
  7 (7) 
 

  

 

 
Rådgivning, utbildning och liknande Kronor 

Kundanpassad brandutbildning cirka 3,5 timmar inklusive praktik 2.400:- upp till 5 deltagare 
därefter 550:-/deltagare 

HLR-utbildning max antal 8 400:-/p  
Första hjälpen max antal 8 550:-/p 
Heta arbeten max 8 2935:-/p 
Information till skolor och föreningar, dagtid. Endast teori 1-1,5 timme. Inga 
praktiska moment. Endast resekostnader 

Transport av skadad/sjuk i terräng. Enligt överenskommelse. 
Handläggning hyggesbränning, miljöbränning 1.690:-/tillfälle 
Larmhantering Kronor 
Brandlarm per sändare inkopplade hos räddningstjänsten 3.000:-/år 
Anslutning av automatiska larm och brandlarm till räddningstjänsten. 4.000:- 
Återställning och kontroll vid utryckning som inte är brand. Larm orsakade av 
slarv, dåligt underhåll eller uppsåt.  8.160:-/tillfälle 

Återställning och kontroll vid Inbrottslarm. Larm orsakade av slarv, dåligt 
underhåll eller uppsåt.  4.080:-/tillfälle 
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Kommunnamn Taxor RSR10 2023
Datum 2022-01-25
Upprättad av Stina From

Handläggningskostnad
per timme LSO 1 172 kr

Handläggningskostnad
per timme LBE 1 172 kr

Sida 1 av 9
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Taxetabeller enligt LSO och LBE
Taxor RSR10 2023

 
1 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Ärendetyp tillsyn Verksamhetsklass enligt
Boverkets byggregler
(BBR)

Avgift

1 Mindre Industri, kontor, m.m. VK1 4 981 kr
2 Större Industri, kontor m.m. Mer än 5000 kvm eller fler än 50 anställda. VK1 7 911 kr

3 Mindre skola, publik lokal, restaurang med alkoholservering, kulturbyggnad (publik). OCH <=150
personer

VK2A 4 981 kr

4 Större skola. Fler än 300 elever VK2A och ev VK 2B 7 911 kr
5 Samlingslokal >150 personer<600 personer VK2B 4 981 kr
6 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning, Samlingslokal >600 personer VK2B eller VK2C 7 911 kr
7 Mindre Hotell VK4 4 981 kr
8 Större Hotell. Fler än 30 bäddar eller fler än 15 rum. VK4 7 911 kr
9 Mindre Gemensamhetsboenden, Särskilda boenden, VK3B, VK5B 4 981 kr

10 Större Gemensamhetsboenden, Särskilda boenden. Fler än 12 boendeplatser VK3B, VK5B 7 911 kr
11 Vårdmiljöer, förskolor och daglig verksamhet VK5A 4 981 kr
12 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 7 911 kr
13 Efterkontroll av beslutade åtgärder tim.taxa

2 Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Ärendetyp tillsyn Avgift

1 Förvaring av explosiv vara i mindre omfattning 4 688 kr
2 Förvaring av explosiv vara 6 446 kr
3 Förvaring av explosiv vara större omfattning 9 376 kr
4 Förvaring och hantering av brandfarlig vara i mindre omfattning 4 688 kr
5 Förvaring och hantering av brandfarlig vara 6 446 kr
6 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i större omfattning 9 376 kr

3 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.

Ärendetyp, Tillsyn LSO Verksamhetsklass enligt
Boverkets byggregler
(BBR)

Avgift

1 Mindre Industri, kontor, m.m. VK1 4 542 kr
2 Större Industri, kontor m.m. Mer än 5000 kvm eller fler än 50 anställda. VK1 7 472 kr

3 Mindre skola, publik lokal, restaurang med alkoholservering, kulturbyggnad (publik). OCH <=150
personer Vk 2A 4 542 kr

4 Större skola. Fler än 300 elever VK2A och ev VK 2B 7 472 kr
5 Samlingslokal >150 personer<600 personer VK2B 4 542 kr
6 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning, Samlingslokal >600 personer VK2B eller VK2C 7 472 kr
7 Mindre Hotell VK4 4 542 kr
8 Större Hotell. Fler än 30 bäddar eller fler än 15 rum. VK4 7 472 kr
9 Mindre Gemensamhetsboenden, Särskilda boenden, VK3B, VK5B 4 542 kr

10 Större Gemensamhetsboenden, Särskilda boenden. Fler än 12 boendeplatser VK3B, VK5B 7 472 kr
11 Vårdmiljöer, förskolor och daglig verksamhet VK5A 4 542 kr
12 Vårdmiljö sjukhus och fängelser 7 472 kr

Ärendetyp, Tillsyn LBE Avgift
14 Förvaring av explosiv vara i mindre omfattning 3 082 kr
15 Förvaring av explosiv vara 4 547 kr
16 Förvaring av explosiv vara större omfattning 6 598 kr
17 Förvaring och hantering av brandfarlig vara i mindre omfattning 3 082 kr
18 Förvaring och hantering av brandfarlig vara 4 547 kr
19 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i större omfattning 6 598 kr

4 Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Ärendetyp tillstånd Avgift

1
Mindre omfattande hantering och överföring explosiv vara. Exempel på mindre omfattande
hantering:  mängd riskgrupp 1.3, 1.4  och 1.6  mindre än 200 kg och mängd  riskgrupp 1.1, 1.2 och
1.5 mindre än 60 kg

5 860 kr

2 Hantering och överföring explosiv vara 9 962 kr

3 Mycket omfattande eller komplex hantering och överöring av explosiv vara. Exempel på mycket
omfattande hantering: Mängd riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.5 större än 10 000 kg. 20 510 kr

4 Endast godkännande av föreståndare för explosiva varor 3 516 kr
5 Endast överföring av explosiva varor 3 516 kr

6

Mindre omfattande förvaring och hantering av brandfarliga varor. Exempel på mindre
omfattande hantering: Inga cisterner och ingen brandreaktiv vara samt volym brandfarlig vätska klass
1 & 2a mindre än 1000 liter, volym brandfarlig vätska klass 2b och 3 mindre än 20 000 liter och
volym brandfarlig gas mindre än 500 liter.

5 860 kr

7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor 9 962 kr

8

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarlga varor. Exempel på
mycket omfattande hantering: Volym brandfarlig vätska större än 150 000 liter eller volym
brandfarlig gas större än 10 000 liter eller mängd ammoniumnitrat större än 10 ton eller mängd
organisk peroxid större än 200 kg eller cistern med väteperoxid.

20 510 kr

9 Innehavarskifte av befintligt tillstånd 2 930 kr

10 Mindre förändring av befintligt tillstånd. Defintion av mindre förändring; den förändrade volym-
eller mängdökningen är mindre än det som anges för mindre omfattning 2 930 kr

11 Avslag av tillståndsansökan 2 930 kr

Taxorna gäller från och med 2023-01-01
Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn, rengöring eller brandskyddskontroll skett eller 
den som ansökt om tillstånd mot faktura.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.
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Taxa personal och material
Vid beräknande av tid och avstånd räknas påbörjad timme/dag/vecka/kilometer som hel.
Kortast tid för debitering är en timme om inte annat anges.
Tid beräknas från avfärd till återkomst på brandstationen. Eventuell tid för återställning av material tillkommer.
Om material förkommit, förstörts eller förbrukats debiteras låntagaren för hela återanskaffningsvärdet.
Vid tjänster/arbeten av speciell karaktär kan särskild överenskommelse träffas.
För sådant som inte finns med i denna taxa, bestämmer räddningschefen eller den han har utsett, kostnaden.
Uthyrt material som behövs i räddningstjänst skall omedelbart återlämnas. 
Hyreskostnaden blir då reducerad i motsvarande grad. Observera att personalkostnader tillkommer i vissa fall.

