter såsom ägare, kunder, anställda, 
leverantörer, samarbetspartners, bransch- och intresseorganisationer och myndigheter. 


Ansvarsfullt företagande innebär att SRF integrerar hållbarhet i affärsverksamheten. Det innebär bl.a. 
att god regelefterlevnad och god affärsetik ska genomsyra alla verksamhetsdelar och att 
motsvarande hållbarhetskrav som ställs på bolagets medarbetare även ska ställas på bolagets 
intressenter. 


Bolaget upprättar styrdokument för att främja efterlevnaden av de lagkrav, regelverk och 
hållbarhetskrav som bolaget och dess verksamhet omgärdas av. Styrdokumenten innehåller bl.a. 
riktlinjer för intressekonflikter, hantering av personuppgifter, försäkringstekniska beräkningar, 
försäkringsdistribution, uppdragsavtal, klagomålshantering och riktlinjer för arbetet i de centrala 
funktionerna. Jämte en övergripande hållbarhetspolicy har bolaget även fastställt policys och 
riktlinjer för jämställdhet och diskriminering, arbetsmiljö samt upprättat en visselblåsarfunktion. 


SRF har ambitionen att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare där en god företagskultur och 
sunda värderingar skapar förutsättningar för alla medarbetare att trivas och utvecklas. Mångfald, 
jämställdhet, kompetensutveckling, lärande, hälsa, arbetsmiljö och trygghet lyfts här fram som 
särskilt viktiga områden. SRF har kollektivavtal med Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation 
FAO. Bolaget arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att uppnå tillfredsställande 
arbetsmiljö och för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Som stöd i arbetsmiljöarbetet har 
bolaget avtal med företagshälsovård för regelbundna hälsokontroller och ergonomigenomgångar 
m.m. samt verktyg för medarbetarundersökningar. Medarbetarna i bolaget har utsett en av 
medarbetarna till arbetsmiljöombud. 


SRF verkar för att minska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan, både vad gäller bolaget 
men även för dess försäkringstagare och andra intressenter. Som utpräglat tjänsteföretag är resor ett 
av de områden som har direkt miljöpåverkan. Bolaget har inga tjänste- eller förmånsbilar utan 
använder bilpooltjänster för de fall kollektiva färdmedel inte kan/bör väljas. Med erfarenheterna från 
coronapandemins begränsningar kommer resandet vara fortsatt reducerat då verksamheten och 
samarbetet med bolagets intressenter till stora delar kan utföras på distans med stöd av digitala 
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verktyg. Ett annat område med direkt miljöpåverkan är pappers- och posthantering som minimeras 
genom digitaliserade verksamhetsprocesser, digitaliserade skadeanmälningsprocesser och 
digitaliserad hantering av fullmakter och handlingar för medicinsk rådgivning utförd av externa 
parter. 


Hållbarhetsarbetet inom bolagets skaderegleringsverksamhet tar bland annat fasta på möjligheterna 
till cirkulär ekonomi där skadad lös egendom repareras, saneras, rekonditioneras för att därefter 
återanvändas. För dessa ändamål har bolaget avtal för miljömedveten hantering och inlösen av gods 
och fordon som skadats.  


Utöver försäkringslösningar och skadereglering omfattar bolagets uppdrag också att bistå 
försäkringstagarna i deras skadeförebyggande arbete. Genom att med information och kunskap 
verka för minskat antal bränder har SRF viss möjlighet att indirekt påverka risken för utsläpp av 
koldioxid, giftiga ämnen och föroreningar till följd av brand. 


Väsentliga händelser efter balansdagen 
Med anledning av krisen i Ukraina har bolaget analyserat eventuell påverkan på den finansiella 
ställningen. Givet bolagets ägarstruktur och uppdrag bedöms försäkringsportföljen vara stabil både i 
det korta och långa perspektivet. Bolaget har ingen direktexponering mot aktiemarknaden då 
placeringstillgångarna utgörs av kommuninvestobligationer, korträntefonder och kontomedel inom 
ramen för av styrelsen fastställda limiter. 


En långvarig global finanskris kan på sikt komma öka bolagets återförsäkringskostnader. Bolaget har 
genom justeringar i premier och försäkringsvillkor möjlighet att motverka både ökade 
återförsäkringskostnader och ökade skadekostnader som effekt av eventuellt ihållande högt 
inflationstryck. 


Sammantaget gör styrelsen bedömningen att bolagets finansiella ställning inte kommer påverkas i 
väsentlig utsträckning med anledning av krisen i Ukraina. 


 


Förslag till disposition beträffande försäkringsföretagets vinst eller 
förlust 


Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i bolaget fritt eget kapital om 
sammanlagt -888 151 kr. 


 


Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: 


Balanserad förlust -888 151  


Årets resultat   888 151     


               0 


 


    


Styrelsen föreslår att belopp disponeras enligt följande: 


I ny räkning överförs 0 kr. 


 


Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande redovisningshandlingar med belopp angivna i 
tusental kronor. 
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Femårsöversikt 


 


 


 


 


 


 


 


 


2021 2020 2019 2018 2017


Resultat


Premieintäkt för egen räkning 102 730 90 584 69 083 62 837 52 819


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -49 45 108 -121 -484


Försäkringsersättningar för egen räkning -61 579 -50 930 -54 333 -35 167 -28 932


Driftskostnad -29 371 -32 753 -32 426 -24 062 14 366


Försäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723 -17 687 3 364 9 037


Årets resultat 888 -169 -296 487 6 889


Ekonomisk ställning


Placeringstillgångar 201 860 177 847 169 122 174 196 198 793


Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning 68 710 72 094 67 109 63 286 71 796


Konsolideringskapital 143 719 133 074 126 854 144 870 141 972


Kapitalbas 131 529 120 108 119 435 135 593 134 539


varav primärkapital 131 529 120 108 119 435 135 593 134 539


varav tilläggskapital - - - - -


Minimikapitalkrav 36 766 38 351 39 774 38 486 36 044


Solvenskapitalkrav 50 928 52 067 49 017 46 897 44 025


Solvenskvot 258% 231% 244% 289% 306%


Nyckeltal


Skadeförsäkringsrörelse


Skadeprocent, f.e.r 59,9% 56,2% 78,6% 56,0% 54,8%


Driftskostnadsprocent, f.e.r 28,6% 36,2% 46,9% 38,3% 27,2%


Totalkostnadsprocent, f.e.r 88,5% 92,4% 125,6% 94,3% 82,0%


Kapitalförvaltning


Direktavkastning -1,1% -1,1% 0,1% 0,7% 0,7%


Totalavkastning 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0%


Ekonomisk ställning


Konsolideringsgrad 139,9% 146,9% 183,6% 230,5% 268,8%


Definitioner


Konsolideringskapital beräknas  som summan beskattat eget kapital och obeskattade reserver.


Skadeprocent är beräknad som försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna.


Driftkostnadsprocent är beräknad som försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna.


Totalkostnadsprocent är beräknad som summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten.


Direktavkastning är beräknad som kapitalavkastning, intäkter, i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på posterna


Placeringstillgångar samt Kassa och bank.


Totalavkastning är beräknad som direktavkastning jämte orealiserade och realiserade värdeförändringar på placeringstillgångar 


i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på posterna Placeringstillgångar samt Kassa och bank.


Konsolideringsgrad är beräknad som konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.


Kapitalbas är beräknad som det tillgängliga kapitalet, i förevarande fall det egna kapitalet med tillägg för obeskattad reserv.


För egen räkning (f e r) definieras som belopp efter avgiven återförsäkring.
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Resultatanalys 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Not Direkt försäkring


Svenska risker


Total


Företag o 


fastighet


Sjuk- och 


Olycksfall Motorfordon Trafik


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat


Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) (a) 102 730 59 031 21 730 19 547 2 423


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -49 -28 -10 -9 -1


Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) (b) -64 957 -41 316 -13 513 -7 678 -2 450


Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter 


avgiven återförsäkring) 3 379 2 111 2 119 -308 -542


Driftskostnader -29 371 -16 877 -6 213 -5 589 -693


Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring ) -72 - - - -72


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 2 920 4 112 5 963 -1 335


Avvecklingsresultat 2 782 1 936 -1 576 2 020 402


Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring


Oreglerade skador 71 571 52 081 15 013 2 977 1 501


Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring 71 571 52 081 15 013 2 977 1 501


Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar


Oreglerade skador 2 861 2 861 0 0 0


Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 2 861 2 861        - 0 0


Noter till Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse


(a) Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)


Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077


Premier för avgiven återförsäkring -33 061 -30 812 -595 0 -1 654


(b) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)


Utbetalda försäkringsersättningar


Före avgiven återförsäkring -106 948 -83 307 -13 513 -7 678 -2 450


Återförsäkrares andel 41 991 41 991 0 0 0


Förändring i oreglerade skador


Före avgiven återförsäkring 52 237 50 969 2 119 -308 -542


Återförsäkrares andel -48 858 -48 858 0 0 0
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Resultaträkning


TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not 2021 2020


Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)


Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 3 135 792 118 672


Premier för avgiven återförsäkring -33 061 -28 088


Förändring i avsättning för ej intjänade premier -                    -                    


Summa premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 102 730 90 584


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 -49 45


Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)


Utbetalda försäkringsersättningar


Före avgiven återförsäkring 5 -106 948 -45 755


Återförsäkrares andel 5 41 991 -145


Förändring i Avsättning för oreglerade skador


(efter avgiven återföräkring)


Före avgiven återförsäkring 52 237 -51 944


Återförsäkrares andel -48 858 46 914


Summa försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -61 579 -50 930


Driftskostnader 6,8,9 -29 371 -32 753


Övriga tekniska kostnader 7 -72 -223


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723


ICKE-TEKNISK REDOVISNING


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723


Kapitalavkastning, intäkter 10 1 256 3 951


Kapitalavkastning, kostnader 11 -1 602 -6 361


Orealiserad värdeförändring på placeringstillgångar 12 7 2 376


Kapitalavkastning överförd till skadeföräkringsrörelsen 4 49 -45


Övriga intäkter 2 6


Övriga kostnader 0 -430


Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 11 372 6 220


Förändring av säkerhetsreserv -9 758 -6 389


Resultat före skatt 1 614 -169


Skatt på årets resultat 13 -726 0


ÅRETS RESULTAT 888 -169


Rapport över totalresultat Not 2021 2020


Årets resultat 888 -169


Övrigt totalresultat - -


ÅRETS TOTALRESULTAT 888 -169
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Balansräkning


TILLGÅNGAR Not 2021-12-31 2020-12-31


Immateriella tillgångar


Andra immateriella tillgångar 16 5 610 5 647


Placeringstillgångar


Obligationer och andra räntebärande värdepapper 14,22,25 201 860 177 847


Återförsäkrares andel av Försäkringtekniska avsättningar


Oreglerade skador 2 861 51 714


Fordringar


Fordringar avseende återförsäkring 286 402


Övriga fordringar 941 796


1 227 1 198


Andra tillgångar


Materiella tillgångar 17 104 157


Kassa och bank 7 099 23 799


7 203 23 956


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


Upplupna ränteintäkter 382 426


Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 6 013 6 437


6 395 6 863


SUMMA TILLGÅNGAR 225 157 267 225


EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 2021-12-31 2020-12-31


Eget kapital


Bundet eget kapital


Aktiekapital (1 062 122 st) 106 212 106 212


Fritt eget kapital


Balanserad vinst eller förlust -888 -718


Årets resultat 888 -169


106 212 105 325


Obeskattade reserver


Säkerhetsreserv 37 507 27 749


Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)


Oreglerade skador 19 71 571 123 808


71 571 123 808


Andra avsättningar


Övriga avsättningar 20 0 401


Skulder


Skulder avseende återförsäkring 0 598


Övriga skulder 21 8 229 7 135


8 229 7 732


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 1 637 2 211


SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 225 157 267 225
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Förändringar i eget kapital 


 


  


Balanserat Årets Summa eget


Aktiekapital resultat resultat kapital


Ingående balans 2020 106 212 -423 -296 105 494


Vinstdisposition -296 296 0


Årets resultat/totalresultat -169 -169


Utgående balans 2020 106 212 -718 -169 105 325


Ingående balans 2021 106 212 -718 -169 105 325


Vinstdisposition -169 169 0


Årets resultat/totalresultat 888 888


Utgående balans 2021 106 212 -888 888 106 213


Fritt eget kapitalBundet eget kapital
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Redovisningsprinciper och risker 


Not 1 Redovisningsprinciper 


Företagsinformation 
Denna årsredovisning avseende perioden 2021-01-01 - 2021-12-31 för Stockholmsregionens 
Försäkring AB har upprättats och godkänts för utfärdande av styrelse och verkställande direktören 
och kommer att föreläggas årsstämman den 12 maj 2022 för fastställande. 


Bolaget är ett svenskt försäkringsbolag med säte i Stockholm. Huvudkontorets adress är Benny 
Fredrikssons Torg 1 9tr, 111 51 Stockholm. 


Överensstämmelse med normgivning och lag 
Årsredovisningen är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL), 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 
2019:23 och dess ändringsföreskrifter samt Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 
redovisning för juridisk person. Bolaget tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS. Detta innebär att 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt det är möjligt inom ramen för svensk 
lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Föreskrifter från 
Finansinspektionen hänvisar med vissa undantag och begränsningar till IFRS. 


Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna 
Viktiga bedömningar vid tillämpningar av företagets redovisningsprinciper 


Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör 
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra 
faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar.  


De viktigaste bedömningar som gjorts under året avser de försäkringstekniska avsättningarna. 
Avsättningarna kontrolleras och utvärderas löpande i det ordinarie bokslutsarbetet. Eventuellt 
överskott eller underskott i avsättningen för oreglerade skador, exklusive innevarande skadeår, 
redovisas i sin helhet i resultaträkningen som ett avvecklingsresultat. 


Värderingen av de finansiella tillgångarna baseras på observerbara marknadspriser. 
Placeringstillgångarna består av fonder värderade till verkligt värde. Bolaget innehar endast noterade 
finansiella placeringstillgångar som klassificeras i nivå 1 enligt IFRS 13. Se not 15. 


Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat 
denna period, eller i den period ändringen görs och i framtida perioder om ändringen påverkar både 
aktuell period och framtida perioder. 


Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS eller andra 


redovisningsregler 


Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som 
började 1 januari 2021 har haft någon väsentlig inverkan på Stockholmsregionens Försäkring AB:s 
resultaträkning eller balansräkning. 


