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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2021-05-11 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 150  

Instruktion till Uppsala kommuns ombud vid 
Svenska kommun Försäkrings ABs årsstämma 
2021 

KSN-2021-00780 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att instruera Uppsala kommuns ombud vid Svenska kommun Försäkrings AB 
att rösta för de val och beslut som föreslås i årsstämmohandlingarna. 

Sammanfattning 

Svenska kommun Försäkrings AB (SKFAB) ägs gemensamt av tio kommuner varav 
Uppsala kommun är en ägare. Bolagets syfta är att ge ägarna långsiktigt, förmånligt 

och välanpassat försäkringsskydd. Dessutom koordinerar och leder bolaget risk och 
skadeförebyggandearbetet för delägarkommunerna.  

Ägarna i SKFAB har kallats till årsstämma fredagen den 21 maj 2021. 
Kommunfullmäktige utsåg den 31 augusti 2020 §319 Mohamad Hassan (L) till 

ägarombud i SKFAB och Mats Gyllander (M) till ersättare för ägarombud i SKFAB.  

Kommunstyrelsen behöver fatta beslut om instruktion till Uppsala kommuns ombud 
på årsstämman. Kommunstyrelsen föreslås besluta att ombudet instrueras att rösta 

för de val och beslut som föreslås i årsstämmohandlingarna (bilaga) 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2021 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar: 
att instruera Uppsala kommuns ombud att föreslå årsstämman att justera 

arvodesnivåerna så att arvoden för styrelsens ledamöter (ordförande, vice ordförande, 
ledamot, ersättare) ej ges till ledamöter som uppbär heltidsarvode från andra 
kommunpolitiska uppdrag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2021-05-11 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Tobias Smedbergs (V) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
arbetsutskottet avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter föreliggande förslag mot avslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Instruktion till Uppsala kommuns ombud vid 
Svenska kommun Försäkrings ABs årsstämma 
2021  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att instruera Uppsala kommuns ombud vid Svenska kommun Försäkrings AB 

att rösta för de val och beslut som föreslås i årsstämmohandlingarna. 

Ärendet 

Svenska kommun Försäkrings AB (SKFAB) ägs gemensamt av tio kommuner varav 

Uppsala kommun är en ägare. Bolagets syfta är att ge ägarna långsiktigt, förmånligt 

och välanpassat försäkringsskydd. Dessutom koordinerar och leder bolaget risk och 
skadeförebyggandearbetet för delägarkommunerna.  

Ägarna i SKFAB har kallats till årsstämma fredagen den 21 maj 2021. 
Kommunfullmäktige utsåg den 31 augusti 2020 §319 Mohamad Hassan (L) till 

ägarombud i SKFAB och Mats Gyllander (M) till ersättare för ägarombud i SKFAB.  

Kommunstyrelsen behöver fatta beslut om instruktion till Uppsala kommuns ombud 
på årsstämman. Kommunstyrelsen föreslås besluta att ombudet instrueras att rösta 

för de val och beslut som föreslås i årsstämmohandlingarna (bilaga) 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Varken barn-, jämställdhets- eller 

näringslivsperspektiven är relevanta att ta i beaktning i ärendet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i föreliggande ärende 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-05-06 KSN-2021-00780 

  
Handläggare:  

Christian Dahlmann 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2021 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 



 
 
 

 
 
2021-04-23 Till årsstämman för 

Svenska Kommun Försäkrings AB  
  

Sid 1 (2)  
  
  
  

  

 

   

S V E N S K A  K O M M U N  F Ö R S Ä K R I N G S  A B  

   
Drottninggatan 35, 803 11 Gävle 

Tfn 026-17 80 60 (vx) 

www.skfab.se 

 

Föredragningslista 
 
Vid årsstämma med aktieägarna i Svenska Kommun Försäkrings AB fredagen den 21 
maj kl. 10.00 – 11.00. 
 
  
1. Val av ordförande  
 
2.  Val av två justeringspersoner 
 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 
5.  Godkännande av dagordningen 
 
6.  Framläggande av: 

a.  årsredovisning 2020 
b.  revisionsberättelse 2020 
c.  granskningsrapport från lekmannarevisionen 2020 

  
7.  Beslut om: 
  a.  fastställelse av resultaträkningen och balans- 
   räkningen  

  b. disposition beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verk- 
  ställande direktören 
 
8.                  Beslut om antalet styrelseledamöter 
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9.  Fastställande av arvoden åt:  
a.  styrelse, lekmannarevision samt valberedning 
b.  revisor 

 
10.                  Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 
 
11.                  Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen 
 
12.                  Val av ersättare i styrelsen 
                  
13. Fastställande av ordningen för ersättarnas inträde som  
 tjänstgörande i styrelsen   
 
14.                  Val av revisor samt lekmannarevisorer 
 
15.                  Val av valberedning  
 
16. Avslutning 

 

 

 

Jan Malmberg 

VD 
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Till bolagsstämman i Svenska Kommun Försäkrings AB, org. nr 516406-0039 

Rapport om årsredovisningen   

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Kommun Försäkrings AB för år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Svenska Kommun Försäkrings ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 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 
revisionsutskottet 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 Svenska Kommun Försäkrings AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, 
inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i 
förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU. 

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

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. 

Oreglerade skador inom Försäkringstekniska avsättningar 

Se not 16 Försäkringstekniska avsättningar och Not 1 Redovisningsprinciper i årsredovisningen för detaljerade upplysningar och beskrivning 
av området. 

Beskrivning av området 

Bolagets avsättning för oreglerade skador inom försäkringstekniska 

avsättningar uppgår till 236 MSEK, vilket motsvarar 44% av 
bolagets balansomslutning. 
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 
beräkningarna av avsättningen 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 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. 
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens 
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets 
finansiella rapportering. 