Alla priser är angivna utan moms.

Personalkostnader, påbörjad timme räknas som hel Kronor
Personalkostnader, vardagar 07.00-17.00. 650:-/tim
Personalkostnader, övrig tid. 850:-/tim
Personalkostnad för tillsynsförrättare, vardagar 07.00 – 17.00 1130:-/tim
Personalkostnad för tillsynsförrättare. Övrig tid. 1490:-/tim

Fordon Kronor
Tunga fordon som kräver C-körkort, inkl. personal. Km kostnad tillkommer. 1000:-/tim
Kilometerkostnad tunga fordon. 35:-/km
Lätta fordon. Km-kostnad, ingen timkostnad. Personalkostnad tillkommer. 18:-/km
Båt, snöskoter och terränghjuling och liknande hyrs endast ut till statlig
räddningstjänst. Återlämnas fulltankade. 500:-/tim
Kostnad för ev. dragfordon tillkommer.

Pumpar Kronor
Klass 1 1100:-/dygn
Klass 2 2400:-/dygn
Dränkbar pump 1100:-/dygn

Brandslang och annat material Kronor
Brandslang 150:-/längd och dygn

Slang som lämnats kvar för efterbevakning efter skogs/gräsbrand. Ingen debitering om den
återlämnas oanvänd

Slangarmatur, brandposthuvud inkl. nyckel, grenrör, strålrör, självresande kar
och liknande.

120 kr/st/dygn dock max 485
kr/dygn

Elverk. Återlämnas fulltankad. 1100:-/dygn
Absorberingsmedel. 300:-/säck

Tryckluftsapparater Kronor
Fyllning av luftflaskor. OBS ej andningsluft, endast för industriellt bruk. 300:-/fyllning

Handbrandsläckare och brandmaterial Kronor
Uthyrning av handbrandsläckare 255:-/dygn
Försäljning av brandsläckare och brandvarnare m.m. Dagspris
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Rådgivning, utbildning och liknande Kronor

Kundanpassad brandutbildning cirka 3,5 timmar inklusive praktik 2.400:- upp till 5 deltagare
därefter 550:-/deltagare

HLR-utbildning max antal 8 400:-/p
Första hjälpen max antal 8 550:-/p
Heta arbeten max 8 2935:-/p
Information till skolor och föreningar, dagtid. Endast teori 1-1,5 timme. Inga
praktiska moment. Endast resekostnader

Transport av skadad/sjuk i terräng. Enligt överenskommelse.
Handläggning hyggesbränning, miljöbränning 1.690:-/tillfälle

Larmhantering Kronor
Brandlarm per sändare inkopplade hos räddningstjänsten 3.000:-/år
Anslutning av automatiska larm och brandlarm till räddningstjänsten. 4.000:-
Återställning och kontroll vid utryckning som inte är brand. Larm orsakade av
slarv, dåligt underhåll eller uppsåt. 8.160:-/tillfälle

Återställning och kontroll vid Inbrottslarm. Larm orsakade av slarv, dåligt
underhåll eller uppsåt. 4.080:-/tillfälle
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1
Tidsuppskattning

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)
Ärendetyp Verksamhetsklass Start av ärende

(ej debiterbart
LSO)

Förberedelse
tillsynsbesök

Restid Besök Efterarbete
tillsynsbesök

Beredning,
beslut och

avslut av ärende
(ej debiterbart

LSO)

Summa
debiterbar tid

Avgift

1 Mindre Industri, kontor, m.m. VK1 0,5 0,75 1 2 4,25 4 981 kr

2 Större Industri, kontor m.m. Mer än 5000 kvm eller fler än 50 anställda. VK1 1 0,75 2 3 6,75 7 911 kr

3 Mindre skola, publik lokal, restaurang med alkoholservering, kulturbyggnad
(publik). OCH <=150 personer VK2A 0,5 0,75 1 2 4,25 4 981 kr

4 Större skola. Fler än 300 elever VK2A och ev VK 2B 1 0,75 2 3 6,75 7 911 kr

5 Samlingslokal >150 personer<600 personer VK2B 0,5 0,75 1 2 4,25 4 981 kr

6 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning, Samlingslokal >600
personer VK2B eller VK2C 1 0,75 2 3 6,75 7 911 kr

7 Mindre Hotell VK4 0,5 0,75 1 2 4,25 4 981 kr

8 Större Hotell. Fler än 30 bäddar eller fler än 15 rum. VK4 1 0,75 2 3 6,75 7 911 kr

9 Mindre Gemensamhetsboenden, Särskilda boenden, VK3B, VK5B 0,5 0,75 1 2 4,25 4 981 kr

10 Större Gemensamhetsboenden, Särskilda boenden. Fler än 12
boendeplatser VK3B, VK5B 1 0,75 2 3 6,75 7 911 kr

11 Vårdmiljöer, förskolor och daglig verksamhet VK5A 0,5 0,75 1 2 4,25 4 981 kr

12 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 1 0,75 2 3 6,75 7 911 kr

Sida 5 av 9
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1
Tidsuppskattning

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Ärendetyp Start av ärende Förberedelse

tillsynsbesök
Restid Besök Efterarbete

tillsynsbesök
Beredning,
beslut och
avslut av
ärende

Summa
debiterbar tid

Avgift

1 Förvaring av explosiv vara i mindre omfattning 0,25 0,5 0,75 0,5 1 1 4,00 4 688 kr

2 Förvaring av explosiv vara 0,25 0,5 0,75 1 1,5 1,5 5,50 6 446 kr

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning 0,25 1 0,75 2 2 2 8,00 9 376 kr

4 Förvaring och hantering av brandfarlig vara i mindre omfattning 0,25 0,5 0,75 0,5 1 1 4,00 4 688 kr

5 Förvaring och hantering av brandfarlig vara 0,25 0,5 0,75 1 1,5 1,5 5,50 6 446 kr

6 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i större omfattning 0,25 1 0,75 2 2 2 8,00 9 376 kr

Sida 6 av 9

299



1
Tidsuppskattning samordnad tillsyn
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp Verksamhetsklass Start av ärende
(ej debiterbart

LSO)

Förberedelse
tillsynsbesök

Restid Besök Efterarbete
tillsynsbesök

Beredning, beslut
och avslut av

ärende (ej
debiterbart LSO)

Summa
debiterbar tid

Avgift

1 Mindre Industri, kontor, m.m. VK1 0 0,5 0,375 1 2 0 3,88 4 542 kr

2 Större Industri, kontor m.m. Mer än 5000 kvm eller fler
än 50 anställda. VK1 0 1 0,375 2 3 0 6,38 7 472 kr

3
Mindre skola, publik lokal, restaurang med
alkoholservering, kulturbyggnad (publik). OCH <=150
personer

Vk 2A 0 0,5 0,375 1 2 0 3,88 4 542 kr

4 Större skola. Fler än 300 elever VK2A och ev VK 2B 0 1 0,375 2 3 0 6,38 7 472 kr

5 Samlingslokal >150 personer<600 personer VK2B 0 0,5 0,375 1 2 0 3,88 4 542 kr

6 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning,
Samlingslokal >600 personer VK2B eller VK2C 0 1 0,375 2 3 0 6,38 7 472 kr