Bolaget har utnyttjat övergångsregeln i IFRS 9 vilket innebär att tillämpningen skjuts på till samma 
tidpunkt som IFRS 17 börjar att tillämpas.  
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Nya redovisningsregler som ännu inte börjat tillämpas 
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte 
förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. 
 


IFRS 17 Försäkringsavtal 


IFRS 17 Insurance Contracts publicerades i maj 2017 av IASB. EU godkände standarden i november 
2021 med undantag för en så kallad carve-out som avser regler om årskohorter. Undantaget innebär 
att regeln om årskohorter för vissa typer av försäkringsavtal inte behöver tillämpas. IFRS 17 är 
tillämpligt från 2023-01-01 för de företag som är noterade. 
I så kallad lagbegränsad IFRS har Finansinspektionen lämnat ett förslag på att IFRS 17 inte bör 
tillämpas. Detta förslag har ännu inte tagits.  


Valuta 
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan. 


Transaktioner med närstående 
Bolaget klassificerar närstående parter enligt följande: 


A Nyckelpersoner i ledande ställning 


B Familjemedlemmar till nyckelpersoner i ledande ställning 


C Andra parter än A och B som, direkt eller indirekt, har betydande eller bestämmande inflytande 
över företaget och kan påverka företagets finansiella och operativa strategier. 


Nyckelpersoner i ledande ställning omfattar styrelseledamöter, VD och vice VD. Några övriga 
närstående parter har inte identifierats. Inga transaktioner med närstående har skett under året.  


Finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar klassificeras i kategorierna Finansiella tillgångar, värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, samt Lånefordringar och Kundfordringar. Klassificeringen är beroende av för vilket 
syfte den finansiella tillgången förvärvades. Klassificeringen av de finansiella tillgångarna har 
fastställts vid det första redovisningstillfället. 


Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar som 
initialt identifierats att tillhöra denna kategori. Tillgångar i denna kategori utgörs av andra finansiella 
placeringstillgångar samt kassa och bank. 


Redovisning och värdering 
Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då bolaget förbinder 
sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader 
redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunktens till verkligt värde. 
Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. I balansräkningen utgörs lånefordringar och kundfordringar av posterna 
övriga fordringar samt övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 
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Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende kategorin finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde, resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i 
resultaträkningens poster Orealiserade vinster respektive Orealiserade förluster på 
placeringstillgångar. Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen redovisas i resultaträkningen i Kapitalavkastning, intäkter, 
vinster när bolagets rätt att erhålla betalning har fastställts. 


Ränta på lånefordringar och kundfordringar redovisas i resultaträkningen som en del av 
kapitalavkastning, intäkter. 


Finansiella skulder 
Finansiella skulder avser posten Skulder. Finansiella skulder klassificeras som kategorierna Finansiella 
skulder, värderade till verkligt värde via resultaträkningen, och Övriga finansiella skulder. 
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella skulden förvärvades. Klassificeringen av 
de finansiella skulderna har fastställts vid det första redovisningstillfället. 


Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella skulder som är värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella skulder som 
initialt identifierats till denna kategori. Förändring i verkligt värde redovisas i resultaträkningen ingår i 
Orealiserade vinster respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar. 


Övriga finansiella skulder 
Övriga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde och avser posterna övriga skulder 
samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 


Materiella tillgångar 
Materiella tillgångar avser kontorsinventarier. De redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.  Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen linjärt 
över fem år. 


Försäkringsavtal 
Försäkringsavtal är avtal som bolaget åtar sig en betydande försäkringsrisk för försäkringstagaren 
genom att förbinda sig att kompensera försäkringstagaren om en förutbestämd försäkrad händelse 
skulle inträffa. Enligt IFRS 4 ”Försäkringsavtal” delas försäkringsavtal in baserat på nivå av 
försäkringsrisk mellan försäkringsavtal och övriga avtal. Samtliga tecknade försäkringsavtal har 
utvärderats och klassificerats som försäkringsavtal enligt standarden. 


Premieinkomst/intäkt 
Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring som inbetalts 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. 


Som premieintäkten redovisas den del av premieinkomsten som är hänförlig till 
redovisningsperioden.  Den del av premieinkomsten från försäkringskontrakt som avser tidsperioder 
efter balansdagen redovisas som Försäkringstekniska avsättningar. Beräkning av avsättningen för ej 
intjänade premier sker igenom att premieinkomsten periodiseras utifrån det underliggande 
försäkringskontraktets löptid, vilket i bolagets fall är på ett år. Även återförsäkrares andel av 
premieinkomsten periodiseras och den del som hänför sig till efter balansdagen redovisas som en 
fordran, Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. 
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Försäkringsersättningar 
Försäkringsersättningar motsvarar under redovisningsperioden utbetalda försäkringsersättningar och 
förändringar i avsättningar för oreglerade skador. I försäkringsersättningarna ingår förutom 
skadeersättningar även kostnader för skadereglering. 
Förändring av försäkringstekniska avsättningar för försäkringsavtal redovisas över resultaträkningen 
under respektive rubrik. Som utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till 
försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade 
försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat. 


Försäkringstekniska avsättningar 
Försäkringstekniska avsättningar utförs av ej intjänade premier och kvardröjande risker samt 
oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal. Alla förändringar i 
försäkringstekniska avsättningar redovisas över resultaträkningen. 


Ej intjänade premier och kvardröjande risker 


Avsättning för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under 
den återstående löptiden på redan ingångna försäkringsavtal. Avsättningen har till största delen 
beräknats tidsproportionellt baserat på premieinkomsten (pro rata temporis beräkning). En 
uppskattning görs av de förväntade kostnaderna under den återstående löptiden för redan ingångna 
försäkringsavtal. Uppskattning av driftskostnader bygger på företagets tidigare erfarenhet med 
hänsyn till förväntade förändringar i kostnadsutvecklingen. 


I det fall premienivån för redan ingångna försäkringsavtal bedöms som otillräcklig, och det finns en 
risk att ersättningskrav och kostnader för försäkringsavtal inte kommer att kunna täckas av ej 
intjänade och förväntade premier efter räkenskapsårets utgång, görs en avsättning för kvardröjande 
risker. 


Oreglerade skador 


Avsättning för oreglerade skador avser att täcka uppskattade slutliga kostnader för att tillgodose alla 
krav som beror på händelser som har inträffat före räkenskapsårets utgång, med avdrag för vad som 
redan utbetalats. 


Avsättning för kända men oreglerade skador har gjorts med de belopp som är kända vid årsskiftet. 


Avsättning för inträffade, men ännu ej rapporterade skador (IBNR) har beräknats med vedertagna 
aktuariella metoder med beaktande av en skattning av företagets erfarenhet av fördröjning av 
rapporterade försäkringsfall. 


Återförsäkring 
Som premie för avgiven återförsäkring redovisas belopp som betalats ut under räkenskapsåret eller 
belopp som tagits upp som en skuld till försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt 
ingångna återförsäkringsavtal, inklusive portföljpremier. Premierna periodiseras så att kostnaden 
fördelas till den period som försäkringsskyddet avser. Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar motsvarar återförsäkrares ansvar för försäkringstekniska avsättningar enligt ingångna 
avtal och redovisas som en tillgång. Övriga tillgångar avseende avgiven återförsäkring består av 
fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk enligt återförsäkringsavtalet. 
Skulder till återförsäkrare avser främst premieskulder. 


Driftskostnader 
Driftskostnader avseende kapitalförvaltning redovisas under Kapitalförvaltning, kostnader. 
Driftskostnader avseende skadereglering redovisas under Försäkringsersättningar och övriga 
administrativa kostnader under posten Driftskostnader. 


De totala driftskostnaderna avser både direkta och indirekta kostnader och funktionsindelas i not 6. 
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Övrig redovisning i resultaträkningen 
Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringens tekniska resultat samt ett icke tekniskt 
resultat som omfattar den del av kapitalförvaltningen som återstår efter överförd avkastning till 
försäkringsrörelsen. Posterna som ingår i det tekniska resultatet avser hela verksamheten som 
försäkringsgivare. 


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  
Den totala kapitalavkastningen redovisas i det icke-tekniska resultatet. En del av kapitalavkastningen 
förs över till tekniskt resultat baserat på försäkringsrörelsens genomsnittliga försäkringstekniska 
avsättningar. Denna har beräknats enligt en kalkylränta på 0,046%, vilket motsvarar värdet på 90-
dagars Stibor ränta per bokslutsdagen. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet av 
försäkringstekniska avsättningar som underlag. 


Kapitalavkastning, intäkter 


Posten kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar utdelningar, 
ränteintäkter och realisationsvinster. 


Kapitalavkastning, kostnader 


Under kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader för placeringstillgångar. Posten omfattar 
kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader, av- och nedskrivningar samt realisationsförluster. 


Realiserade och orealiserade värdeförändringar 


För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde är realisationsvinsten den positiva skillnaden 
mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet 
det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga placeringstillgångar det historiska 
anskaffningsvärdet. Vid försäljning av placeringstillgångar förs tidigare orealiserade 
värdeförändringar som justeringspost under posterna orealiserade vinster på placeringstillgångar 
respektive orealiserade förluster på placeringstillgångar. 


Ersättningar till anställda  
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de 
relaterade tjänsterna erhålls. Ingen rörlig ersättning utgår till anställda eller styrelse inom SRF. 


Bolaget har såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda 
pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter 
företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter 
som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som 
avgifterna ger. Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som 
en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget 
under en period. Företagets pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade 
genom försäkringsavtal. Pensionsplanen för företagets anställda har bedömts vara en 
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Företagets förpliktelser avseende avgifter till 
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom 
att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period. 


Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalys upprättas ej i enlighet med FFFS 2019:23. 
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Skatt 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i 
resultaträkningen, i övrigt totalresultat alternativt direkt i eget kapital beroende på var den 
underliggande transaktionen redovisas. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 


Andra immateriella anläggningstillgångar 
Andra immateriella tillgångar består sedan 2020 av förvärvade IT-system och kundbaserade tillgångar 
med bestämbara nyttjandeperioder. Dessa tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningen påbörjas när tillgången är tillgänglig för 
användning. Företagets egenutvecklade immateriella tillgångar redovisas endast om tillgången är 
identifierbar samt om företaget har kontroll över tillgången. Det redovisade värdet för 
egenutvecklade immateriella tillgångar inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter. Övriga utgifter 
för utveckling redovisas som en kostnad när de uppkommer. Tillkommande utgifter för aktiverade 
immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida 
ekonomiska fördelarna för den specifika tillgång till vilka de hänför sig. Avskrivningstiden bestäms 
utifrån nyttjandeperioden som uppgår till fem år. Avskrivning sker i resultaträkningen enligt linjär 
metod. Motsvarande belopp för aktiverade utvecklingsutgifter avsätts i eget kapital till fond för 
utvecklingsutgifter. 


Obeskattade reserver 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas över resultaträkningen som bokslutsdispositioner. 
Obeskattade reserver kvittas i förekommande fall mot skattemässiga förlustavdrag eller blir föremål 
för beskattning när de löses upp. Säkerhetsreserven utgör en kollektiv säkerhetsbetingad 
förstärkning av de försäkringstekniska avsättningarna. Åtkomsten är begränsad och kräver i vissa fall 
myndighetstillstånd. Upplösning kan endast ske mot förluster i försäkringsrörelsen eller vid minskad 
volym i försäkringsrörelsen.  


Övriga avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till 
följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 


Vid första redovisningstillfället värderas avstämningar till den bästa uppskattningen av det belopp 
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje 
balansdag. 
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Not 2 Risker och riskhantering 


Bolaget har inrättat ett riskhanteringssystem vilket är en integrerad del av 
företagsstyrningssystemet. Syftet med bolagets riskhanteringssystem är att säkerställa att bolagets 
risker blir löpande identifierade, bedömda, prioriterade och hanterade på ett enhetligt sätt för att 
uppnå bolagets fastlagda mål. Ytterst är målet att säkerställa en fortlöpande uthållig verksamhet 
genom att skydda bolagets anställda, dess tillgångar och åtaganden samt ytterst dess anseende och 
förtroende. 


Styrelsen för Stockholmsregionens Försäkring AB har det yttersta ansvaret för 
riskhanteringssystemet och har utfärdat centrala styrdokument för intern kontroll och riskhantering, 
riskhanteringsfunktionen samt för den egna risk- och solvensutvärderingen (ORSA). Bolaget 
upprätthåller de fyra centrala funktioner som, inom respektive funktions ansvarsområde, i enlighet 
med externa regelverk och interna riktlinjer bistår styrelse och VD i riskhanteringsarbetet. Dessa 
funktioner utgörs av riskhanteringsfunktionen, regelefterlevnadsfunktionen, aktuariefunktionen och 
internrevision. De tre förstnämnda rapporterar till både styrelse och VD och bedriver sitt arbete 
oberoende av den löpande verksamheten medan internrevisionen arbetar självständigt direkt på 
styrelsens uppdrag. 


I riskhanteringssystemet har bolaget delat upp de väsentliga riskerna i de fyra huvudgrupperna 
försäkringsrisker, finansiella risker, operativa risker samt affärsrisker. Samtliga risker omfattas av 
bolagets process för identifiering och hantering av risker. För försäkringsrisker och finansiella risker 
finns kvantitativa risktoleranser fastställda som följs löpande. Operativa risker identifieras och 
värderas strukturerat inom bolagets samtliga processer minst vartannat år och i samband med större 
förändringar. De mest betydande operativa riskerna och status för eventuella åtgärder för att 
hantera dessa återrapporteras minst årligen till styrelsen. Affärsrisker analyseras främst inom den 
årliga ORSA-processen. 


I riskhanteringssystemet ingår av styrelsen fastställda toleransnivåer och limiter som också omfattar 
mål och toleransnivåer för kapitalkvoter. Målet för bolagets solvenskapitalkvot enligt Solvens II-
regelverket är 235 procent. Solvenskapitalkravet beräknas härvid enligt regelverkets standardformel. 
Bolaget har i ORSA-processen under året utvärderat kapitaliseringen under en förväntad utveckling 
liksom i ett antal mer negativa scenarier. Slutsatsen är att bolaget har tillräckligt kapital för att möta 
sina risker även vid en kraftigt negativ utveckling under prognosperioden. 