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 
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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 
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 Svenska 
Kommun Försäkrings AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

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

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

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

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt.  
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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KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm, utsågs till Svenska Kommun Försäkrings ABs revisor av bolagsstämman den 26 juni 2020. 
KPMG AB eller revisorer verksamma vid KPMG AB har varit bolagets revisor sedan 2001. 

 

Stockholm den 16 april 2021  

 
KPMG AB   

   

   

   

Anna Jansson   

Auktoriserad revisor   
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Valberedningens förslag på antalet ledamöter och ersättare till sty-
relsen för Svenska Kommun Försäkrings AB att besluta vid års-
stämma 2021-05-21 
 

 

Ordinarie ledamöter 11  

Ersättare  5 

 

  Ordinarie  Ersättare 

Sundsvall  1  1 

Gävle  1  1 

Kiruna  1   

Trondheim  1  1 

Uppsala  1  1 

Piteå  1   

Trollhättan  1   

Helsingborg  1  1 

Örnsköldsvik  1 

Umeå  1 

Karl-Ove Andersson 1  Försäkringssakkunnig 

  11  5 
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Arvoden från 1 januari 2021 för Svenska Kommun Försäkrings AB 
 
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet höjs med samma nivå som riksdagens GRB-

ersättning, motsvarande 2,19 procent beräknat på 68 400 kronor vilket medför en ny 

nivå om 69 900 kronor från och med 2021-01-01. Inom parentes anges ersättning för 

2020.  

 

Nya ersättningsnivåer blir då för styrelsens: 

 

• Ordförande 8 738 kr/månad (8 550) 12,5 % av riksdagsarvodet 

• Vice ordförande 6 640 kr/månad (6 498) 9,5 % av riksdagsarvodet 

• Sakkunnige ledamot 6 640 kr/månad (6 498) 9,5 % av riksdagsarvodet 

• Ledamöter och ersättare 2 656 kr/månad (2 599) 3,8 % av riksdagsarvodet 

• Lekmannarevisorer 15 937 kr/år (15 595) 1,9 % av riksdagsarvodet 

• Valberedning 7 969 kr/år (7 798) 0,95 % av riksdagsarvodet     

 

Valberedningen föreslår även att arvoderingen framledes följer årlig ökning av GRB om 

annat inte meddelas från delägarkommunerna.    
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Arvode till auktoriserad revisor 
 

Årsstämman föreslås besluta att arvodet till auktoriserad revisor Anna Jansson, 

KPMG, ersätts enligt räkning.    

 

 

 

 

 

Jan Malmberg 

VD 
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Valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande i 
styrelsen för Svenska Kommun Försäkrings AB att beslutas 
vid årsstämman 2021-05-21 
 

 

Fredrik Ahlstedt Uppsala  Ordförande 

 

Johan Nikula  Sundsvall  Vice ordförande 
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Valberedningens förslag på övriga ordinarie ledamöter till 
styrelsen för Svenska Kommun Försäkrings AB att beslutas 
vid årsstämma 2021-05-21 
 

  Ordinarie  

Kiruna Ann-Catrin Fredriksson (kommer att ersättas un-

der verksamhetsåret 2021) 

 

Trondheim  Olaf Løberg  

 

Gävle  Mona Kolarby   

 

Piteå  Anders Lundkvist 

 

Trollhättan  Paul Åkerlund  

  

Helsingborg  Linda Ekström 

 

Örnsköldsvik  Per Nylén 

 

Umeå  Hans Lindberg 

 

Försäkringssakkunnig Karl-Ove Andersson  
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Valberedningens förslag på ersättare till styrelsen för 
Svenska Kommun Försäkrings AB vid årsstämma 2021-05-21 
 

 

  Ersättare 

 

Gävle  Pekka Seitola  

 

Sundsvall  Lars Backteman 

 

Trondheim  Tore Neverdal  

 

Uppsala  Erik Pelling   

 

Helsingborg  Mikael Svegland 
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Fastställande av ordningen för ersättarnas inträde som 
tjänstgörande i styrelsen   

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet tjänstgörande ledamöterna 

uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter. 

 

Ledamöterna från Gävle kommun och Sundsvalls kommun har personliga ersät-

tare. För övriga valda ersättare gäller i första hand att de ersätter sin egen ordi-

narie ledamot. 

 

I andra hand enligt följande turordning: 

 

Trondheim 

Helsingborg 

Uppsala 

Sundsvall 

Gävle 
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Valberedningens förslag till val av revisor och lekmannarevi-
sorer för Svenska Kommun Försäkrings AB vid årsstämma 
2021-05-21 
 

Förslag på beslut: 

 

• att utse KPMG som revisionsbolag med Anna Jansson som huvudansva-

rig revisor till och med bolagsstämman 2022 

 

• att utse Rodney Engström, Sundsvalls kommun, och Börje Gustavsson, 

Trollhättans Stad, som lekmannarevisorer till och med bolagsstämman 

2022 
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Förslag till valberedning för Svenska Kommun Försäkrings AB 
att beslutas vid årsstämma 2021-05-21 
 

 

Sammankallande ledamot Gert-Inge Andersson, Trollhättan 

  

Ledamot Åsa Ulander, Sundsvall 

 

Ledamot Jörgen Edsvik, Gävle 

 

   
 

 

 

 

 

  


	Protokollsutdrag 150
	x. Instruktion till Uppsala kommuns ombud vid Svenska kommun Försäkrings ABs årsstämma 2021
	Instruktion till Uppsala kommuns ombud vid Svenska kommun Försäkrings ABs årsstämma 2021
	Bilaga Föredragningslista
	Bilaga Stämmohandlingar SKFAB 2021