7 Mindre Hotell VK4 0 0,5 0,375 1 2 0 3,88 4 542 kr

8 Större Hotell. Fler än 30 bäddar eller fler än 15 rum. VK4 0 1 0,375 2 3 0 6,38 7 472 kr

9 Mindre Gemensamhetsboenden, Särskilda boenden, VK3B, VK5B 0 0,5 0,375 1 2 0 3,88 4 542 kr

10 Större Gemensamhetsboenden, Särskilda boenden.
Fler än 12 boendeplatser VK3B, VK5B 0 1 0,375 2 3 0 6,38 7 472 kr

11 Vårdmiljöer, förskolor och daglig verksamhet VK5A 0 0,5 0,375 1 2 0 3,88 4 542 kr

12 Vårdmiljö sjukhus och fängelser 0 1 0,375 2 3 0 6,38 7 472 kr

14 Förvaring av explosiv vara i mindre omfattning 0,25 0,25 0,375 0,25 0,5 1 2,63 3 082 kr

15 Förvaring av explosiv vara 0,25 0,5 0,375 0,5 0,75 1,5 3,88 4 547 kr

16 Förvaring av explosiv vara större omfattning 0,25 1 0,375 1 1 2 5,63 6 598 kr

17 Förvaring och hantering av brandfarlig vara i mindre
omfattning 0,25 0,25 0,375 0,25 0,5 1 2,63 3 082 kr

18 Förvaring och hantering av brandfarlig vara 0,25 0,5 0,375 0,5 0,75 1,5 3,88 4 547 kr

19 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i större
omfattning 0,25 1 0,375 1 1 2 5,63 6 598 kr

Sida 7 av 9
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2
Tidsuppskattning

Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp Start av ärende
-Registrering

-Upprättande av
ärende

-Fördelning av ärende

Bereda
-Inläsning

-Tekniska villkor
-

Underhandskonta
kt

-Platsbesök
-Restid

Beslut
-Upprätta beslut

-
Kvalitétsgranskni

ng

Avsyning/Efterarbe
te
-

Avsyningsbeslut(bev
is)

-Kvalitétsgranskning
-Restid

Avslut av
ärende

-Beslut om
avslut
-Gallra

-Arkivering

Summa tid Avgift

1
Mindre omfattande hantering och överföring explosiv vara. Exempel på
mindre omfattande hantering:  mängd riskgrupp 1.3, 1.4  och 1.6  mindre än
200 kg och mängd  riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.5 mindre än 60 kg

0,25 1 1,5 2 0,25 5,00 5 860 kr

2 Hantering och överföring explosiv vara 0,25 3 2 3 0,25 8,50 9 962 kr

3
Mycket omfattande eller komplex hantering och överöring av explosiv
vara. Exempel på mycket omfattande hantering: Mängd riskgrupp 1.1, 1.2
och 1.5 större än 10 000 kg.

0,25 8 3 6 0,25 17,50 20 510 kr

4 Endast godkännande av föreståndare för explosiva varor 0,25 1 1,5 0 0,25 3,00 3 516 kr

5 Endast överföring av explosiva varor 0,25 1 1,5 0 0,25 3,00 3 516 kr

6

Mindre omfattande förvaring och hantering av brandfarliga varor.
Exempel på mindre omfattande hantering: Inga cisterner och ingen
brandreaktiv vara samt volym brandfarlig vätska klass 1 & 2a mindre än 1000
liter, volym brandfarlig vätska klass 2b och 3 mindre än 20 000 liter och
volym brandfarlig gas mindre än 500 liter.

0,25 1 1,5 2 0,25 5,00 5 860 kr

7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor 0,25 3 2 3 0,25 8,50 9 962 kr

8

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av
brandfarlga varor. Exempel på mycket omfattande hantering: Volym
brandfarlig vätska större än 150 000 liter eller volym brandfarlig gas större än
10 000 liter eller mängd ammoniumnitrat större än 10 ton eller mängd
organisk peroxid större än 200 kg eller cistern med väteperoxid.

0,25 8 3 6 0,25 17,50 20 510 kr

9 Innehavarskifte av befintligt tillstånd 0,25 1 1 0 0,25 2,50 2 930 kr

Sida 8 av 9

301



10
Mindre förändring av befintligt tillstånd. Defintion av mindre förändring;
den förändrade volym- eller mängdökningen är mindre än det som anges för
mindre omfattning

0,25 1 1 0 0,25 2,50 2 930 kr

11 Avslag av tillståndsansökan 0,25 1 1 0,25 2,50 2 930 kr

Sida 9 av 9
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-11-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 183    Dnr 2022.260/04 
 
Försäkring av pensionsskuld avseende löpande försäkring av förmåns-
bestämd ålderspension FÅP samt försäkring av efterlevandepension  
 
Kommunen har upphandlat försäkring av förmånsbestämd ålderspen-
sion (FÅP) och försäkring av efterlevandepension. Syftet med inlösen 
av delar av pensionsskulden är att fördela pensionskostnaderna över 
rätt generationer. Det minskar risken att framtida pensionskostnader 
tränger undan andra välfärdskostnader såsom skola, vård och omsorg. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Budgetberedningens protokoll, § 16/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande: 
Malå kommun nyttjar den upphandlade optionen avseende löpande för-
säkring av förmånsbestämd ålderspension (FÅP). Malå kommun nyttjar 
den upphandlade optionen avseende försäkring av efterlevandepen-
sion. Inkommen offert antas till maximalt 16 mnkr. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Malå kommun nyttjar den upphandlade optionen avseende löpande 

försäkring av förmånsbestämd ålderspension (FÅP).  
 
- Malå kommun nyttjar den upphandlade optionen avseende försäkring 

av efterlevandepension. 
 
- Inkommen offert antas till maximalt 16 mnkr. 
 
----- 
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Strictly confidential. Do not distribute without permission from Söderberg & Partners

Försäkring
Malå kommun 2022
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Strictly confidential. Do not distribute without permission from Söderberg & Partners

Pensionsskuld Kommunens åtagande

Strikt konfidentiellt. Får ej spridas vidare utan tillstånd från Söderberg & Partners H

Balansförd skuld (inkl. SLS)
27,1 MSEK (2022)

Dold skuld i ”Ansvarsförbindelsen” 
(inkl. SLS)

87,8 MSEK (2022)
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• Vid tryggande genom försäkring tar ett försäkringsbolag över 
ansvaret att betala ut det pensionsåtagandet från kommunen. 
Risken överlåts därmed och pensionsskulden bokas bort från 
kommunens balansräkning

• En premie betalas in till försäkringsbolaget som sedan tar över 
de framtida pensionsutbetalningarna

• Kan göra detta då de lyder under extra lagar och regelverk och 
granskas av Finansinspektionen

• Många risker lyfts över till försäkringsbolaget, såsom 
livslängdsrisk, ränterisk och koncentrationsrisk. Kvarstår gör 
inflationsrisk, men denna förväntas täckas av över tid

Tryggande genom försäkring

H
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Försäkring

• Reducerar betydande risker

• Ger en förväntad årlig avkastning som förbättrar 
resultatet
• Inklusive en garanti i botten

• Överlåtande av pensionsadministration

H
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Risker

Överförda risker
Livslängdsrisk
Koncentrationsrisk
Ränterisk
(Värdesäkring, på sikt)
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Avkastning försäkring 317
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Kostnad vs likviditet 318
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Initial premie
Inlösta förmåner är aktiva och fribrev. Pensionärer kvarligger

Inlöst skuld inkl löneskatt: 12,1 MSEK

Skattad premie inkl löneskatt: 16,9 MSEK

Resultateffekten blir skillnaden: - 4,8 MSEK

Kassaflödet belastas med premien plus löneskatt = -16,9 MSEK
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Löpande effekter
På kort sikt

• Ger en viss kostnadsökning då premien är större än RIPS-skulden. Osäkert hur mycket det slår, men posten är 
mindre hos Malå kommun än många andra. Beror på hur många som byter pensionsavtal 2023. 