Kapitalsituation enligt Solvens II 
 


2021 2020 


Kapitalbas 131 529 120 108 


Kapitalkrav 50 928 52 067 


Kapitalkvot 258 231 


Försäkringsrisker 
Storleken på det försäkringsåtagande som bolaget får ikläda sig, totalt och per riskgrupp, är 
begränsat enligt interna riktlinjer vilka endast får frångås efter beslut från styrelsen. Ett centralt 
verktyg i hantering och begränsning av riskkoncentrationer från försäkringsrisker utgörs av bolagets 
återförsäkringsprogram som tecknas för respektive riskgrupp och med ett antal 
återförsäkringsföretag med god kreditvärdighet. 


För 2021 gäller utöver försäkringstagarnas självrisk ett självbehåll om 10 mkr per skada och per 
försäkringsgrupp. 
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Bolagets känslighet för förändringar i parametrar relaterade till försäkringsriskerna är enligt följande, 
allt annat lika, avseende ett helårsresultat: 


Riskparameter Förändring Påverkan på försäkringstekniskt resultat (kkr.) 


Skadeprocent +10 procentenheter -6 158 


Skadeinflation +1 procentenhet -1 160 


 


Bolagets försäkringsaffär är i huvudsak kortsvansad, de försäkringstekniska avsättningarna har en 
medelduration om 1,6 år. 
 


Faktiska skadeanspråk jämfört med tidigare uppskattningar 


 


 
 


Finansiella risker 
Finansiella risker består av marknadsrisker, motpartsrisker antingen i likvida medel eller från 
återförsäkring samt likviditetsrisker. 


Marknadsrisker och motpartsrisker i likvida medel 


Bolagets exponering mot marknadsrisker är mycket liten då placeringar enligt bolagets riktlinjer 
företrädesvis ska ske i obligationer utfärdade av svenska staten, svenska kommuner eller därmed 
jämförbara motparter. Bolaget tillåter även investeringar i säkerställda obligationer och 
korträntefonder men dessa tillgångsslag får utgöra som mest 30 procent av totalt förvaltat kapital. 
Bolagets placeringsriktlinjer innefattar även begränsningar per motpart och per emission samt för 
olika löptider. Även för medel på bankkonto finns beloppsbegränsningar och kontoförande bank 
måste ha en rating om minst A- enligt Standard & Poor’s. 


2021


Denna skadetriangel visar bruttosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna.


Skadeår


Ksek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt


Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (brutto)


Ett år senare 3 546 6 906 31 264 55 586 130 015 51 832 45 229 50 605 60 569 48 169 50 269 105 261 56 756 696 006


Två år senare 3 245 7 491 22 442 70 617 107 381 46 846 62 319 52 134 64 205 36 311 44 073 100 103 617 167


Tre år senare 4 672 6 825 21 568 67 853 109 684 40 014 55 393 34 649 57 700 34 154 46 727 479 239


Fyra år senare  4 466 6 513 21 860 65 009 109 885 38 757 56 371 33 356 58 794 34 604 429 615


Fem år senare 4 696 6 641 22 329 64 802 107 999 37 715 56 110 33 454 58 124 391 870


Sex år senare 5 133 6 423 21 055 64 651 108 263 36 855 54 979 33 520 330 880


Sju år senare 5 117 6 348 20 885 64 885 108 132 36 875 55 534 297 776


Åtta år senare 5 192 6 558 18 962 63 538 108 169 36 748 239 167


Nio år senare 5 180 6 589 18 960 64 047 108 304 203 079


Tio år senare 4 667 6 574 18 987 64 092 94 319


Uppskattad slutlig skadekostnad per 31/12 2021 4 667 6 574 18 987 64 092 108 304 36 748 55 534 33 520 58 124 34 604 46 727 100 103 56 756 624 739


Ack. Utbetalda skadeersättningar 4 667 6 574 18 987 59 860 108 201 36 661 55 223 33 109 57 051 31 754 36 062 84 467 20 552 553 168


Avsättning oreglerade skador 0 0 0 4 232 103 87 311 411 1 073 2 850 10 664 15 637 36 204 71 571


Ackumulerat över/underskott  (avvecklingsresultat) -1 121 333 12 277 -8 506 21 711 15 084 -10 306 17 085 2 445 13 565 3 542 5 157 0 71 267


D:o i % av initial skadekostnad -31,6% 4,8% 39,3% -15,3% 16,7% 29,1% -22,8% 33,8% 4,0% 28,2% 7,0% 4,9%


2021


Denna skadetriangel visar nettosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna.


Skadeår


Ksek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt


Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (netto)


Ett år senare 275 1 600 9 080 7 220 79 576 19 243 20 277 28 699 39 242 48 169 50 269 58 036 56 756 418 441


Två år senare 0 2 085 2 165 18 984 54 236 9 368 24 324 33 141 36 612 36 311 44 073 58 539 319 839


Tre år senare 664 938 1 110 19 048 55 236 1 456 16 829 15 060 32 714 33 677 46 727 223 459


Fyra år senare  0 0 636 16 392 54 922 -1 569 23 344 14 587 33 643 34 604 176 559


Fem år senare 0 0 1 612 18 654 51 986 -2 119 23 516 15 279 33 633 142 560


Sex år senare 0 0 87 18 407 52 501 -2 273 23 605 15 558 107 884


Sju år senare 0 14 87 20 020 52 449 -2 396 24 171 94 345


Åtta år senare 468 0 -1 836 19 285 52 460 -2 379 67 999


Nio år senare 595 31 -1 838 19 214 52 506 70 507


Tio år senare 82 15 -1 811 19 236 17 522


Uppskattad slutlig skadekostnad per 31/12 2021 82 15 -1 811 19 236 52 506 -2 379 24 171 15 558 33 633 34 604 46 727 58 539 56 756 337 636


Ack. Utbetalda skadeersättningar 82 15 -1 811 17 040 52 519 -2 467 23 889 15 288 33 099 31 754 36 062 42 903 20 552 268 926


Avsättning oreglerade skador 0 0 0 2 195 -13 88 282 269 534 2 850 10 664 15 637 36 204 68 710


Ackumulerat över/underskott  (avvecklingsresultat) 193 1 585 10 891 -12 015 27 070 21 622 -3 894 13 141 5 609 13 565 3 542 -503 0 80 805


D:o i % av initial skadekostnad 70,2% 99,0% 119,9% -166,4% 34,0% 112,4% -19,2% 45,8% 14,3% 28,2% 7,0% -0,9% 0,0%
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Genom att bolagets försäkringsaffär i huvudsak är kortsvansad och placeringstillgångarna placeras till 
övervägande korta löptider är exponeringen mot ränterisker begränsad. Bolaget har ingen 
exponering mot valutakursrisker och har inga finansiella skulder. 


Känslighetsanalystabell på placeringar 


 
 


Löptidsanalystabell 


 


 


Motpartsrisk i återförsäkring  


Motpartsriskerna i återförsäkringen begränsas genom att flera olika återförsäkrare används över de 
olika programmen och i vissa fall även inom programmen. Återförsäkrare ska ha en extern rating om 
A- eller bättre enligt Standard & Poor’s, eller motsvarande från annat ratinginstitut. 


Likviditetsrisker 


Likviditetsriskerna är begränsade till följd av att större skadeutbetalningar som regel är kända i god 
tid. Likviditetsriskerna hanteras genom de likviditetsprognoser som görs regelbundet inom bolaget, 
att bolaget alltid ska hålla minst 5 000 kkr i likviditetsbuffert och de begränsningar på placeringar i 
olika löptider som finns i placeringsriktlinjerna antagna av styrelsen. Bland annat ska minst hälften av 
tillgångarna ha en återstående löptid understigande ett år och inga placeringar får göras i löptider 
överstigande fyra år. Vid oförutsedda behov av större utbetalningar kan också avyttring ske med kort 
varsel då placeringstillgångarna företrädesvis utgörs av likvida obligationer med hög kvalitet. 


Operativa risker 
Operativa risker identifieras och värderas strukturerat inom bolagets samtliga processer minst 
vartannat år och även i samband med större förändringar i verksamheten. Identifiering och värdering 
sker vid särskilda workshoppar i form av en självutvärdering av ansvariga i verksamheten med stöd av 
riskhanteringsfunktionen. Operativa risker klassificeras i olika typer och värderas utifrån sannolikhet 
och konsekvens. För risker som överstiger av styrelsen fastställda toleransnivåer beroende på typ av 
risk ska åtgärder genomföras, för risker inom toleransnivåerna genomförs åtgärder i den mån det är 
kostnadseffektivt. De mest betydande operativa riskerna och status för eventuella åtgärder för att 
hantera dessa återrapporteras minst årligen till styrelsen. 


ökade 


marknads-


räntor


allmän 


kreditrisk 


(förändring i 


spread)


ökade 


marknads-


räntor


allmän 


kreditrisk 


(förändring i 


spread)


Förändring 1% 0,5% 1% 0,5%


Förändring i resultaträkningen 1 062 1 011 1 062 891


Förändring i eget kapital 1 062 1 011 1 062 891


20202021


<3 mån 3 mån - 1 år 1 - 5 år >10 år Totalt <3 mån 3 mån - 1 år 1 - 5 år >10 år Totalt


Tillgångar


Obligationer och andra räntebärande värdepapper - 130 242 71 618 - 201 860 - 65 510 112 337 - 177 847


Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 601 1 831 429 0 2 861 7 240 21 720 22 754 0 51 714


Upplupen ränteintäkt 382 - - - 382 426 - - - 426


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 013 - - - 6 013 6 437 - - - 6 437


Skulder


Försäkringstekniska avsättningar 9 304 27 913 34 354 0 71 571 16 095 48 285 59 428 0 123 808


Övriga skulder 8 229 - - - 8 229 7 732 - - - 7 732


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 788 - - - 788 1 395 - - - 1 395


25 317 159 986 106 402 - 291 705 39 325 135 515 194 519 - 369 359


2021 2020


Summa finansiella tillgångar och skulder 


samt försäkringstekniska åtaganden
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Affärsrisker 
Affärsrisker innefattar intjäningsrisker, strategiska risker och ryktesrisker. Bolagets uppdrag 
innefattar att hantera affärsrisker relaterade till försäkringsmarknaden för kunderna tillika ägarnas 
räkning. Affärsrisker analyseras inom ramen för processerna för affärsplanering och ORSA. Styrelsen 
är involverad i processerna varför separat återrapportering inte är nödvändig. 


Noter till finansiella poster 


Not 3 Premieinkomst före avgiven återförsäkring 


 


 


Not 4 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 


 


 


Not 5 Utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning 


 


2021 2020


Direktförsäkring i Sverige 135 792 118 672


Summa premieinkomst före avgiven återförsäkring 135 792 118 672


Kapitalavkastning som överförs till försäkringsrörelsen har beräknats enligt en kalkylränta på 0,046 %, vilket motsvarar


värdet på  90-dagars STIBORränta per bokslutsdatum. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet


av försäkringstekniska avsättningar som kapitalunderlag.


2021 2020


Ingående avsättning för oreglerade skador 123 808 72 022


Ingående premiereserv - -


123 808 123 808


Utgående avsättning för oreglerade skador 71 571 123 808


Utgående premiereserv - -


71 571 123 808


Genomsnittlig avsättning 97 690 97 915


Kalkylränta -0,050% 0,046%


Avkastning -49 45


2021 2020


Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring -104 068 -42 127


Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar 41 810 -190


Utbetalda skaderegleringskostnader -2 881 -3 628


Återförsäkrares andel av utbetalda skaderegleringskostnader 181 45


Summa utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning -64 957 -45 900
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Not 6 Driftskostnader 


 


 


Not 7 Övriga tekniska kostnader 


 


 


2021 2020


Administration


Administrationskostnader -29 371 -32 753


Summa driftskostnader i försäkringsrörelsen -29 371 -32 753


Övriga driftskostnader


Skaderegleringskostnader -2 700 -3 583


Summa totala driftskostnader, funktionsindelning -2 700 -3 583


Totala driftskostnader, per kostnadsslag


Personalkostnader -17 314 -16 501


Lokalkostnader -951 -2 076


Avskrivningar -1 653 -1 214


Övriga driftskostnader -12 153 -16 545


Summa totala driftskostnader, kostnadsindelning -32 071 -36 336


2021 2020


Betalda trafikförsäkringsavgifter 208 226


Finansiella intäkter och övriga intäkter 102 113


Skadekostnader TFF -284 -347


Driftskostnader TFF -99 -215


Summa övriga tekniska kostnader -72 -223


Övriga tekniska kostnader


Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för de försäkringsbolag som har rätt att meddela trafikförsäkring i Sverige.


Dessa försäkringsbolag är enligt lag skyldiga att vara med i TFF. Föreningens verksamhet styrs till övervägande del av reglerna i trafikskadelagen och


trafikförsäkringsförordningen. Regeringen fastställer TFF:s stadgar. En av föreningens huvuduppgifter är att ta ut en ladstadgad avgift (trafikförsäkringsavgift)


av ägare till oförsäkrade fordon samt att delta i det internationella trafikförsäkringsarbetet (Gröna Kortsamarbetet och vissa andra funktioner). TFF har 


också till uppgift att hantera vissa försäkringsfrågor gällande motorfordon inom det frivilliga braschsamarbetet i Sverige (Bilförsäkringskommittén). TFF


svarar även för admnistration av Trafikskadenämnden. TFF:s egna intäkter utgörs främst av betalda trafikförsäkringsavgifter och finansiella intäkter.


Driftskostnaderna och skadekostnaderna överstiger regelmässigt intäkterna och det uppkommer årligen ett nettounderskott i TFF:s verksamhet. Av


regler i trafikskadelagen följer att medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att finansiera detta nettounderskott. Underskottet fördelas mellan 


medlemsbolagen på basis av bolagens premievolym för trafikförsäkring genom en årlig avräkning som fastställs av TFF:s stämma. Nettounderskottet


redovisas i enlighet med en branschgemensam rekommendation.


Vi
sm


a 
Ad


do
 ID


-n
um


m
er


 : 
a5


f0
28


b7
-0


ee
6-


46
50


-b
47


4-
d4


0d
98


7a
b2


10







Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 


Sida 22 av 28 


Not 8 Medeltal anställda samt löner och ersättningar 


 


 


 


2021 2020


Medelantalet anställda, Sverige


Män 6 6


Kvinnor 9 8


15 14


Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, övriga medarbetare


Löner och andra ersättningar 7 223 7 362


Sociala kostnader*
)


2 283 2 109


9 506 9 471


*
)


-varav pensionskostnader 2 266 2 187


Rörlig ersättning har ej utgått till övriga medarbetare.


