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Mottagare

Kommunledningsutskottet

Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens
Försäkring AB
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun godkänner att kommunerna Nykvarn, Salem,
Sundbyberg, 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.
2. Tillträde sker genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per
kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.
Kommunstyrelseförvaltningen

Elin Waltersson
Tf. kommundirektör

Sammanfattning
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av
Stockholms läns 26 kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades
2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl anpassat försäkringsskydd, effektiv
skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande arbetet. SRF står under
Finansinspektionens tillsyn.
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Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under
våren 2022 anmält intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare i
SRF.
Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktigeförsamlingarna i bolagets aktieägande kommuner, enhälligt 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 fullmäktigeförsamling fattas
senast den 31 oktober 2022.

Beskrivning av ärendet
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av
Stockholms läns 26 kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades
2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl anpassat försäkringsskydd, effektiv
skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande arbetet. SRF står under
Finansinspektionens tillsyn.
Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under
våren 2022 anmält intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare i
SRF.
Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktigeförsamlingarna i bolagets aktieägande kommuner, enhälligt 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 fullmäktigeförsamling fattas
senast den 31 oktober 2022.

Effekter av fler delägare i Stockholmsregionens
Försäkrings AB
Synergieffekterna och fördelarna med försäkringssamarbetet ökar med antalet
anslutna kommuner. Genom nyemission och nyteckning av försäkringar tillförs
bolaget ytterligare kapital. Det ökade egna kapitalet minskar behovet av
återförsäkring vilket ger ägarkommunerna lägre försäkringskostnader samtidigt
som exponeringen för oförutsägbara svängningar i försäkringsmarknaderna
minskar. Återförsäkringsavtal tecknas för att skydda ägarnas och bolagets
kapital och för att göra det möjligt med försäkring av katastrofrisker. Med en
ökad kapitalbas förbättras också möjligheterna för bolaget att ge

Handlingstyp

Sida

Tjänsteskrivelse
Datum

2022-05-23

3 (4)

försäkringsskydd för risker som är svåra och kostsamma att försäkra på den
kommersiella försäkringsmarknaden. Kostnadseffektiviteten i samarbetet ökas
också genom att försäkringsrörelsens fasta kostnader fördelas över ett större
försäkringsbestånd. Om de fyra aktuella kommunerna ansluter som nya
delägare kommer delägarkretsen att, med undantag för Stockholms stad
utgöras av samtliga kommuner i Stockholms län.

Process för anslutning och försäkring av nya delägare
Enligt aktieägaravtalet 3 § (bilaga A) ska tilldelning av aktier i första hand ske
genom riktad emission med invånarantalsprincipen en (1) aktie per invånare.
Priset för en aktie är 100 kr. Kostnader för tillträde ska betalas av respektive ny
aktieägare.
Beslut om ändring av bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier ska
enligt bolagsordningen 14 § (bilaga C) underställas samtliga aktieägande
kommuners fullmäktigeförsamlingar. Vid enighet hänskjuts därefter beslut om
emission till bolagsstämman (bilaga F).
När nya delägare tillträtt har dessa möjlighet att teckna försäkringar på gällande
villkor och till premier beräknade enligt SRF:s modeller. Nyemission påverkar
inte nuvarande delägares aktiekapital. Däremot kommer respektive kommuns
relativa andel av det totala aktiekapitalet att minska. Ingen delägare kommer att
ha kvalificerat innehav, det vill säga mer än 10 procent av antalet aktier i
bolaget.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Tyresö kommun godkänner att
kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg, 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.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.

Bilagor
Bilaga A. Aktieägaravtal med tillägg och kommentarer
Bilaga B. Aktieägarförteckning
Bilaga C. Bolagsordning
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Bilaga D. Upplands-Bro kommuns beslut om anmälan om intresse av
delägarskap i Stockholmsregionens Försäkring AB, protokollsutdrag
Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-02
Bilaga E. Salem kommuns beslut om anmälan om intresse av delägarskap i
Stockholmsregionens Försäkring AB, protokollsutdrag Kommunstyrelsens
sammanträde 2022-03-07
Bilaga F. Förslag till emissionsbeslut till bolagsstämman i Stockholmsregionens
Försäkring AB
Bilaga G. Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB
Bilaga H. Revisionsberättelse för 2021 (KPMG)
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