På medellång sikt (om ca 2-5 år) 

• förväntas överskott frigöras (utdelning/avkastning) som förbättrar resultatet. Avkastningen är ca 5% i 
försäkringsbolaget vilket förbättrar resultatet avsevärt

På lång sikt

• Ni tar nu hand om den likviditetsbelastning som annars drabbar framtida generationer. Ni bygger inte heller 
upp  något mer ”orättvist” arv, utan från och med nu tar ni hand om detta löpande

• Ni tar bort risker, såsom livslängdsrisker, ränterisker etc, från er balansräkning

• Förbättrar er ekonomiska situation med den nettoavkastning som försäkringsbolaget ger
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Sammanfattning
Genom en försäkringslösning tar Malå kommun ansvar både för den 
långsiktiga likviditetsbelastningen samtidigt som man skapar en förväntad 
avkastning som hjälper kommunen ekonomiskt under en lång tid framöver

Utöver detta överlåter kommunen betydande risker på försäkringsbolaget

Vi rekommenderar att kommunen rensar pensionsskulden i 
balansräkningen och löpande börjar försäkra FÅP:en
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Allmänna försäkringsvillkor för tryggande  
av förmånsbestämd pension inom kommun  
och region
Allmänna villkor av 2021
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A. Försäkringsavtalet
1. Allmänna regler 
Försäkringsgivare är Livförsäkringsbolaget Skandia 
 ömsesidigt, nedan kallat Skandia.

Försäkringstagare och ägare är den som ingår försäk
ringsavtal med Skandia. 

Försäkrad är den på vars liv eller hälsa försäkringen  
gäller och som försäkringstagaren anmäler till försäkring  
i enlighet med gällande Pensionsavtal och avtal om för
säkring.

Förmånstagare är den eller de personer som är 
berättigade till pension enligt gällande Pensionsavtal. 
Ålderspensionen utbetalas alltid till den försäkrade.

Pensionsavtalet enligt dessa försäkringsvillkor är KAP
KL, PFA och PAKL. 

Av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och  
Skandia framgår vilka Pensionsavtal och vilka förmåner 
som kan tryggas genom försäkring. Av försäkringsavtalet 
eller i förekommande fall särskild försäkringsbekräftelse 
framgår överenskommen avtalsstart för försäkringarna och 
vilka förmåner som har tryggats genom försäkring. 

Förmånerna i försäkringsavtalet baseras på de kollek
tivavtalade pensionsförmånerna enligt Pensionsavtalet. 
Arbetsgivaren ansvarar för utfästa förmåner enligt 
Pensionsavtalet och för att fortlöpande lämna det underlag 
som behövs för beräkning av avtalade förmåner enligt för
säkringsavtalet. 

För försäkringsavtalet gäller vad som anges i
1. Pensionsavtalet 
2.  dessa allmänna villkor och övriga avtalshandlingar 

samt
3.  försäkringsavtalslagen, svensk lag i övrigt, andra  

författningar och övriga regelverk som tillämpas  
enligt svensk rätt.

Det innebär bland annat att försäkringsavtalen måste utfor
mas i enlighet med kraven i regelverken enligt punkt 3 ovan 
och framför allt i enlighet med försäkringsavtalslagens 
och inkomstskattelagens bestämmelser. Försäkringsav
talslagen reglerar vad som gäller för ett försäkringsavtal 
som till exempel regler för avtalets ingående, premiebe
talning, utbetalning, utmätning och uppsägning. Reglerna i 
inkomstskattelagen kan påverka möjligheten att avtala om 
viss utbetalningstidpunkt och längd för utbetalningen eller 
vilka som får vara förmånstagare vid den försäkrades död. 
Skandia lämnar till exempel också sådana kontrollupp
gifter som behövs enligt skatteförfarandelagen i samband 
med utbetalning eller annars när det krävs. Det innebär 
även att Skandia måste kunna identifiera försäkringstagare 
och andra ersättningsberättigade samt inhämta nödvändig 
information för att kunna bedöma och hantera eventuella 
risker för penningtvätt och finansiering av terrorism enligt 
penningtvättslagen. Information kan även behöva inhämtas 
löpande under försäkringstiden. Utebliven eller otillräcklig 
information skulle kunna leda till att en försäkring inte kan 
tecknas eller till begränsningar i försäkringsavtalet. Dessut
om gäller att de personuppgifter som lämnas till Skandia är 
skyddade enligt reglerna i dataskyddsförordningen. Under 
försäkringsavtalets giltighetstid kan befintliga regelverk 

enligt punkt 3 ovan ändras och nya tillkomma vilket kan 
påverka avtalets innehåll.

Skandia upprättar även försäkringstekniska riktlinjer och 
beräkningsunderlag i enlighet med reglerna i försäkringsrö
relselagen för att kunna uppfylla kraven på en god försäk
ringsstandard i verksamheten med syfte att säkerställa  
åtagandena i försäkringsavtalet. Den försäkringstekniska 
hanteringen av försäkringarna regleras av vid var tid gäl
lande riktlinjer och beräkningsunderlag. Dessa är inte en del 
av avtalet men de kan granskas av Finansinspektionen som 
utövar tillsyn över försäkringsverksamheten.

Till grund för försäkringen ligger de uppgifter som för
säkringstagaren och den försäkrade skriftligen eller på 
motsvarande sätt lämnat till Skandia. Om någon uppgift 
som lämnats är oriktig eller ofullständig, gäller vad som för 
sådant fall sägs i försäkringsavtalslagen, se punkt J1.  

Särskilda förbehåll om Skandias rätt att göra ändring 
enligt avtalet framgår av dessa villkor och övriga avtals
handlingar. Till exempel framgår av punkt C4 att beräk
ningsantagandena för framtida premier kan ändras.

Tvist med anledning av försäkringsavtalet ska prövas av 
svensk domstol och enligt svensk lag. 

2. Försäkringstid och ansvarstid
2.1 Ålderspension 
Arbetstagaren omfattas av försäkring avseende ålderspen
sion tidigast per det datum som särskilt har avtalats i försäk
ringsavtalet eller enligt särskild försäkringsbekräftelse vid 
avrop om försäkring. 

Vid nyanställning omfattas arbetstagare av försäkring per 
det datum som försäkringstagaren har anmält att anställ
ningen påbörjades.

Om arbetstagaren får rätt till ålderspension enligt 
Pensionsavtalet vid en senare tidpunkt än avtalat datum 
enligt försäkringsavtalet, den särskilda försäkringsbekräf
telsen eller efter det att anställningen påbörjades, omfattas 
arbetstagaren av försäkring av ålderspension fr.o.m. det 
datum som arbetstagaren har rätt till ålderspension enligt 
Pensionsavtalet. 