Antal kvinnor bland ledande befattningshavare


Styrelse 2 3


VD 0 0


Vice VD 1 1


Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare (9 st)


Styrelse*
)


2021 2020


Löner och andra ersättningar 362 352


Sociala avgifter 99 97


Övriga pensionskostnader - -


VD


Löner och andra ersättningar 1 457 1 409


Sociala avgifter 458 427


Övriga pensionskostnader 457 431


Vice VD


Löner och andra ersättningar 1 036 992


Sociala avgifter 327 296


Övriga pensionskostnader 463 405


4 659 4 408


*
) Styrelseledamöter under 2021


Löner och andra 


ersättningar Sociala avgifter


Övriga 


pensions-


kostnader Summa


Bergström, Jerri 24 7 - 31


Broman, Daniel 20 6 - 27


Broo, Camilla 20 6 - 27


Dronjak, Daniel 20 6 - 27


Drummond, Bino 20 6 - 27


Fischer, Erik 68 21 - 89


Kämpe, Katarina 20 6 - 27


Larsson, Per 68 7 - 75


Reuterskiold, Adam 85 27 - 111


Öberg, Arne 17 5 - 22


Summa löner, andra ersättningar samt sociala avgifter till styrelsen 362 99 - 461


*) Styrelseledamöter under 2020


Löner och andra 


ersättningar Sociala avgifter


Övriga 


pensions-


kostnader Summa


Broman, Daniel 13 4 17


Broo, Camilla 20 6 - 26


Dronjak, Daniel 20 6 - 26


Drummond, Bino 20 6 - 26


Fischer, Erik 66 21 - 86


Heribertson, Åsa 7 2 - 9


Kämpe, Katarina 20 6 - 26


Larsson, Per 66 7 - 73


Reuterskiold, Adam 82 26 - 108


Öberg, Arne 39 12 - 52


Summa löner, andra ersättningar samt sociala avgifter till styrelsen 352 97 - 449


Vi
sm


a 
Ad


do
 ID


-n
um


m
er


 : 
a5


f0
28


b7
-0


ee
6-


46
50


-b
47


4-
d4


0d
98


7a
b2


10







Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 


Sida 23 av 28 


Not 9 Revisionsuppdrag 


 


 


Not 10 Kapitalavkastning, intäkter 


 


 


Not 11 Kapitalavkastning, kostnader 


 


 


Not 12 Orealiserade värdeförändringar på placeringstillgångar 


 


 


Not 13 Skatter 


 


 


Not 14 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 


 


2021 2020


Ersättning till revisorer för revisionsuppdrag


Ersättning till KPMG AB -500 -500


Summa ersättning till revisorer -500 -500


Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande   


direktörs förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar 


övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds 


av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 


2021 2020


Ränteintäkter


Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 256 3 951


Summa ränteintäkter 1 256 3 951


2021 2020


Realisationsförluster Obligationer och andra räntebärande papper -1 561 -6 317


Övriga räntekostnader -41 -44


Summa kapitalavkastning, kostnader -1 602 -6 361


2021 2020


Obligationer och andra räntebärande papper 7 2 376


Summa orealiserade förluster på placeringstillgångar 7 2 376


2021 2020


Aktuell skattekostnad


Årets skattekostnad -726 0


Total redovisad skattekostnad -726 0


Resultat före skatt 1 614 -170


Skatt enligt gällande skattesats -332 0


Skatteeffekt av:


-ej avdragstilla kostnader -22 63


-skatt hänförlig till tidigare år 0 1


-schablonintäkt säkerhetsreserv -29 107


-beskattning säkerhetsreserv -343


Övriga poster -1


Redovisad effektiv skatt -726 0


Upplupet Verkligt Upplupet Verkligt


anskaffn.värde värde anskaffn.värde värde


2021 2021 2020 2020


Noterade värdepapper


Svenska kommuner 181 281 180 915 146 736 146 848


Svenska bostadsinstitut 0 0 0 0


Övriga 20 986 20 945 31 000 30 999
Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper 202 267 201 860 177 736 177 847
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Not 15 Kategorisering av finansiella tillgångar och skulder 


 


 


 


 


Finansiella tillgångar/ Lånefordringar och Icke finansiella Summa


skulder värderade till kundfordringar/ tillgångar/


verkligt värde via Övriga finansiella skulder


resultaträkningen skulder


2021


Tillgångar


Obligationer och andra 201 860 - - 201 860


Övriga fordringar - 492 - 492


Övriga förutbet. kostnader och 


upplupna intäkter - 6 395 - 6 395


Kassa och bank - 7 099 - 7 099


Summa 201 860 13 986 - 215 846


Skulder


Övriga skulder - 7 995 - 7 995


Övriga upplupna kostnader och


förutbetalda intäkter - 1 818 - 1 818


Summa - 9 813 - 9 813


Resultat av finansiella tillgångar/skulder:


Nettovinst (+) resp nettoförlust (-) -339 - - -339


Ränteintäkter för finansiella tillgångar som


kategoriseras som lånefordringar och


kundfordringar - - - -


Marknadsvärdet är lika med det redovisade värdet


Finansiella tillgångar/ Lånefordringar och Icke finansiella Summa


skulder värderade till kundfordringar/ tillgångar/


verkligt värde via Övriga finansiella skulder


resultaträkningen skulder


2020


Tillgångar


Obligationer och andra 177 847 - - 177 847


Övriga fordringar - 796 - 796


Övriga förutbet. kostnader och - - - -


upplupna intäkter - 6 863 - 6 863


Kassa och bank - 23 799 - 23 799


Summa 177 847 31 458 - 209 304


Skulder


Övriga skulder - 6 956 - 6 956


Övriga upplupna kostnader och - - - -


förutbetalda intäkter - 2 390 - 2 390


Summa - 9 346 - 9 346


Resultat av finansiella tillgångar/skulder:


Nettovinst (+) resp nettoförlust (-) -34 - - -34


Ränteintäkter för finansiella tillgångar som


kategoriseras som lånefordringar och


kundfordringar - - - -


Marknadsvärdet är lika med det redovisade värdet


Då bolaget tillämpar IFRS 7 för finansiella instrument som värderats till verkligt värde i balansräkningen krävs upplysningar om värdering till verkligt värde 


per nivå i följande värdehierarki, där nivåerna är enligt IFRS 13:


- Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)


- Andra observerbara data för tillgången eller skulden noterade priser inkliderade 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)


Följande tabell visar bolagets tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2020.


Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa


Tillgångar


Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde


via resultaträkningen 201 860 - - 201 860
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Not 16 Immateriella tillgångar 


 


 


Not 17 Materiella tillgångar 


 


 


Not 18 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 


 


 


Not 19 Avsättning för oreglerade skador 


 


 


Not 20 Övriga avsättningar 


 


 


2021 2020


Pågående projekt


Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 6 436 3 689


Inköp under året 1 563 6 436


Utrangering 0 -3 689


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 999 6 436


Ingående ackumulerade avskrivningar -789 -2 892


Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 3 261


Årets avskrivningar -1 600 -1 158


Utgående ackumulerade avskrivningar -2 389 -789


2021 2020


Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 265 284


Inköp under året 0 0


Utrangering 0 -20


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 265 265


Ingående ackumulerade avskrivningar -107 -59


Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 7


Årets avskrivningar -53 -56


Utgående ackumulerade avskrivningar -160 -107


Utgående balans 104 157


2021 2020


Förutbetalda hyreskostnader 36 17


Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 977 6 420


Summa övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 013 6 437


2021 2020


Inträffade och rapporterade skador 50 109 104 895


Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) 19 747 17 028


Avsättning för skaderegleringskostnad 1 715 1 885


Summa avsättning för oreglerade skador 71 571 123 808


2021 2020


Redovisat värde vid årets ingång 401 827


Avsättningar som gjorts under perioden 0 401


Belopp som tagits i anspråk under perioden -401 -827


Summa övriga avsättningar 0 401
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Not 21 Övriga skulder 


 


 


Not 22 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 


 


 


Not 23 Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och åtaganden 


 


Not 24 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder 


 


 


2021 2020


Leverantörsskulder 7 010 6 815


Övriga skulder 1 220 320


Summa övriga skulder 8 229 7 135


2021 2020


Semesterlöneskuld 578 569


Sociala kostnader 270 247


Reservering för revision 250 250


Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 539 1 144


Summa övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 637 2 211


2021 2020


För försäkringstekniska avsättningar (f e r) registerförda tillgångar


Obligationer och andra räntebärande värdepapper 201 860 177 847


Summa ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och åtaganden 201 860 177 847


Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Inga Inga


Ansvarsförbindelser Inga Inga


Åtaganden Inga Inga


Högst 1 år Längre än 1 år Totalt Högst 1 år Längre än 1 år Totalt


Tillgångar


Immateriella tillgångar - 5 610 5 610 - 5 647 5 647


Obligationer och andra räntebärande papper 130 242 71 618 201 860 65 510 112 337 177 847


Återförsäkrares andel av försäkringstekninska avsättningar 2 432 429 2 861 28 960 22 754 51 714


Fordringar avseende återförsäkring 286 - 286 402 - 402


Övriga fordringar 941 - 941 796 - 796


Materiella tillgångar 104 - 104 157 - 157


Kassa och bank 7 099 - 7 099 23 799 - 23 799


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 395 - 6 395 6 863 - 6 863


Summa tillgångar 147 500 77 658 225 157 126 486 140 739 261 578


Högst 1 år Längre än 1 år Totalt Högst 1 år Längre än 1 år Totalt


Skulder


Försäkringstekniska avsättningar 37 217 34 354 71 571 64 380 59 428 123 808


Obeskattade reserver - 37 507 37 507 - 27 749 27 749


Skuld avseende återförsäkring 0 - 0 598 - 598


Övriga skulder 8 229 - 8 229 7 135 - 7 135


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 637 - 1 637 2 211 - 2 211


Summa skulder 47 084 71 861 118 945 74 323 87 177 161 500


20202021


2021 2020
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Not 25 Tilläggsupplysningar om resultaträkningens poster per försäkringsrisk 


 


 


Not 26 Väsentliga händelser efter balansdagen 
Med anledning av krisen i Ukraina har bolaget analyserat eventuell påverkan på den finansiella 
ställningen. Givet bolagets ägarstruktur och uppdrag bedöms försäkringsportföljen vara stabil både i 
det korta och långa perspektivet. Bolaget har ingen direktexponering mot aktiemarknaden då 
placeringstillgångarna utgörs av kommuninvestobligationer, korträntefonder och kontomedel inom 
ramen för av styrelsen fastställda limiter. 


En långvarig global finanskris kan på sikt komma öka bolagets återförsäkringskostnader. Bolaget har 
genom justeringar i premier och försäkringsvillkor möjlighet att motverka både ökade 
återförsäkringskostnader och ökade skadekostnader som effekt av eventuellt ihållande högt 
inflationsstryck. 


Sammantaget gör styrelsen bedömningen att bolagets finansiella ställning inte kommer påverkas i 
väsentlig utsträckning med anledning av krisen i Ukraina. 


 


Not 27 Vinstdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i bolaget fritt eget kapital om 
sammanlagt 0 kr. 


Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: 


Balanserad förlust -888 151 


Årets resultat   888 151     


               0 


Styrelsen föreslår att belopp disponeras enligt följande: 


I ny räkning överförs 0 kr.  


2021 Totalt


Företag och 


fastighet


Sjuk- och 


Olycksfall Motorfordon Trafik


Premieintäkt, brutto 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077


Försäkringsersättningar, brutto -106 948 -83 307 -13 513 -7 678 -2 450


Driftskostnader, brutto -29 371 -7 343 -7 343 -7 343 -7 343


Resultat av avgiven återförsäkring -39 928 -37 679 -595 0 -1 654


Resultat -40 457 -38 486 873 4 526 -7 371


Premieinkomst, brutto 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077
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Stockholmsregionens Försäkring AB 


 


Stockholm den 24:e mars 2022 


 


 


Adam Reuterskiöld, ordförande 


Jerri Bergström,     


vice ordförande Daniel Broman 


Camilla Broo  Daniel Dronjak  Bino Drummond  


Erik Fischer  Katarina Kämpe Per Larsson 


   


Anders Belin, VD   


 


 


 


Vår revisionsberättelse har avlämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift. 


 


KPMG AB 


 


 


 


 


Gunilla Wernelind 


Auktoriserad revisor 
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Förvaltningsberättelse 



Styrelsen och verkställande direktören i Stockholmsregionens Försäkring AB (”SRF”), 
organisationsnummer 516406-0641 och med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 
2021. 



Ägarstruktur 
Stockholmsregionens Försäkring AB bildades år 2008 och ägs av de tjugoen kommunerna Botkyrka, 
Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och 
Österåker. 



Verksamheten 
SRF meddelar försäkringar för egendom, ansvar, trafik, fordon och olycksfall till ägarkommunerna 
samt vissa av deras medförsäkrade bolag och andra samägda kommunala intressen.  



Styrelsens utlåtande om bolagets verksamhet i enlighet med kommunallagen 6 kap. 9 § 
Styrelsen har vid sitt möte den 24:e mars 2022 fastställt att den verksamhet som bolaget bedrivit 
under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna som är tillämpliga för bolaget. 



Organisation 
Vid ordinarie bolagsstämma den 20:e maj 2021 beslutades omval av Camilla Broo, Daniel Dronjak, 
Katarina Kämpe, Per Larsson, Adam Reuterskiöld, Bino Drummond, Erik Fischer samt nyval av Jerri 
Bergström att utgöra bolagets styrelse. Stämman valde Adam Reuterskiöld till ordförande och Jerri 
Bergström till vice ordförande. Styrelsen hade 7 sammanträden under verksamhetsåret 2021 och 
närvaron var i genomsnitt 92 %. I samtliga styrelsesammanträden tjänstgjorde Maria Scheele som 
sekreterare. 



Bolagets ledningsgrupp består av VD, vice VD/COO/HR, ekonomichef, försäkringschef och skadechef. 
Utöver ledningsgruppen bedrivs den operativa verksamheten i huvudsak i två team - Försäkring och 
Skador. 



För att uppfylla kraven på företagsstyrning har SRF erforderliga centrala funktioner för intern styrning 
och kontroll. Arbetet inom de centrala funktionerna utförs av externa leverantörer då bolagets 
verksamhet och storlek inte motiverar egen personal för dessa funktioner. 



Vid utgången av 2021 hade bolaget totalt fjorton anställda varav nio kvinnor och fem män. Principer 
för ersättningar och förmåner behandlas under not 8 till balans- och resultaträkningen. 



Bolagets funktion för regelefterlevnad har, i enlighet med lagen (2018:2019) om 
försäkringsdistribution (LFD), genomfört vandelsprövning av ledamöter, personer i ledningen, 
anställda som omfattas av LFD samt de personer som utför arbete i de centrala funktionerna. 
Resultatet av prövningen är att bolaget och personerna uppfyller kraven utan anmärkning. 



Resultat och skadeutfall 
Trots något högre total skadekostnad jämfört mot föregående räkenskapsår har bolaget ett positivt 
rörelseresultat 2021. Årets resultat uppgick till 888 (-169) kkr. Avsättning till säkerhetsreserven har 
gjorts med 9 758 (6 389) kkr. Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 102 730 (90 584) kkr och 
skadekostnaderna för egen räkning uppgick till 61 579 (50 930) kkr. Årets driftskostnader uppgick till 
29 371 (32 753) kkr. Den totala kapitalavkastningen blev -339 (-34) kkr varav 7 kkr avsåg orealiserade 
värdeförändringar på placeringstillgångar. Kapitalbasen har stärkts som följd av det positiva tekniska 
resultatet och bolaget står fortsatt väl rustat att kunna fullgöra sina åtaganden. 
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Väsentliga händelser under året 
Efter coronapandemins utbrott våren 2020 har bolagets arbete nästan uteslutande utförts på 
distans. Med hjälp av moderna digitala verktyg för samarbete och kommunikation har verksamheten 
kunnat upprätthållas utan störningar. Effekterna av coronavirusets spridning har inte påverkat 
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. 



I maj 2021 förstördes en förskola i Norrtälje av brand. Skadekostnaden ryms inom bolagets 
självbehåll och ingen skada som inträffat under året har nått upp till återförsäkringarna. Bolaget har 
under året upphandlat återförsäkringsavtal för 2022 till något ökad kostnad vilken är i linje med 
utvecklingen på återförsäkringsmarknaden. 



Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 
SRF:s uppdrag består i att tillhandahålla försäkringslösningar som är anpassade till kommunernas 
försäkringsbara risker och förutsättningar. Arbetet med utveckling av försäkringslösningarna sker 
kontinuerligt och under 2022 fortsätter översyn och harmonisering av bolagets 
egendomsförsäkringar. 



Försäkringsportföljen förväntas vara fortsatt stabil men kan variera något över tid beroende på 
omfattningen av medförsäkrade bolag. 



Hållbarhetsupplysning  
Hållbarhet för SRF inkluderar ekonomiska, sociala, miljömässiga och affärsetiska frågor. SRF stödjer 
de Globala målen ’Agenda 2030’ och FN-direktivet Global Compacts principer för ansvarsfullt 
företagande som inkluderar områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. 
Hållbarhetsarbetet inom SRF sker i dialog med intressenter såsom ägare, kunder, anställda, 
leverantörer, samarbetspartners, bransch- och intresseorganisationer och myndigheter. 



Ansvarsfullt företagande innebär att SRF integrerar hållbarhet i affärsverksamheten. Det innebär bl.a. 
att god regelefterlevnad och god affärsetik ska genomsyra alla verksamhetsdelar och att 
motsvarande hållbarhetskrav som ställs på bolagets medarbetare även ska ställas på bolagets 
intressenter. 



Bolaget upprättar styrdokument för att främja efterlevnaden av de lagkrav, regelverk och 
hållbarhetskrav som bolaget och dess verksamhet omgärdas av. Styrdokumenten innehåller bl.a. 
riktlinjer för intressekonflikter, hantering av personuppgifter, försäkringstekniska beräkningar, 
försäkringsdistribution, uppdragsavtal, klagomålshantering och riktlinjer för arbetet i de centrala 
funktionerna. Jämte en övergripande hållbarhetspolicy har bolaget även fastställt policys och 
riktlinjer för jämställdhet och diskriminering, arbetsmiljö samt upprättat en visselblåsarfunktion. 



SRF har ambitionen att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare där en god företagskultur och 
sunda värderingar skapar förutsättningar för alla medarbetare att trivas och utvecklas. Mångfald, 
jämställdhet, kompetensutveckling, lärande, hälsa, arbetsmiljö och trygghet lyfts här fram som 
särskilt viktiga områden. SRF har kollektivavtal med Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation 
FAO. Bolaget arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att uppnå tillfredsställande 
arbetsmiljö och för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Som stöd i arbetsmiljöarbetet har 
bolaget avtal med företagshälsovård för regelbundna hälsokontroller och ergonomigenomgångar 
m.m. samt verktyg för medarbetarundersökningar. Medarbetarna i bolaget har utsett en av 
medarbetarna till arbetsmiljöombud. 



SRF verkar för att minska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan, både vad gäller bolaget 
men även för dess försäkringstagare och andra intressenter. Som utpräglat tjänsteföretag är resor ett 
av de områden som har direkt miljöpåverkan. Bolaget har inga tjänste- eller förmånsbilar utan 
använder bilpooltjänster för de fall kollektiva färdmedel inte kan/bör väljas. Med erfarenheterna från 
coronapandemins begränsningar kommer resandet vara fortsatt reducerat då verksamheten och 
samarbetet med bolagets intressenter till stora delar kan utföras på distans med stöd av digitala 
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verktyg. Ett annat område med direkt miljöpåverkan är pappers- och posthantering som minimeras 
genom digitaliserade verksamhetsprocesser, digitaliserade skadeanmälningsprocesser och 
digitaliserad hantering av fullmakter och handlingar för medicinsk rådgivning utförd av externa 
parter. 



Hållbarhetsarbetet inom bolagets skaderegleringsverksamhet tar bland annat fasta på möjligheterna 
till cirkulär ekonomi där skadad lös egendom repareras, saneras, rekonditioneras för att därefter 
återanvändas. För dessa ändamål har bolaget avtal för miljömedveten hantering och inlösen av gods 
och fordon som skadats.  



Utöver försäkringslösningar och skadereglering omfattar bolagets uppdrag också att bistå 
försäkringstagarna i deras skadeförebyggande arbete. Genom att med information och kunskap 
verka för minskat antal bränder har SRF viss möjlighet att indirekt påverka risken för utsläpp av 
koldioxid, giftiga ämnen och föroreningar till följd av brand. 



Väsentliga händelser efter balansdagen 
Med anledning av krisen i Ukraina har bolaget analyserat eventuell påverkan på den finansiella 
ställningen. Givet bolagets ägarstruktur och uppdrag bedöms försäkringsportföljen vara stabil både i 
det korta och långa perspektivet. Bolaget har ingen direktexponering mot aktiemarknaden då 
placeringstillgångarna utgörs av kommuninvestobligationer, korträntefonder och kontomedel inom 
ramen för av styrelsen fastställda limiter. 



En långvarig global finanskris kan på sikt komma öka bolagets återförsäkringskostnader. Bolaget har 
genom justeringar i premier och försäkringsvillkor möjlighet att motverka både ökade 
återförsäkringskostnader och ökade skadekostnader som effekt av eventuellt ihållande högt 
inflationstryck. 



Sammantaget gör styrelsen bedömningen att bolagets finansiella ställning inte kommer påverkas i 
väsentlig utsträckning med anledning av krisen i Ukraina. 



 



Förslag till disposition beträffande försäkringsföretagets vinst eller 
förlust 



Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i bolaget fritt eget kapital om 
sammanlagt -888 151 kr. 



 



Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: 



Balanserad förlust -888 151  



Årets resultat   888 151     



               0 



 



    



Styrelsen föreslår att belopp disponeras enligt följande: 



I ny räkning överförs 0 kr. 



 



Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande redovisningshandlingar med belopp angivna i 
tusental kronor. 
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Femårsöversikt 



 



 



 



 



 



 



 



 



2021 2020 2019 2018 2017



Resultat



Premieintäkt för egen räkning 102 730 90 584 69 083 62 837 52 819



Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -49 45 108 -121 -484



Försäkringsersättningar för egen räkning -61 579 -50 930 -54 333 -35 167 -28 932



Driftskostnad -29 371 -32 753 -32 426 -24 062 14 366



Försäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723 -17 687 3 364 9 037



Årets resultat 888 -169 -296 487 6 889



Ekonomisk ställning



Placeringstillgångar 201 860 177 847 169 122 174 196 198 793



Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning 68 710 72 094 67 109 63 286 71 796



Konsolideringskapital 143 719 133 074 126 854 144 870 141 972



Kapitalbas 131 529 120 108 119 435 135 593 134 539



varav primärkapital 131 529 120 108 119 435 135 593 134 539



varav tilläggskapital - - - - -



Minimikapitalkrav 36 766 38 351 39 774 38 486 36 044



Solvenskapitalkrav 50 928 52 067 49 017 46 897 44 025



Solvenskvot 258% 231% 244% 289% 306%



Nyckeltal



Skadeförsäkringsrörelse



Skadeprocent, f.e.r 59,9% 56,2% 78,6% 56,0% 54,8%



Driftskostnadsprocent, f.e.r 28,6% 36,2% 46,9% 38,3% 27,2%



Totalkostnadsprocent, f.e.r 88,5% 92,4% 125,6% 94,3% 82,0%



Kapitalförvaltning



Direktavkastning -1,1% -1,1% 0,1% 0,7% 0,7%



Totalavkastning 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0%



Ekonomisk ställning



Konsolideringsgrad 139,9% 146,9% 183,6% 230,5% 268,8%



Definitioner



Konsolideringskapital beräknas  som summan beskattat eget kapital och obeskattade reserver.



Skadeprocent är beräknad som försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna.



Driftkostnadsprocent är beräknad som försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna.



Totalkostnadsprocent är beräknad som summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten.



Direktavkastning är beräknad som kapitalavkastning, intäkter, i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på posterna



Placeringstillgångar samt Kassa och bank.



Totalavkastning är beräknad som direktavkastning jämte orealiserade och realiserade värdeförändringar på placeringstillgångar 



i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på posterna Placeringstillgångar samt Kassa och bank.



Konsolideringsgrad är beräknad som konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.



Kapitalbas är beräknad som det tillgängliga kapitalet, i förevarande fall det egna kapitalet med tillägg för obeskattad reserv.



För egen räkning (f e r) definieras som belopp efter avgiven återförsäkring.
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Resultatanalys 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Not Direkt försäkring



Svenska risker



Total



Företag o 



fastighet



Sjuk- och 



Olycksfall Motorfordon Trafik



Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat



Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) (a) 102 730 59 031 21 730 19 547 2 423



Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -49 -28 -10 -9 -1



Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) (b) -64 957 -41 316 -13 513 -7 678 -2 450



Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter 



avgiven återförsäkring) 3 379 2 111 2 119 -308 -542



Driftskostnader -29 371 -16 877 -6 213 -5 589 -693



Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring ) -72 - - - -72



Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 2 920 4 112 5 963 -1 335



Avvecklingsresultat 2 782 1 936 -1 576 2 020 402



Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring



Oreglerade skador 71 571 52 081 15 013 2 977 1 501



Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring 71 571 52 081 15 013 2 977 1 501



Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar



Oreglerade skador 2 861 2 861 0 0 0



Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 2 861 2 861        - 0 0



Noter till Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse



(a) Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)



Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077



Premier för avgiven återförsäkring -33 061 -30 812 -595 0 -1 654



(b) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)



Utbetalda försäkringsersättningar



Före avgiven återförsäkring -106 948 -83 307 -13 513 -7 678 -2 450



Återförsäkrares andel 41 991 41 991 0 0 0



Förändring i oreglerade skador



Före avgiven återförsäkring 52 237 50 969 2 119 -308 -542



Återförsäkrares andel -48 858 -48 858 0 0 0
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Resultaträkning



TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not 2021 2020



Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)



Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 3 135 792 118 672



Premier för avgiven återförsäkring -33 061 -28 088



Förändring i avsättning för ej intjänade premier -                    -                    



Summa premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 102 730 90 584



Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 -49 45



Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)



Utbetalda försäkringsersättningar



Före avgiven återförsäkring 5 -106 948 -45 755



Återförsäkrares andel 5 41 991 -145



Förändring i Avsättning för oreglerade skador



(efter avgiven återföräkring)



Före avgiven återförsäkring 52 237 -51 944



Återförsäkrares andel -48 858 46 914



Summa försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -61 579 -50 930



Driftskostnader 6,8,9 -29 371 -32 753



Övriga tekniska kostnader 7 -72 -223



Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723



ICKE-TEKNISK REDOVISNING



Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723



Kapitalavkastning, intäkter 10 1 256 3 951



Kapitalavkastning, kostnader 11 -1 602 -6 361



Orealiserad värdeförändring på placeringstillgångar 12 7 2 376



Kapitalavkastning överförd till skadeföräkringsrörelsen 4 49 -45



Övriga intäkter 2 6



Övriga kostnader 0 -430



Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 11 372 6 220



Förändring av säkerhetsreserv -9 758 -6 389



Resultat före skatt 1 614 -169



Skatt på årets resultat 13 -726 0



ÅRETS RESULTAT 888 -169



Rapport över totalresultat Not 2021 2020



Årets resultat 888 -169



Övrigt totalresultat - -



ÅRETS TOTALRESULTAT 888 -169
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Balansräkning



TILLGÅNGAR Not 2021-12-31 2020-12-31



Immateriella tillgångar



Andra immateriella tillgångar 16 5 610 5 647



Placeringstillgångar



Obligationer och andra räntebärande värdepapper 14,22,25 201 860 177 847



Återförsäkrares andel av Försäkringtekniska avsättningar



Oreglerade skador 2 861 51 714



Fordringar



Fordringar avseende återförsäkring 286 402



Övriga fordringar 941 796



1 227 1 198



Andra tillgångar



Materiella tillgångar 17 104 157



Kassa och bank 7 099 23 799



7 203 23 956



Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter



Upplupna ränteintäkter 382 426



Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 6 013 6 437



6 395 6 863



SUMMA TILLGÅNGAR 225 157 267 225



EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 2021-12-31 2020-12-31



Eget kapital



Bundet eget kapital



Aktiekapital (1 062 122 st) 106 212 106 212



Fritt eget kapital



Balanserad vinst eller förlust -888 -718



Årets resultat 888 -169



106 212 105 325



Obeskattade reserver



Säkerhetsreserv 37 507 27 749



Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)



Oreglerade skador 19 71 571 123 808



71 571 123 808



Andra avsättningar



Övriga avsättningar 20 0 401



Skulder



Skulder avseende återförsäkring 0 598



Övriga skulder 21 8 229 7 135



8 229 7 732



Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter



Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 1 637 2 211



SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 225 157 267 225
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Förändringar i eget kapital 



 



  



Balanserat Årets Summa eget



Aktiekapital resultat resultat kapital



Ingående balans 2020 106 212 -423 -296 105 494



Vinstdisposition -296 296 0



Årets resultat/totalresultat -169 -169



Utgående balans 2020 106 212 -718 -169 105 325



Ingående balans 2021 106 212 -718 -169 105 325



Vinstdisposition -169 169 0



Årets resultat/totalresultat 888 888



Utgående balans 2021 106 212 -888 888 106 213



Fritt eget kapitalBundet eget kapital
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Redovisningsprinciper och risker 



Not 1 Redovisningsprinciper 



Företagsinformation 
Denna årsredovisning avseende perioden 2021-01-01 - 2021-12-31 för Stockholmsregionens 
Försäkring AB har upprättats och godkänts för utfärdande av styrelse och verkställande direktören 
och kommer att föreläggas årsstämman den 12 maj 2022 för fastställande. 