2.2 Försäkringsskydd 
Försäkringsskyddet börjar gälla per det datum som särskilt 
har avtalats mellan försäkringstagaren och Skandia i för
säkringsavtal eller enligt särskild försäkringsbekräftelse vid 
avrop om försäkring, dock tidigast från den tidpunkt då den 
som ska försäkras anställdes. Vid nyanställning omfattas 
arbetstagare av försäkringsskydd per det datum som försäk
ringstagaren har anmält att anställningen påbörjades. För att 
försäkringsskyddet ska börja gälla enligt ovan krävs: 

– att arbetstagaren är fullt arbetsför, vid överenskommet  
       avtalsdatum eller, om nyanställning av arbetstagare, per  
    det datum som försäkringstagaren har anmält att  
    anställningen påbörjades, enligt Skandias vid var tid  
       gällande hälsoprövningsregler

– att anmälan kommer in till Skandia senast inom 180  
       dagar från anställningsdatum 
 – att premien betalas enligt reglerna om premiebetalning  
       i dessa villkor. 

3
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Om en arbetstagare inte uppfyller kraven för full arbets
förhet enligt kraven ovan omfattas denne inte av försäk
ringsskyddet. Om arbetstagaren blir fullt arbetsför, enligt 
Skandias vid var tid gällande hälsoprövningsregler, vid en 
senare tidpunkt och försäkringstagaren anmäler detta till 
Skandia omfattas arbetstagaren av försäkringsskydd från 
och med dagen efter det att anmälan kom in till Skandia 
under förutsättning att premien betalas enligt reglerna om 
premiebetalning i dessa villkor.

Om anmälan kommer in senare än 180 dagar från anställ
ningsdatum omfattas arbetstagaren av försäkringsskydd 
från och med dagen efter det att anmälan kom in till  
Skandia under förutsättning

– att arbetstagaren är fullt arbetsför vid anmälan enligt  
      Skandias vid var tid gällande hälsoprövningsregler

– att premien betalas enligt reglerna om premiebetalning  
      i dessa villkor.

Engångsbetald försäkring träder ikraft per den dag som 
anges i försäkringsavtalet.

3. Rätt att förfoga över försäkringen 
Äganderätten till en försäkring kan endast överlåtas till ny 
arbetsgivare inom avtalsområdet i samband med att hela 
verksamheten hos försäkringstagaren övergår till annan 
arbetsgivare eller upphör. Särskild överenskommelse kan 
dock göras mellan försäkringstagaren, den försäkrade eller 
facklig företrädare för den försäkrade och Skandia. Övergår 
äganderätten till försäkringen till annan arbetsgivare betrak
tas denne därefter som försäkringstagare.

Om försäkringstagaren förfogar över försäkringen genom 
överlåtelse eller annars på annat sätt än genom förmånsta
garförordnande avseende enbart försäkringens riskdel eller 
spardel, är förfogandet utan verkan mot Skandia.

Försäkringen får inte belånas eller pantsättas och inte hel
ler förändras så att den upphör att vara pensionsförsäkring 
enligt inkomstskattelagen.

4. Skandias rätt att ändra villkoren eller säga upp 
försäkringsavtalet
4.1 Villkorsändring
Skandia har rätt att ändra villkoren för försäkringsavtalet 
under försäkringstiden om det behövs på grund av försäk
ringens art eller någon annan särskild omständighet som 
t.ex. vid påtagligt förändrade förutsättningar i omvärlden 
som påverkar möjligheterna att ge ett visst försäkrings
skydd. En ändring får inte ske därför att ett försäkrings 
fall har inträffat eller för att den försäkrades hälsa har  
försämrats. 

Ändringar får göras under försäkringstiden i den utsträck
ning det krävs för att uppfylla kravet på god försäkrings
standard när förutsättningarna för avtalet förändras. Det 
kravet innebär att Skandia måste ha kontroll över försäk
ringsrisker, placeringsrisker och rörelserisker samt upprätt
hålla en skälig prissättning och skälig fördelning av risker 
samt överskott inom försäkringstagarkollektivet.

Ändringar kan också behöva göras om det krävs på  
grund av ändrad lagstiftning eller annan författning, ändrad 
tillämpning av lag eller annan författning eller genom myn
dighets beslut. Detsamma gäller om det Pensionsavtal samt 
tillämpningen av detta avtal, som försäkringsavtalet baseras 

på, ändras på ett sätt som påverkar försäkringsavtalet.
Om en ändring görs meddelar Skandia det till försäk

ringstagaren eller annan ersättningsberättigad som berörs  
av ändringen. En ändring som kan anses vara obetydlig 
eller till fördel för försäkringstagaren får genomföras utan 
att särskild information ges.

Ändringarna kommer att få verkan tidigast vid slutet 
av en premieperiod när det är avtalad seriepremie eller en 
månad efter det att Skandia sände meddelande om den. 
Tvingande ändringar på grund av lagstiftning, annan för
fattning eller myndighetsbeslut får verkan senast vid den 
tidpunkt som anges i regelverket eller beslutet.

4.2 Uppsägning
Vid dröjsmål med premiebetalningen har Skandia rätt att 
säga upp försäkringen för att den ska upphöra eller för att 
Skandias ansvar ska begränsas på det sätt som framgår av 
punkten C 3. Om försäkringstagaren eller den försäkrade 
inte lämnat upplysningar enligt lag och villkor (punkten J1) 
har Skandia på det sätt lagen anger rätt att säga upp försäk
ringen för att den ska upphöra eller ändras.

Skandia har rätt att säga upp premiebefrielseförsäkringen 
om det finns grund för en villkorsändring enligt bestämmel
serna i punkten 4.1 men en sådan ändring inte är tillräcklig. 
Uppsägningen får ske med verkan från och med kommande 
premieperiod.

5. Begränsningar i försäkringsavtalet 
Inskränkningar i försäkringens giltighet framgår av punkten 
J. Begränsningar kan gälla för enskilda försäkringar och 
framgår då av särskilt avtal.

B. Försäkringens olika moment  
Vad som försäkrats framgår av försäkringsavtalet eller 
särskild försäkringsbekräftelse. Om efterlevandeskydd 
har försäkrats ingår också efterskydd vid dödsfall enligt 
Pensionsavtalet. 

1. Ålderspension och efterlevandeskydd
En försäkring kan innehålla ålderspension och efterlevande
skydd enligt Pensionsavtalet. 

2. Premiebefrielseförsäkring
2.1 Allmänt
Med premiebefrielseförsäkring avses tilläggsförsäkring 
som innebär att Skandia tar över premiebetalningen om 
den försäkrades arbetsförmåga blir helt eller delvis nedsatt. 
Med partiell premiebefrielse avses premienedsättning med 
så stor del av premien som motsvarar den delvis nedsatta 
arbetsförmågan. Endast sådan nedsättning av arbetsför
mågan som omfattas av försäkringen beaktas.

2.2. Bedömning av arbetsförmågan
Vid bedömning av rätt till premiebefrielse enligt försäk
ringsavtalet avses med nedsatt arbetsförmåga en förlust av 
arbetsförmågan eller nedsättning av denna med minst en 
fjärdedel som orsakats av sjukdom eller olycksfallsskada.

Graden av nedsättningen i arbetsförmågan bedöms efter 
den minskning i den försäkrades arbetsförmåga som kan 
anses ha framkallats av sådana symtom och funktionsned
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sättningar som objektivt kan fastställas. Den försäkrade 
anses inte ha nedsatt arbetsförmåga om han eller hon kan 
utföra något slag av arbete som rimligen kan begäras med 
hänsyn till ålder, utbildning, tidigare verksamhet och bosätt
ningsförhållanden. 