Bolaget är ett svenskt försäkringsbolag med säte i Stockholm. Huvudkontorets adress är Benny 
Fredrikssons Torg 1 9tr, 111 51 Stockholm. 



Överensstämmelse med normgivning och lag 
Årsredovisningen är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL), 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 
2019:23 och dess ändringsföreskrifter samt Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 
redovisning för juridisk person. Bolaget tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS. Detta innebär att 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt det är möjligt inom ramen för svensk 
lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Föreskrifter från 
Finansinspektionen hänvisar med vissa undantag och begränsningar till IFRS. 



Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna 
Viktiga bedömningar vid tillämpningar av företagets redovisningsprinciper 



Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör 
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra 
faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar.  



De viktigaste bedömningar som gjorts under året avser de försäkringstekniska avsättningarna. 
Avsättningarna kontrolleras och utvärderas löpande i det ordinarie bokslutsarbetet. Eventuellt 
överskott eller underskott i avsättningen för oreglerade skador, exklusive innevarande skadeår, 
redovisas i sin helhet i resultaträkningen som ett avvecklingsresultat. 



Värderingen av de finansiella tillgångarna baseras på observerbara marknadspriser. 
Placeringstillgångarna består av fonder värderade till verkligt värde. Bolaget innehar endast noterade 
finansiella placeringstillgångar som klassificeras i nivå 1 enligt IFRS 13. Se not 15. 



Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat 
denna period, eller i den period ändringen görs och i framtida perioder om ändringen påverkar både 
aktuell period och framtida perioder. 



Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS eller andra 



redovisningsregler 



Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som 
började 1 januari 2021 har haft någon väsentlig inverkan på Stockholmsregionens Försäkring AB:s 
resultaträkning eller balansräkning. 



Bolaget har utnyttjat övergångsregeln i IFRS 9 vilket innebär att tillämpningen skjuts på till samma 
tidpunkt som IFRS 17 börjar att tillämpas.  
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Nya redovisningsregler som ännu inte börjat tillämpas 
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte 
förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. 
 



IFRS 17 Försäkringsavtal 



IFRS 17 Insurance Contracts publicerades i maj 2017 av IASB. EU godkände standarden i november 
2021 med undantag för en så kallad carve-out som avser regler om årskohorter. Undantaget innebär 
att regeln om årskohorter för vissa typer av försäkringsavtal inte behöver tillämpas. IFRS 17 är 
tillämpligt från 2023-01-01 för de företag som är noterade. 
I så kallad lagbegränsad IFRS har Finansinspektionen lämnat ett förslag på att IFRS 17 inte bör 
tillämpas. Detta förslag har ännu inte tagits.  



Valuta 
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan. 



Transaktioner med närstående 
Bolaget klassificerar närstående parter enligt följande: 



A Nyckelpersoner i ledande ställning 



B Familjemedlemmar till nyckelpersoner i ledande ställning 



C Andra parter än A och B som, direkt eller indirekt, har betydande eller bestämmande inflytande 
över företaget och kan påverka företagets finansiella och operativa strategier. 



Nyckelpersoner i ledande ställning omfattar styrelseledamöter, VD och vice VD. Några övriga 
närstående parter har inte identifierats. Inga transaktioner med närstående har skett under året.  



Finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar klassificeras i kategorierna Finansiella tillgångar, värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, samt Lånefordringar och Kundfordringar. Klassificeringen är beroende av för vilket 
syfte den finansiella tillgången förvärvades. Klassificeringen av de finansiella tillgångarna har 
fastställts vid det första redovisningstillfället. 



Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar som 
initialt identifierats att tillhöra denna kategori. Tillgångar i denna kategori utgörs av andra finansiella 
placeringstillgångar samt kassa och bank. 



Redovisning och värdering 
Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då bolaget förbinder 
sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader 
redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunktens till verkligt värde. 
Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. I balansräkningen utgörs lånefordringar och kundfordringar av posterna 
övriga fordringar samt övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 
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Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende kategorin finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde, resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i 
resultaträkningens poster Orealiserade vinster respektive Orealiserade förluster på 
placeringstillgångar. Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen redovisas i resultaträkningen i Kapitalavkastning, intäkter, 
vinster när bolagets rätt att erhålla betalning har fastställts. 



Ränta på lånefordringar och kundfordringar redovisas i resultaträkningen som en del av 
kapitalavkastning, intäkter. 



Finansiella skulder 
Finansiella skulder avser posten Skulder. Finansiella skulder klassificeras som kategorierna Finansiella 
skulder, värderade till verkligt värde via resultaträkningen, och Övriga finansiella skulder. 
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella skulden förvärvades. Klassificeringen av 
de finansiella skulderna har fastställts vid det första redovisningstillfället. 



Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella skulder som är värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella skulder som 
initialt identifierats till denna kategori. Förändring i verkligt värde redovisas i resultaträkningen ingår i 
Orealiserade vinster respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar. 



Övriga finansiella skulder 
Övriga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde och avser posterna övriga skulder 
samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 



Materiella tillgångar 
Materiella tillgångar avser kontorsinventarier. De redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.  Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen linjärt 
över fem år. 



Försäkringsavtal 
Försäkringsavtal är avtal som bolaget åtar sig en betydande försäkringsrisk för försäkringstagaren 
genom att förbinda sig att kompensera försäkringstagaren om en förutbestämd försäkrad händelse 
skulle inträffa. Enligt IFRS 4 ”Försäkringsavtal” delas försäkringsavtal in baserat på nivå av 
försäkringsrisk mellan försäkringsavtal och övriga avtal. Samtliga tecknade försäkringsavtal har 
utvärderats och klassificerats som försäkringsavtal enligt standarden. 



Premieinkomst/intäkt 
Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring som inbetalts 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. 



Som premieintäkten redovisas den del av premieinkomsten som är hänförlig till 
redovisningsperioden.  Den del av premieinkomsten från försäkringskontrakt som avser tidsperioder 
efter balansdagen redovisas som Försäkringstekniska avsättningar. Beräkning av avsättningen för ej 
intjänade premier sker igenom att premieinkomsten periodiseras utifrån det underliggande 
försäkringskontraktets löptid, vilket i bolagets fall är på ett år. Även återförsäkrares andel av 
premieinkomsten periodiseras och den del som hänför sig till efter balansdagen redovisas som en 
fordran, Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. 
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Försäkringsersättningar 
Försäkringsersättningar motsvarar under redovisningsperioden utbetalda försäkringsersättningar och 
förändringar i avsättningar för oreglerade skador. I försäkringsersättningarna ingår förutom 
skadeersättningar även kostnader för skadereglering. 
Förändring av försäkringstekniska avsättningar för försäkringsavtal redovisas över resultaträkningen 
under respektive rubrik. Som utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till 
försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade 
försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat. 



Försäkringstekniska avsättningar 
Försäkringstekniska avsättningar utförs av ej intjänade premier och kvardröjande risker samt 
oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal. Alla förändringar i 
försäkringstekniska avsättningar redovisas över resultaträkningen. 



Ej intjänade premier och kvardröjande risker 



Avsättning för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under 
den återstående löptiden på redan ingångna försäkringsavtal. Avsättningen har till största delen 
beräknats tidsproportionellt baserat på premieinkomsten (pro rata temporis beräkning). En 
uppskattning görs av de förväntade kostnaderna under den återstående löptiden för redan ingångna 
försäkringsavtal. Uppskattning av driftskostnader bygger på företagets tidigare erfarenhet med 
hänsyn till förväntade förändringar i kostnadsutvecklingen. 



I det fall premienivån för redan ingångna försäkringsavtal bedöms som otillräcklig, och det finns en 
risk att ersättningskrav och kostnader för försäkringsavtal inte kommer att kunna täckas av ej 
intjänade och förväntade premier efter räkenskapsårets utgång, görs en avsättning för kvardröjande 
risker. 



Oreglerade skador 



Avsättning för oreglerade skador avser att täcka uppskattade slutliga kostnader för att tillgodose alla 
krav som beror på händelser som har inträffat före räkenskapsårets utgång, med avdrag för vad som 
redan utbetalats. 



Avsättning för kända men oreglerade skador har gjorts med de belopp som är kända vid årsskiftet. 



Avsättning för inträffade, men ännu ej rapporterade skador (IBNR) har beräknats med vedertagna 
aktuariella metoder med beaktande av en skattning av företagets erfarenhet av fördröjning av 
rapporterade försäkringsfall. 



Återförsäkring 
Som premie för avgiven återförsäkring redovisas belopp som betalats ut under räkenskapsåret eller 
belopp som tagits upp som en skuld till försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt 
ingångna återförsäkringsavtal, inklusive portföljpremier. Premierna periodiseras så att kostnaden 
fördelas till den period som försäkringsskyddet avser. Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar motsvarar återförsäkrares ansvar för försäkringstekniska avsättningar enligt ingångna 
avtal och redovisas som en tillgång. Övriga tillgångar avseende avgiven återförsäkring består av 
fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk enligt återförsäkringsavtalet. 
Skulder till återförsäkrare avser främst premieskulder. 



Driftskostnader 
Driftskostnader avseende kapitalförvaltning redovisas under Kapitalförvaltning, kostnader. 
Driftskostnader avseende skadereglering redovisas under Försäkringsersättningar och övriga 
administrativa kostnader under posten Driftskostnader. 



De totala driftskostnaderna avser både direkta och indirekta kostnader och funktionsindelas i not 6. 
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Övrig redovisning i resultaträkningen 
Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringens tekniska resultat samt ett icke tekniskt 
resultat som omfattar den del av kapitalförvaltningen som återstår efter överförd avkastning till 
försäkringsrörelsen. Posterna som ingår i det tekniska resultatet avser hela verksamheten som 
försäkringsgivare. 



Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  
Den totala kapitalavkastningen redovisas i det icke-tekniska resultatet. En del av kapitalavkastningen 
förs över till tekniskt resultat baserat på försäkringsrörelsens genomsnittliga försäkringstekniska 
avsättningar. Denna har beräknats enligt en kalkylränta på 0,046%, vilket motsvarar värdet på 90-
dagars Stibor ränta per bokslutsdagen. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet av 
försäkringstekniska avsättningar som underlag. 



Kapitalavkastning, intäkter 



Posten kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar utdelningar, 
ränteintäkter och realisationsvinster. 



Kapitalavkastning, kostnader 



Under kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader för placeringstillgångar. Posten omfattar 
kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader, av- och nedskrivningar samt realisationsförluster. 



Realiserade och orealiserade värdeförändringar 



För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde är realisationsvinsten den positiva skillnaden 
mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet 
det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga placeringstillgångar det historiska 
anskaffningsvärdet. Vid försäljning av placeringstillgångar förs tidigare orealiserade 
värdeförändringar som justeringspost under posterna orealiserade vinster på placeringstillgångar 
respektive orealiserade förluster på placeringstillgångar. 



Ersättningar till anställda  
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de 
relaterade tjänsterna erhålls. Ingen rörlig ersättning utgår till anställda eller styrelse inom SRF. 



Bolaget har såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda 
pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter 
företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter 
som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som 
avgifterna ger. Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som 
en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget 
under en period. Företagets pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade 
genom försäkringsavtal. Pensionsplanen för företagets anställda har bedömts vara en 
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Företagets förpliktelser avseende avgifter till 
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom 
att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period. 



Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalys upprättas ej i enlighet med FFFS 2019:23. 
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Skatt 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i 
resultaträkningen, i övrigt totalresultat alternativt direkt i eget kapital beroende på var den 
underliggande transaktionen redovisas. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 



Andra immateriella anläggningstillgångar 
Andra immateriella tillgångar består sedan 2020 av förvärvade IT-system och kundbaserade tillgångar 
med bestämbara nyttjandeperioder. Dessa tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningen påbörjas när tillgången är tillgänglig för 
användning. Företagets egenutvecklade immateriella tillgångar redovisas endast om tillgången är 
identifierbar samt om företaget har kontroll över tillgången. Det redovisade värdet för 
egenutvecklade immateriella tillgångar inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter. Övriga utgifter 
för utveckling redovisas som en kostnad när de uppkommer. Tillkommande utgifter för aktiverade 
immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida 
ekonomiska fördelarna för den specifika tillgång till vilka de hänför sig. Avskrivningstiden bestäms 
utifrån nyttjandeperioden som uppgår till fem år. Avskrivning sker i resultaträkningen enligt linjär 
metod. Motsvarande belopp för aktiverade utvecklingsutgifter avsätts i eget kapital till fond för 
utvecklingsutgifter. 



Obeskattade reserver 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas över resultaträkningen som bokslutsdispositioner. 
Obeskattade reserver kvittas i förekommande fall mot skattemässiga förlustavdrag eller blir föremål 
för beskattning när de löses upp. Säkerhetsreserven utgör en kollektiv säkerhetsbetingad 
förstärkning av de försäkringstekniska avsättningarna. Åtkomsten är begränsad och kräver i vissa fall 
myndighetstillstånd. Upplösning kan endast ske mot förluster i försäkringsrörelsen eller vid minskad 
volym i försäkringsrörelsen.  



Övriga avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till 
följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 



Vid första redovisningstillfället värderas avstämningar till den bästa uppskattningen av det belopp 
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje 
balansdag. 
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Not 2 Risker och riskhantering 



Bolaget har inrättat ett riskhanteringssystem vilket är en integrerad del av 
företagsstyrningssystemet. Syftet med bolagets riskhanteringssystem är att säkerställa att bolagets 
risker blir löpande identifierade, bedömda, prioriterade och hanterade på ett enhetligt sätt för att 
uppnå bolagets fastlagda mål. Ytterst är målet att säkerställa en fortlöpande uthållig verksamhet 
genom att skydda bolagets anställda, dess tillgångar och åtaganden samt ytterst dess anseende och 
förtroende. 



Styrelsen för Stockholmsregionens Försäkring AB har det yttersta ansvaret för 
riskhanteringssystemet och har utfärdat centrala styrdokument för intern kontroll och riskhantering, 
riskhanteringsfunktionen samt för den egna risk- och solvensutvärderingen (ORSA). Bolaget 
upprätthåller de fyra centrala funktioner som, inom respektive funktions ansvarsområde, i enlighet 
med externa regelverk och interna riktlinjer bistår styrelse och VD i riskhanteringsarbetet. Dessa 
funktioner utgörs av riskhanteringsfunktionen, regelefterlevnadsfunktionen, aktuariefunktionen och 
internrevision. De tre förstnämnda rapporterar till både styrelse och VD och bedriver sitt arbete 
oberoende av den löpande verksamheten medan internrevisionen arbetar självständigt direkt på 
styrelsens uppdrag. 



I riskhanteringssystemet har bolaget delat upp de väsentliga riskerna i de fyra huvudgrupperna 
försäkringsrisker, finansiella risker, operativa risker samt affärsrisker. Samtliga risker omfattas av 
bolagets process för identifiering och hantering av risker. För försäkringsrisker och finansiella risker 
finns kvantitativa risktoleranser fastställda som följs löpande. Operativa risker identifieras och 
värderas strukturerat inom bolagets samtliga processer minst vartannat år och i samband med större 
förändringar. De mest betydande operativa riskerna och status för eventuella åtgärder för att 
hantera dessa återrapporteras minst årligen till styrelsen. Affärsrisker analyseras främst inom den 
årliga ORSA-processen. 



I riskhanteringssystemet ingår av styrelsen fastställda toleransnivåer och limiter som också omfattar 
mål och toleransnivåer för kapitalkvoter. Målet för bolagets solvenskapitalkvot enligt Solvens II-
regelverket är 235 procent. Solvenskapitalkravet beräknas härvid enligt regelverkets standardformel. 
Bolaget har i ORSA-processen under året utvärderat kapitaliseringen under en förväntad utveckling 
liksom i ett antal mer negativa scenarier. Slutsatsen är att bolaget har tillräckligt kapital för att möta 
sina risker även vid en kraftigt negativ utveckling under prognosperioden. 



Kapitalsituation enligt Solvens II 
 



2021 2020 



Kapitalbas 131 529 120 108 



Kapitalkrav 50 928 52 067 



Kapitalkvot 258 231 



Försäkringsrisker 
Storleken på det försäkringsåtagande som bolaget får ikläda sig, totalt och per riskgrupp, är 
begränsat enligt interna riktlinjer vilka endast får frångås efter beslut från styrelsen. Ett centralt 
verktyg i hantering och begränsning av riskkoncentrationer från försäkringsrisker utgörs av bolagets 
återförsäkringsprogram som tecknas för respektive riskgrupp och med ett antal 
återförsäkringsföretag med god kreditvärdighet. 



För 2021 gäller utöver försäkringstagarnas självrisk ett självbehåll om 10 mkr per skada och per 
försäkringsgrupp. 
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Bolagets känslighet för förändringar i parametrar relaterade till försäkringsriskerna är enligt följande, 
allt annat lika, avseende ett helårsresultat: 



Riskparameter Förändring Påverkan på försäkringstekniskt resultat (kkr.) 



Skadeprocent +10 procentenheter -6 158 



Skadeinflation +1 procentenhet -1 160 



 



Bolagets försäkringsaffär är i huvudsak kortsvansad, de försäkringstekniska avsättningarna har en 
medelduration om 1,6 år. 
 



Faktiska skadeanspråk jämfört med tidigare uppskattningar 



 



 
 



Finansiella risker 
Finansiella risker består av marknadsrisker, motpartsrisker antingen i likvida medel eller från 
återförsäkring samt likviditetsrisker. 



Marknadsrisker och motpartsrisker i likvida medel 



Bolagets exponering mot marknadsrisker är mycket liten då placeringar enligt bolagets riktlinjer 
företrädesvis ska ske i obligationer utfärdade av svenska staten, svenska kommuner eller därmed 
jämförbara motparter. Bolaget tillåter även investeringar i säkerställda obligationer och 
korträntefonder men dessa tillgångsslag får utgöra som mest 30 procent av totalt förvaltat kapital. 
Bolagets placeringsriktlinjer innefattar även begränsningar per motpart och per emission samt för 
olika löptider. Även för medel på bankkonto finns beloppsbegränsningar och kontoförande bank 
måste ha en rating om minst A- enligt Standard & Poor’s. 



2021



Denna skadetriangel visar bruttosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna.



Skadeår



Ksek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt



Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (brutto)



Ett år senare 3 546 6 906 31 264 55 586 130 015 51 832 45 229 50 605 60 569 48 169 50 269 105 261 56 756 696 006



Två år senare 3 245 7 491 22 442 70 617 107 381 46 846 62 319 52 134 64 205 36 311 44 073 100 103 617 167



Tre år senare 4 672 6 825 21 568 67 853 109 684 40 014 55 393 34 649 57 700 34 154 46 727 479 239



Fyra år senare  4 466 6 513 21 860 65 009 109 885 38 757 56 371 33 356 58 794 34 604 429 615



Fem år senare 4 696 6 641 22 329 64 802 107 999 37 715 56 110 33 454 58 124 391 870



Sex år senare 5 133 6 423 21 055 64 651 108 263 36 855 54 979 33 520 330 880



Sju år senare 5 117 6 348 20 885 64 885 108 132 36 875 55 534 297 776



Åtta år senare 5 192 6 558 18 962 63 538 108 169 36 748 239 167



Nio år senare 5 180 6 589 18 960 64 047 108 304 203 079



Tio år senare 4 667 6 574 18 987 64 092 94 319



Uppskattad slutlig skadekostnad per 31/12 2021 4 667 6 574 18 987 64 092 108 304 36 748 55 534 33 520 58 124 34 604 46 727 100 103 56 756 624 739



Ack. Utbetalda skadeersättningar 4 667 6 574 18 987 59 860 108 201 36 661 55 223 33 109 57 051 31 754 36 062 84 467 20 552 553 168



Avsättning oreglerade skador 0 0 0 4 232 103 87 311 411 1 073 2 850 10 664 15 637 36 204 71 571



Ackumulerat över/underskott  (avvecklingsresultat) -1 121 333 12 277 -8 506 21 711 15 084 -10 306 17 085 2 445 13 565 3 542 5 157 0 71 267



D:o i % av initial skadekostnad -31,6% 4,8% 39,3% -15,3% 16,7% 29,1% -22,8% 33,8% 4,0% 28,2% 7,0% 4,9%



2021



Denna skadetriangel visar nettosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna.



Skadeår



Ksek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt



Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (netto)



Ett år senare 275 1 600 9 080 7 220 79 576 19 243 20 277 28 699 39 242 48 169 50 269 58 036 56 756 418 441



Två år senare 0 2 085 2 165 18 984 54 236 9 368 24 324 33 141 36 612 36 311 44 073 58 539 319 839



Tre år senare 664 938 1 110 19 048 55 236 1 456 16 829 15 060 32 714 33 677 46 727 223 459



Fyra år senare  0 0 636 16 392 54 922 -1 569 23 344 14 587 33 643 34 604 176 559



Fem år senare 0 0 1 612 18 654 51 986 -2 119 23 516 15 279 33 633 142 560



Sex år senare 0 0 87 18 407 52 501 -2 273 23 605 15 558 107 884



Sju år senare 0 14 87 20 020 52 449 -2 396 24 171 94 345



Åtta år senare 468 0 -1 836 19 285 52 460 -2 379 67 999



Nio år senare 595 31 -1 838 19 214 52 506 70 507



Tio år senare 82 15 -1 811 19 236 17 522



Uppskattad slutlig skadekostnad per 31/12 2021 82 15 -1 811 19 236 52 506 -2 379 24 171 15 558 33 633 34 604 46 727 58 539 56 756 337 636



Ack. Utbetalda skadeersättningar 82 15 -1 811 17 040 52 519 -2 467 23 889 15 288 33 099 31 754 36 062 42 903 20 552 268 926



Avsättning oreglerade skador 0 0 0 2 195 -13 88 282 269 534 2 850 10 664 15 637 36 204 68 710



Ackumulerat över/underskott  (avvecklingsresultat) 193 1 585 10 891 -12 015 27 070 21 622 -3 894 13 141 5 609 13 565 3 542 -503 0 80 805



D:o i % av initial skadekostnad 70,2% 99,0% 119,9% -166,4% 34,0% 112,4% -19,2% 45,8% 14,3% 28,2% 7,0% -0,9% 0,0%
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Genom att bolagets försäkringsaffär i huvudsak är kortsvansad och placeringstillgångarna placeras till 
övervägande korta löptider är exponeringen mot ränterisker begränsad. Bolaget har ingen 
exponering mot valutakursrisker och har inga finansiella skulder. 



Känslighetsanalystabell på placeringar 



 
 



Löptidsanalystabell 



 



 



Motpartsrisk i återförsäkring  



Motpartsriskerna i återförsäkringen begränsas genom att flera olika återförsäkrare används över de 
olika programmen och i vissa fall även inom programmen. Återförsäkrare ska ha en extern rating om 
A- eller bättre enligt Standard & Poor’s, eller motsvarande från annat ratinginstitut. 



Likviditetsrisker 



Likviditetsriskerna är begränsade till följd av att större skadeutbetalningar som regel är kända i god 
tid. Likviditetsriskerna hanteras genom de likviditetsprognoser som görs regelbundet inom bolaget, 
att bolaget alltid ska hålla minst 5 000 kkr i likviditetsbuffert och de begränsningar på placeringar i 
olika löptider som finns i placeringsriktlinjerna antagna av styrelsen. Bland annat ska minst hälften av 
tillgångarna ha en återstående löptid understigande ett år och inga placeringar får göras i löptider 
överstigande fyra år. Vid oförutsedda behov av större utbetalningar kan också avyttring ske med kort 
varsel då placeringstillgångarna företrädesvis utgörs av likvida obligationer med hög kvalitet. 



Operativa risker 
Operativa risker identifieras och värderas strukturerat inom bolagets samtliga processer minst 
vartannat år och även i samband med större förändringar i verksamheten. Identifiering och värdering 
sker vid särskilda workshoppar i form av en självutvärdering av ansvariga i verksamheten med stöd av 
riskhanteringsfunktionen. Operativa risker klassificeras i olika typer och värderas utifrån sannolikhet 
och konsekvens. För risker som överstiger av styrelsen fastställda toleransnivåer beroende på typ av 
risk ska åtgärder genomföras, för risker inom toleransnivåerna genomförs åtgärder i den mån det är 
kostnadseffektivt. De mest betydande operativa riskerna och status för eventuella åtgärder för att 
hantera dessa återrapporteras minst årligen till styrelsen. 



ökade 



marknads-



räntor



allmän 



kreditrisk 



(förändring i 



spread)



ökade 



marknads-



räntor



allmän 



kreditrisk 



(förändring i 



spread)



Förändring 1% 0,5% 1% 0,5%



Förändring i resultaträkningen 1 062 1 011 1 062 891



Förändring i eget kapital 1 062 1 011 1 062 891



20202021



<3 mån 3 mån - 1 år 1 - 5 år >10 år Totalt <3 mån 3 mån - 1 år 1 - 5 år >10 år Totalt



Tillgångar



Obligationer och andra räntebärande värdepapper - 130 242 71 618 - 201 860 - 65 510 112 337 - 177 847



Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 601 1 831 429 0 2 861 7 240 21 720 22 754 0 51 714



Upplupen ränteintäkt 382 - - - 382 426 - - - 426



Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 013 - - - 6 013 6 437 - - - 6 437



Skulder



Försäkringstekniska avsättningar 9 304 27 913 34 354 0 71 571 16 095 48 285 59 428 0 123 808



Övriga skulder 8 229 - - - 8 229 7 732 - - - 7 732



Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 788 - - - 788 1 395 - - - 1 395



25 317 159 986 106 402 - 291 705 39 325 135 515 194 519 - 369 359



2021 2020



Summa finansiella tillgångar och skulder 



samt försäkringstekniska åtaganden
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Affärsrisker 
Affärsrisker innefattar intjäningsrisker, strategiska risker och ryktesrisker. Bolagets uppdrag 
innefattar att hantera affärsrisker relaterade till försäkringsmarknaden för kunderna tillika ägarnas 
räkning. Affärsrisker analyseras inom ramen för processerna för affärsplanering och ORSA. Styrelsen 
är involverad i processerna varför separat återrapportering inte är nödvändig. 



Noter till finansiella poster 



Not 3 Premieinkomst före avgiven återförsäkring 



 



 



Not 4 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 



 



 



Not 5 Utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning 



 



2021 2020



Direktförsäkring i Sverige 135 792 118 672



Summa premieinkomst före avgiven återförsäkring 135 792 118 672



Kapitalavkastning som överförs till försäkringsrörelsen har beräknats enligt en kalkylränta på 0,046 %, vilket motsvarar



värdet på  90-dagars STIBORränta per bokslutsdatum. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet



av försäkringstekniska avsättningar som kapitalunderlag.