Anmälan om nedsatt arbetsförmåga som kan ge rätt till 
premiebefrielse ska göras till Skandia snarast möjligt efter 
det att den försäkrade beviljats sjuk eller aktivitetsersätt
ning enligt reglerna i socialförsäkringsbalken med anled
ning av den nedsatta arbetsförmågan.

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäk
rade under sjukperioden står under fortlöpande läkartillsyn 
och iakttar läkarens föreskrifter samt följer de föreskrifter 
som lämnats av Skandia i samråd med läkare.

För fastställande av rätt till ersättning kan Skandia före
skriva att den försäkrade infinner sig till undersökning hos 
särskilt anvisad läkare om Skandia anser detta vara nöd
vändigt för att fastställa rätten till ersättning. Sådan särskild 
undersökning och för denna nödvändiga resor inom Sverige 
bekostas av Skandia.

De handlingar och övriga upplysningar som Skandia 
anser vara av betydelse för bedömning av försäkringsfallet 
och Skandias ansvarighet ska anskaffas och insändas utan 
kostnad för Skandia.

2.3 Premiebefrielse
Om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfalls
skada drabbas av nedsatt arbetsförmåga med minst en 
fjärdedel föreligger rätt till premiebefrielse om den nedsatta 
arbetsförmågan ligger till grund för beslut om sjukersätt
ning eller aktivitetsersättning enligt reglerna i socialförsäk
ringsbalken. Endast sådan nedsättning av arbetsförmågan 
som ligger till grund för beslutet berättigar till ersättning. 
Karens tiden är den tid en sjukperiod, som omfattas av  
försäkringen, pågår innan den försäkrade blir berättigad  
till sådan ersättning.

En förutsättning för rätt till premiebefrielse är att nedsätt
ningen av arbetsförmågan uppkommit under tid då försäk
ringen var gällande samt att försäkringen fortfarande är  
gällande vid karenstidens utgång. Premiebefriad premie 
täcker försäkrade förmåner enligt försäkringsavtalet eller 
särskild försäkringsbekräftelse. Ersättning för partiell  
premiebefrielse tillgodoräknas försäkringen när försäkrings
tagarens andel av premien har redovisats till försäkringen. 
Erlagt premiebelopp, för vilket rätt till premie befrielse före
ligger, återbetalas.

Premiebefrielse kan medges längst till avtalad premie
betalningstids slut, dock längst till den dag den försäkrade 
fyller 65 år. Premiebefrielse medges inte för tid efter ordi
narie pensionsålder i Pensionsavtalet.

C. Premier
1. Den första premien
Den första premien ska betalas inom 14 dagar från den dag 
då Skandia skickade ett krav på premien (avi). 

2. Premie därefter
Månadspremie ska vara betald på periodens första dag.

Premie för annan premieperiod ska betalas inom en 
månad från den dag Skandia skickade krav på premien.

Premien betalas från och med den kalendermånad då 
försäkringen eller höjningen börjat gälla och till och med 
kalendermånaden före den månad då pension, enligt avtal 
ska börja utbetalas. Om den försäkrade slutar sin anställ
ning före pensionsåldern eller om försäkringsavtalet av 
någon annan anledning upphör ska premie betalas till och 
med den sista anställningsmånaden respektive den sista 
månad som den anställde omfattas av avtalet.

Skandia aviserar i första hand premien. Försäkrings
tagaren kan begära att premien ska betalas med medel ur 
överskottsfonden, se punkt I. För det fall att medlen inte 
räcker aviserar Skandia därefter restbelopp.

3. Uppsägning på grund av dröjsmål med premien
Betalas inte premien i rätt tid får Skandia säga upp försäk
ringen. Uppsägningen får verkan 30 dagar efter den dag 
då den skickades från Skandia och försäkringen upphör att 
gälla – bortsett från eventuella fribrev – om premien inte 
betalas inom denna frist.

4. Beräkning av premie
Allmänt gäller att premie tillgodoräknas försäkring den dag 
Skandia fått premien. 

Premien beräknas försäkringstekniskt som engångs
premie eller engångspremie i serie utifrån avtalad försäk
ringsförmån. Detta innebär att beräkningsantagandena för 
framtida premier kan ändras.

Skandia beräknar och aviserar den premie som krävs 
för att den försäkrades förmåner enligt försäkringen ska 
motsvara utfästa förmåner enligt Pensionsavtalet som 
försäkrats, samt i förekommande fall för premiebefrielse
försäkring. Storleken på den beräknade premien för försäk
ringsförmånen är beroende av att betalning inkommer till 
Skandia på förfallodagen. Inkommer betalning före eller 
efter förfallodagen görs en korrigering av efterföljande 
premier eller en avisering av ytterligare premie. Beräknad 
premie för en försäkringsförmån omfattar endast den avta
lade förmånen. Kostnad för eventuell värdesäkring enligt 
Pensionsavtalet ingår inte i premien utan tillkommer och 
betalas genom en särskild premie. Om inbetalda premier 
inte skulle räcka för att den försäkrade ska få förmåner 
enligt Pensionsavtalet kan det som behövs för att täcka 
bristen tas ur arbetsgivarens överskottsfond så långt medlen 
räcker enligt punkt I.

Försäkringstagaren kan även aviseras ytterligare premier 
i följande fall.

– Om arbetsgivarens överskottsfond inte räcker till att  
       värdesäkra förmånerna på det sätt som anges i det  
       försäkrade Pensionsavtalet och enligt punkt I.

– Om det tillkommer nya pensionsgrundande uppgifter  
       som enligt Pensionsavtalet ökar den försäkrades  
       för måner.

– Om det av någon annan anledning visar sig att de  
       försäkrades förmånsnivåer måste korrigeras för att  
       överensstämma med förmånerna enligt Pensionsavtalet.

Fram till dess att premien betalats svarar försäkringstagaren 
för skillnaden mellan den försäkrades pensions förmåner 
enligt Pensionsavtalet och pensionsförmånerna enligt för
säkringen.
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5. Outnyttjad premie
Skandia återbetalar outnyttjade premier

– vid den försäkrades dödsfall
– då den försäkrades anställning upphör
– vid sådan förändring av den försäkrades förmåner som  

       föranleder lägre premie
– vid sänkning av premien av någon annan anledning än      

       en förändring av den försäkrades förmåner.

Premien återbetalas för tiden från och med den första dagen 
i månaden efter den under vilken händelse enligt ovan 
inträffade. Återbetalningen görs i första hand genom att 
kommande premier minskas med den outnyttjade premien.

D. Principer för försäkringstekniska 
beräkningar
1. Förmån
Den i Pensionsavtalet utfästa förmånen som försäkrats är 
garanterad genom försäkringsavtalet under förutsättning  
att vid var tid beräknad premie betalas och att försäkrings
avtalet fullföljs. Garantin fullgörs vid de avtalade utbetal
ningstillfällena.

Storleken på en premie för en avtalad förmån beräknas 
enligt de försäkringstekniska antaganden (såsom ränta och 
hur stor andel av inbetald premie som ligger till grund för 
garantin, dödlighet, skatt och driftskostnader) som gäller 
vid tidpunkten för respektive premiebetalning. 