2021 2020



Ingående avsättning för oreglerade skador 123 808 72 022



Ingående premiereserv - -



123 808 123 808



Utgående avsättning för oreglerade skador 71 571 123 808



Utgående premiereserv - -



71 571 123 808



Genomsnittlig avsättning 97 690 97 915



Kalkylränta -0,050% 0,046%



Avkastning -49 45



2021 2020



Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring -104 068 -42 127



Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar 41 810 -190



Utbetalda skaderegleringskostnader -2 881 -3 628



Återförsäkrares andel av utbetalda skaderegleringskostnader 181 45



Summa utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning -64 957 -45 900
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Not 6 Driftskostnader 



 



 



Not 7 Övriga tekniska kostnader 



 



 



2021 2020



Administration



Administrationskostnader -29 371 -32 753



Summa driftskostnader i försäkringsrörelsen -29 371 -32 753



Övriga driftskostnader



Skaderegleringskostnader -2 700 -3 583



Summa totala driftskostnader, funktionsindelning -2 700 -3 583



Totala driftskostnader, per kostnadsslag



Personalkostnader -17 314 -16 501



Lokalkostnader -951 -2 076



Avskrivningar -1 653 -1 214



Övriga driftskostnader -12 153 -16 545



Summa totala driftskostnader, kostnadsindelning -32 071 -36 336



2021 2020



Betalda trafikförsäkringsavgifter 208 226



Finansiella intäkter och övriga intäkter 102 113



Skadekostnader TFF -284 -347



Driftskostnader TFF -99 -215



Summa övriga tekniska kostnader -72 -223



Övriga tekniska kostnader



Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för de försäkringsbolag som har rätt att meddela trafikförsäkring i Sverige.



Dessa försäkringsbolag är enligt lag skyldiga att vara med i TFF. Föreningens verksamhet styrs till övervägande del av reglerna i trafikskadelagen och



trafikförsäkringsförordningen. Regeringen fastställer TFF:s stadgar. En av föreningens huvuduppgifter är att ta ut en ladstadgad avgift (trafikförsäkringsavgift)



av ägare till oförsäkrade fordon samt att delta i det internationella trafikförsäkringsarbetet (Gröna Kortsamarbetet och vissa andra funktioner). TFF har 



också till uppgift att hantera vissa försäkringsfrågor gällande motorfordon inom det frivilliga braschsamarbetet i Sverige (Bilförsäkringskommittén). TFF



svarar även för admnistration av Trafikskadenämnden. TFF:s egna intäkter utgörs främst av betalda trafikförsäkringsavgifter och finansiella intäkter.



Driftskostnaderna och skadekostnaderna överstiger regelmässigt intäkterna och det uppkommer årligen ett nettounderskott i TFF:s verksamhet. Av



regler i trafikskadelagen följer att medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att finansiera detta nettounderskott. Underskottet fördelas mellan 



medlemsbolagen på basis av bolagens premievolym för trafikförsäkring genom en årlig avräkning som fastställs av TFF:s stämma. Nettounderskottet



redovisas i enlighet med en branschgemensam rekommendation.
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Not 8 Medeltal anställda samt löner och ersättningar 



 



 



 



2021 2020



Medelantalet anställda, Sverige



Män 6 6



Kvinnor 9 8



15 14



Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, övriga medarbetare



Löner och andra ersättningar 7 223 7 362



Sociala kostnader*
)



2 283 2 109



9 506 9 471



*
)



-varav pensionskostnader 2 266 2 187



Rörlig ersättning har ej utgått till övriga medarbetare.



Antal kvinnor bland ledande befattningshavare



Styrelse 2 3



VD 0 0



Vice VD 1 1



Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare (9 st)



Styrelse*
)



2021 2020



Löner och andra ersättningar 362 352



Sociala avgifter 99 97



Övriga pensionskostnader - -



VD



Löner och andra ersättningar 1 457 1 409



Sociala avgifter 458 427



Övriga pensionskostnader 457 431



Vice VD



Löner och andra ersättningar 1 036 992



Sociala avgifter 327 296



Övriga pensionskostnader 463 405



4 659 4 408



*
) Styrelseledamöter under 2021



Löner och andra 



ersättningar Sociala avgifter



Övriga 



pensions-



kostnader Summa



Bergström, Jerri 24 7 - 31



Broman, Daniel 20 6 - 27



Broo, Camilla 20 6 - 27



Dronjak, Daniel 20 6 - 27



Drummond, Bino 20 6 - 27



Fischer, Erik 68 21 - 89



Kämpe, Katarina 20 6 - 27



Larsson, Per 68 7 - 75



Reuterskiold, Adam 85 27 - 111



Öberg, Arne 17 5 - 22



Summa löner, andra ersättningar samt sociala avgifter till styrelsen 362 99 - 461



*) Styrelseledamöter under 2020



Löner och andra 



ersättningar Sociala avgifter



Övriga 



pensions-



kostnader Summa



Broman, Daniel 13 4 17



Broo, Camilla 20 6 - 26



Dronjak, Daniel 20 6 - 26



Drummond, Bino 20 6 - 26



Fischer, Erik 66 21 - 86



Heribertson, Åsa 7 2 - 9



Kämpe, Katarina 20 6 - 26



Larsson, Per 66 7 - 73



Reuterskiold, Adam 82 26 - 108



Öberg, Arne 39 12 - 52



Summa löner, andra ersättningar samt sociala avgifter till styrelsen 352 97 - 449
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Not 9 Revisionsuppdrag 



 



 



Not 10 Kapitalavkastning, intäkter 



 



 



Not 11 Kapitalavkastning, kostnader 



 



 



Not 12 Orealiserade värdeförändringar på placeringstillgångar 



 



 



Not 13 Skatter 



 



 



Not 14 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 



 



2021 2020



Ersättning till revisorer för revisionsuppdrag



Ersättning till KPMG AB -500 -500



Summa ersättning till revisorer -500 -500



Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande   



direktörs förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar 



övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds 



av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 



2021 2020



Ränteintäkter



Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 256 3 951



Summa ränteintäkter 1 256 3 951



2021 2020



Realisationsförluster Obligationer och andra räntebärande papper -1 561 -6 317



Övriga räntekostnader -41 -44



Summa kapitalavkastning, kostnader -1 602 -6 361



2021 2020



Obligationer och andra räntebärande papper 7 2 376



Summa orealiserade förluster på placeringstillgångar 7 2 376



2021 2020



Aktuell skattekostnad



Årets skattekostnad -726 0



Total redovisad skattekostnad -726 0



Resultat före skatt 1 614 -170



Skatt enligt gällande skattesats -332 0



Skatteeffekt av:



-ej avdragstilla kostnader -22 63



-skatt hänförlig till tidigare år 0 1



-schablonintäkt säkerhetsreserv -29 107



-beskattning säkerhetsreserv -343



Övriga poster -1



Redovisad effektiv skatt -726 0



Upplupet Verkligt Upplupet Verkligt



anskaffn.värde värde anskaffn.värde värde



2021 2021 2020 2020



Noterade värdepapper



Svenska kommuner 181 281 180 915 146 736 146 848



Svenska bostadsinstitut 0 0 0 0



Övriga 20 986 20 945 31 000 30 999
Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper 202 267 201 860 177 736 177 847
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Not 15 Kategorisering av finansiella tillgångar och skulder 



 



 



 



 



Finansiella tillgångar/ Lånefordringar och Icke finansiella Summa



skulder värderade till kundfordringar/ tillgångar/



verkligt värde via Övriga finansiella skulder



resultaträkningen skulder



2021



Tillgångar



Obligationer och andra 201 860 - - 201 860



Övriga fordringar - 492 - 492



Övriga förutbet. kostnader och 



upplupna intäkter - 6 395 - 6 395



Kassa och bank - 7 099 - 7 099



Summa 201 860 13 986 - 215 846



Skulder



Övriga skulder - 7 995 - 7 995



Övriga upplupna kostnader och



förutbetalda intäkter - 1 818 - 1 818



Summa - 9 813 - 9 813



Resultat av finansiella tillgångar/skulder:



Nettovinst (+) resp nettoförlust (-) -339 - - -339



Ränteintäkter för finansiella tillgångar som



kategoriseras som lånefordringar och



kundfordringar - - - -



Marknadsvärdet är lika med det redovisade värdet



Finansiella tillgångar/ Lånefordringar och Icke finansiella Summa



skulder värderade till kundfordringar/ tillgångar/



verkligt värde via Övriga finansiella skulder



resultaträkningen skulder



2020



Tillgångar



Obligationer och andra 177 847 - - 177 847



Övriga fordringar - 796 - 796



Övriga förutbet. kostnader och - - - -



upplupna intäkter - 6 863 - 6 863



Kassa och bank - 23 799 - 23 799



Summa 177 847 31 458 - 209 304



Skulder



Övriga skulder - 6 956 - 6 956



Övriga upplupna kostnader och - - - -



förutbetalda intäkter - 2 390 - 2 390



Summa - 9 346 - 9 346



Resultat av finansiella tillgångar/skulder:



Nettovinst (+) resp nettoförlust (-) -34 - - -34



Ränteintäkter för finansiella tillgångar som



kategoriseras som lånefordringar och



kundfordringar - - - -



Marknadsvärdet är lika med det redovisade värdet



Då bolaget tillämpar IFRS 7 för finansiella instrument som värderats till verkligt värde i balansräkningen krävs upplysningar om värdering till verkligt värde 



per nivå i följande värdehierarki, där nivåerna är enligt IFRS 13:



- Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)



- Andra observerbara data för tillgången eller skulden noterade priser inkliderade 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)



Följande tabell visar bolagets tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2020.



Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa



Tillgångar



Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde



via resultaträkningen 201 860 - - 201 860
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Not 16 Immateriella tillgångar 



 



 



Not 17 Materiella tillgångar 



 



 



Not 18 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 



 



 



Not 19 Avsättning för oreglerade skador 



 



 



Not 20 Övriga avsättningar 



 



 



2021 2020



Pågående projekt



Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 6 436 3 689



Inköp under året 1 563 6 436



Utrangering 0 -3 689



Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 999 6 436



Ingående ackumulerade avskrivningar -789 -2 892



Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 3 261



Årets avskrivningar -1 600 -1 158



Utgående ackumulerade avskrivningar -2 389 -789



2021 2020



Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 265 284



Inköp under året 0 0



Utrangering 0 -20



Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 265 265



Ingående ackumulerade avskrivningar -107 -59



Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 7



Årets avskrivningar -53 -56



Utgående ackumulerade avskrivningar -160 -107



Utgående balans 104 157



2021 2020



Förutbetalda hyreskostnader 36 17



Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 977 6 420



Summa övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 013 6 437



2021 2020



Inträffade och rapporterade skador 50 109 104 895



Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) 19 747 17 028



Avsättning för skaderegleringskostnad 1 715 1 885



Summa avsättning för oreglerade skador 71 571 123 808



2021 2020



Redovisat värde vid årets ingång 401 827



Avsättningar som gjorts under perioden 0 401



Belopp som tagits i anspråk under perioden -401 -827



Summa övriga avsättningar 0 401
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Not 21 Övriga skulder 



 



 



Not 22 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 



 



 



Not 23 Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och åtaganden 



 



Not 24 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder 



 



 



2021 2020



Leverantörsskulder 7 010 6 815



Övriga skulder 1 220 320



Summa övriga skulder 8 229 7 135



2021 2020



Semesterlöneskuld 578 569



Sociala kostnader 270 247



Reservering för revision 250 250



Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 539 1 144



Summa övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 637 2 211



2021 2020



För försäkringstekniska avsättningar (f e r) registerförda tillgångar



Obligationer och andra räntebärande värdepapper 201 860 177 847



Summa ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och åtaganden 201 860 177 847



Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Inga Inga



Ansvarsförbindelser Inga Inga



Åtaganden Inga Inga



Högst 1 år Längre än 1 år Totalt Högst 1 år Längre än 1 år Totalt



Tillgångar



Immateriella tillgångar - 5 610 5 610 - 5 647 5 647



Obligationer och andra räntebärande papper 130 242 71 618 201 860 65 510 112 337 177 847



Återförsäkrares andel av försäkringstekninska avsättningar 2 432 429 2 861 28 960 22 754 51 714



Fordringar avseende återförsäkring 286 - 286 402 - 402



Övriga fordringar 941 - 941 796 - 796



Materiella tillgångar 104 - 104 157 - 157



Kassa och bank 7 099 - 7 099 23 799 - 23 799



Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 395 - 6 395 6 863 - 6 863



Summa tillgångar 147 500 77 658 225 157 126 486 140 739 261 578



Högst 1 år Längre än 1 år Totalt Högst 1 år Längre än 1 år Totalt



Skulder



Försäkringstekniska avsättningar 37 217 34 354 71 571 64 380 59 428 123 808



Obeskattade reserver - 37 507 37 507 - 27 749 27 749



Skuld avseende återförsäkring 0 - 0 598 - 598



Övriga skulder 8 229 - 8 229 7 135 - 7 135



Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 637 - 1 637 2 211 - 2 211



Summa skulder 47 084 71 861 118 945 74 323 87 177 161 500



20202021



2021 2020
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Not 25 Tilläggsupplysningar om resultaträkningens poster per försäkringsrisk 



 



 



Not 26 Väsentliga händelser efter balansdagen 
Med anledning av krisen i Ukraina har bolaget analyserat eventuell påverkan på den finansiella 
ställningen. Givet bolagets ägarstruktur och uppdrag bedöms försäkringsportföljen vara stabil både i 
det korta och långa perspektivet. Bolaget har ingen direktexponering mot aktiemarknaden då 
placeringstillgångarna utgörs av kommuninvestobligationer, korträntefonder och kontomedel inom 
ramen för av styrelsen fastställda limiter. 



En långvarig global finanskris kan på sikt komma öka bolagets återförsäkringskostnader. Bolaget har 
genom justeringar i premier och försäkringsvillkor möjlighet att motverka både ökade 
återförsäkringskostnader och ökade skadekostnader som effekt av eventuellt ihållande högt 
inflationsstryck. 



Sammantaget gör styrelsen bedömningen att bolagets finansiella ställning inte kommer påverkas i 
väsentlig utsträckning med anledning av krisen i Ukraina. 



 



Not 27 Vinstdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i bolaget fritt eget kapital om 
sammanlagt 0 kr. 



Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: 



Balanserad förlust -888 151 



Årets resultat   888 151     



               0 



Styrelsen föreslår att belopp disponeras enligt följande: 



I ny räkning överförs 0 kr.  



2021 Totalt



Företag och 



fastighet



Sjuk- och 



Olycksfall Motorfordon Trafik



Premieintäkt, brutto 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077



Försäkringsersättningar, brutto -106 948 -83 307 -13 513 -7 678 -2 450



Driftskostnader, brutto -29 371 -7 343 -7 343 -7 343 -7 343



Resultat av avgiven återförsäkring -39 928 -37 679 -595 0 -1 654



Resultat -40 457 -38 486 873 4 526 -7 371



Premieinkomst, brutto 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077
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