2. Värdesäkring 
Värdesäkring ingår inte i den grundpremie som betalas för 
de avtalade förmånerna enligt försäkringsavtalet, se punkt 
C4. Om fribrev eller förmåner under utbetalningstid ska 
värdesäkras enligt Pensionsavtalet ska en särskild premie 
för värdesäkring betalas. Premien för värdesäkring beräknas 
enligt de försäkringstekniska antaganden (såsom ränta och 
hur stor andel av inbetald premie som ligger till grund för 
garantin, dödlighet, skatt och driftskostnader) som gäller 
vid respektive värdesäkringstidpunkt. Premien för värde
säkringen kan betalas med medel ur överskottfonden enligt 
punkt I så långt de räcker och i övrigt genom särskild avi
sering enligt punkt C4. När premien för värdesäkringen väl 
är betald är värdesäkringen garanterad.

3. Ändring av försäkringen
Vid ändring av försäkringsavtalet bestämmer Skandia vilka 
försäkringstekniska antaganden som ska tillämpas vid änd
ringstidpunkten. Ändringar medges enligt Skandias då  
gällande regelverk.

E. Utbetalning
1. Tidpunkt för utbetalning
Försäkrade förmåner utbetalas i enlighet med Pensions
avtalets bestämmelser.

Utbetalning av det första pensionsbeloppet efter det att 
den försäkrade avlidit ska ske inom en månad från det att 
rätt till utbetalning konstaterats och den som gör anspråk 
på beloppet fullgjort vad som åligger denne enligt dessa 
villkor.

Om det med hänsyn till dödsorsaken eller i annat fall 
finns anledning att utreda om någon uppgift som lagts till 

grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig, 
behöver utbetalningen dock inte ske förrän en månad för
flutit efter det att sådan utredning avslutats.

2. Åtgärder för utbetalning
På begäran av Skandia ska medgivande lämnas för Skandia 
att inhämta upplysningar från t.ex. läkare eller annan vård
personal, sjukhus, annan vårdinrättning, försäkringsbolag, 
Försäkringskassan eller annan försäkringsinrättning, Skatte
verket eller annan myndighet, upplysningsföretag samt 
arbetsgivare för bedömning av ansvarigheten. 

För utbetalning på grund av dödsfall ska de handlingar 
och övriga upplysningar som Skandia anser vara av bety
delse för bedömningen av sin ansvarighet anskaffas och 
insändas utan kostnad för Skandia.

Skandia förbehåller sig rätten att kontrollera identiteten 
av förmånstagare senast i samband med utbetalning av 
försäkringsersättning. Försäkringsersättningen utbetalas till 
förmånstagare först efter det att identiteten av förmånsta
gare kontrollerats.

För att det belopp som ska utbetalas ska uppgå till den 
minimigräns som Skandia vid var tid tillämpar, har Skandia 
rätt att bestämma att pensionen istället ska utbetalas för 3, 6 
eller 12 månader varje gång, samt ändra utbetalningstidens 
längd. Om det inte skulle vara tillräckligt har Skandia också 
rätt att betala ut hela pensionen som ett engångsbelopp. 
Utbetalning görs inom de ramar som medges i skattelag
stiftningen och gällande Pensionsavtal.

3. Räntebestämmelser
Om utbetalning sker senare än vad som sagts ovan betalar 
Skandia dröjsmålsränta med den procentsats som fastställs 
enligt reglerna i räntelagen. 

Oavsett om dröjsmål föreligger eller inte betalar Skandia 
ränta på försäkringsbelopp eller återköpsbelopp, inklusive 
återbäring, som har förfallit till betalning men som därefter 
kvarstår i Skandias förvaltning mer än en månad. Beloppet 
förräntas med den räntesats som Skandia vid varje tidpunkt 
tillämpar i sådana fall. Sådan ränta betalas inte om ränte
gottgörelsen för försäkringsbelopp som hänför sig till ett 
och samma försäkringsfall understiger en halv procent av 
det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för utbetalning
en. Räntan avräknas i förekommande fall från dröjsmåls
räntan. Försäkringsbeloppet är den ersättning som betalas 
ut till den försäkrade vid uppnådd pensionsålder eller till 
efterlevande vid den försäkrades dödsfall. Återköpsbelopp 
anses ha förfallit till betalning den dag Skandias ansvar 
enligt försäkringsavtalet har upphört.

F. Preskription av rätten till 
försäkringsskydd
Rätten till försäkringsersättning eller annat försäkrings
skydd upphör om den som gör anspråk på ersättning inte 
väcker talan mot Skandia inom tio år från tidpunkten när 
rätten till ersättning inträdde enligt försäkringsavtalet. Den 
som framställt sitt anspråk till Skandia inom tio år, har dock 
alltid minst sex månader på sig att väcka talan från den 
dag Skandia har meddelat ett slutligt ställningstagande till 
anspråket. Om ersättningen är periodisk gäller dessa regler 
varje ersättning för sig.
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G. Fribrev och återköp
1. Rätt till fribrev
Om premiebetalningen avbryts i förtid har försäkringstaga
ren rätt till en försäkring med en förmån som motsvarar den 
vid tidpunkten särskilt beräknade garanterade förmånen.

2. Återköp
2.1 Begäran om återköp
Försäkringstagaren har inte rätt till återköp av en pensions
försäkring enligt inkomstskattelagen annat än i vissa undan
tagsfall. En förutsättning är alltid att det ska vara möjligt  
att medge återköp med hänsyn till försäkringens art. Åter
köp kan endast ske efter godkänd hälsoprövning om inte 
Skandia medger annat. Om försäkringen är försedd med 
oåterkalleligt förmånstagarförordnande kan återköp endast 
ske med samtycke från förmånstagaren.

2.2 Återköpsvärde för försäkringen 
Om återköp medges är återköpsvärdet detsamma som för
säkringskapitalet.

2.3 Återköpsavgift och justeringar
Skandia har rätt att ta ut avgifter för återköp. Såväl sättet att 
ta ut återköpsavgifter som avgifternas nivåer följer 
Skandias, vid tidpunkten för återköpet, gällande regelverk. 
    Återköpsavgifter kan avse 

– administration av återköpet 
– kvarstående anskaffningskostnader, d.v.s. kostnader  

       som uppstod i samband med att försäkringsavtalet  
       ingicks. Avgifterna avser att täcka sådana kostnader  
       som är tänkta att fördelas under avtalstiden, men som  
       inte hunnit betalas av vid tidpunkten för återköpet.

Skandia har även rätt att minska försäkringskapitalet vid låg 
kollektiv konsolideringsgrad (marknadsvärdesjustering) för 
att tillgodose kravet på skälig fördelning av överskottet.

Värdet på det kapital som ska återköpas ska bestämmas 
skäligt, med hänsyn till det kvarvarande försäkringstagar
kollektivet och Skandias ekonomiska situation enligt god 
försäkringsstandard. Det medför att även andra justeringar 
av försäkringskapitalet kan krävas.

2.4 Försäkringstagaren har inte någon rätt till fortsatt 
försäkring efter återköp
Försäkringstagaren har inte rätt att efter återköp av en liv
försäkring med sparmoment fortsätta försäkringen som en 
ren riskförsäkring om inte Skandia särskilt medger det.

H. Överskott 

Överskott uppstår när värdet av Skandias tillgångar är större 
än värdet av de garanterade åtagandena, d.v.s. hela Skandias 
rörelseresultat påverkar överskottet. Överskott fördelas 
preliminärt till varje försäkring i relation till dess bidrag 
till överskottets uppkomst. Hantering av förluster, d.v.s. 
underskott, sker på motsvarande sätt. Vid fördelningen av 
överskottet tas även hänsyn till storleken på det buffert
kapital som behövs för att jämna ut svängningar på kapital
marknaden (kollektivt konsolideringskapital). Hanteringen 
av överskott och underskott regleras av Skandias vid var tid 

gällande försäkringstekniska riktlinjer. 
Det preliminärt fördelade överskottet är inte garanterat 

och kan tas tillbaka vid ogynnsamt utfall av Skandias  
rörelse. Det är en del av Skandias riskkapital.

I. Arbetsgivarens överskottsfond
Detta avsnitt gäller för försäkring med överskottsfond enligt 
försäkringsavtalet. 

Utöver vad som sägs i punkt H gäller följande om det 
preliminärt fördelade överskottet i avtal med en s.k. över
skottsfond för arbetsgivaren.

För varje försäkringstagare upprättas en överskottsfond 
av överskottsmedel (överskott beskrivs i punkten H). 
Preliminärt fördelat överskott förs över från försäkring
arna till överskottsfonden. En del av överskottet lämnas 
dock kvar på försäkringarna som en buffert, en säkerhets
marginal.

Överskottsfonden får disponeras av försäkringstagaren på 
följande sätt.

– Från överskottsfonden kan medel tas för värdesäkring  
       enligt Pensionsavtalet, se punkt D2.

– Från överskottsfonden kan vid premieförfallodagen  
       medel tas för betalning av premier, se punkt C. 

– Överskottsfonden kan inom ramen för försäkrings  
       avtalet användas för premier till nya försäkringar inom  
       samma skattekategori som där överskottet  uppkommit.

Om försäkringstagaren upphört genom konkurs eller likvi
dation ska samtliga medel i arbetsgivarens överskottsfond 
fördelas mellan försäkringsavtalets samtliga försäkringar. 
Dessa medel ska fördelas i proportion till det uppsamlade 
försäkringskapitalet i försäkringarna.

Om samtliga försäkringar som hör till försäkringsavtalet 
upphört att gälla upphör också försäkringstagarens rätt till 
medel i överskottsfonden.

Medlen i överskottsfonden är inte garanterade och kan 
sjunka vid ogynnsamt utfall av Skandias rörelse. Medlen  
i överskottsfonden utgör riskkapital i Skandia.

J. Inskränkningar i försäkringens giltighet
1. Försäkringstagarens och den försäkrades 
upplysningsplikt
Försäkringstagaren och den försäkrade är skyldiga enligt 
försäkringsavtalslagen att på Skandias begäran lämna 
upplysningar som kan ha betydelse för om försäkringen 
kan beviljas efter ansökan eller efter försäkringstagarens 
begäran om ändring eller förnyelse. Försäkringstagaren 
och den försäkrade ska ge riktiga och fullständiga svar på 
Skandias frågor. Om någon uppgift som lämnats är oriktig 
eller ofullständig, gäller vad som för sådant fall regleras i 
försäkringsavtalslagen.

Anmärkning: Försäkringsavtalslagens regler för fall när 
oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats innebär bl.a. 
att försäkringsskydd som ingår i försäkringen kan falla  
bort helt eller delvis. Om uppgifterna är av sådan art att 
avtalet blir ogiltigt kan Skandia behålla betald riskpremie 
för förfluten tid.
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2. Krig och politiska oroligheter
Vid krig och politiska oroligheter gäller nedanstående 
bestämmelser beträffande efterlevande och premiebefri
elseförsäkringens giltighet.

Vid krigstillstånd i Sverige gäller särskild lagstiftning  
i fråga om försäkringsbolagets ansvarighet och rätt att ta  
ut tilläggspremie (krigspremie).

Försäkringen gäller inte vid dödsfall eller nedsatt arbets
förmåga som inträffar då den försäkrade, utanför Sverige, 
deltar i politiska oroligheter eller krig som inte samman
hänger med krigstillstånd i Sverige. Försäkringen gäller inte 
heller vid dödsfall eller nedsatt arbetsförmåga som inträffar 
inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara 
beroende av kriget eller oroligheterna.

Deltagande i militärt FNuppdrag räknas inte som delta
gande i krig eller politiska oroligheter. 

K. Reklamation
Försäkringstagaren eller i förekommande fall den försäk
rade ska omgående för Skandia påtala eventuella fel och 
brister som framgår av utsända kundhandlingar. Skandia är 
inte ansvarigt för skada som skulle ha kunnat undvikas om 
reklamation skett omgående.

L. Force majeure
Skandia ansvarar inte för skada till följd av stridsåtgärder i 
arbetslivet, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse eller 
annan omständighet, som Skandia inte råder över, och inte 
heller för annan skada om Skandia handlat med normal  
aktsamhet.

M. Flytt till annat försäkringsbolag
1. Allmänt
Försäkringstagaren har rätt att få försäkringskapitalet i en 
pensionsförsäkring överfört direkt till en annan pensions
försäkring som kan ta emot kapitalet hos samma eller en 
annan försäkringsgivare. Flytträtten ska vara möjlig enligt 
överenskommelse mellan parterna i aktuellt kollektivavtal 
och genomföras enligt inkomstskattelagens regler. Samma 
person ska vara försäkrad och överföringen ska vara möjlig 
med hänsyn till försäkringens art. En flytt kan inte ske av 
endast en del av försäkrings kapitalet. Värdet av en försäk
ring vid flytt kan aldrig överstiga försäkrings kapitalet. Vid 
flytt av försäkringskapital gäller ingen garanti. Medel i 
överskottsfonden ingår inte vid flytt om inte annat särskilt 
avtalats.

Försäkringskapitalet i en försäkring med pågående änd
ring eller skadereglering får inte överföras innan ändringen 
eller skaderegleringen är genomförd.

Försäkringsavtalet upphör att gälla när försäkrings
kapitalet överförs till mottagande försäkringsgivare.

2. Hälsoprövningsregler m.m.
En överföring av försäkringskapital kan endast ske efter 
godkänd hälsoprövning om inte Skandia medger annat. 

3. Flyttavgift och justeringar
Skandia har rätt att ta ut avgifter för flytt av försäkrings
kapital. Såväl sättet att ta ut flyttavgifter som avgifternas 
nivåer följer Skandias, vid tidpunkten för flytten, gällande 
regelverk. 
    Flyttavgifter kan avse 

– administration av flytten 
– kvarstående anskaffningskostnader, d.v.s. kostnader  

       som uppstod i samband med att försäkringsavtalet  
       ingicks. Avgifterna avser att täcka sådana kostnader  
       som är tänkta att fördelas under avtalstiden, men som  
       inte hunnit betalas av vid tidpunkten för flytten.

Skandia har även rätt att minska försäkringskapitalet vid låg 
kollektiv konsolideringsgrad (marknadsvärdesjustering) för 
att tillgodose kravet på skälig fördelning av överskottet.

Värdet på det kapital som ska flyttas ska bestämmas 
skäligt, med hänsyn till det kvarvarande försäkringstagar
kollektivet och Skandias ekonomiska situation enligt god 
försäkringsstandard. Det medför att även andra justeringar 
av försäkringskapitalet kan krävas.

N. Registrering av skada
Skandia äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemen
samt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda 
skador i anledning av denna försäkring.

91538:5 (november -20) / STRÖMBERG

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Säte: Stockholm
Org.nr: 516406-0948
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Information till arbetstagare om hanteringen av deras 
personuppgifter.

Om dina personuppgifter

Hur vi hanterar dina personuppgifter beror på vilka pro
dukter du har hos oss. Det kan handla om uppgifter som du 
lämnar till oss för din egen eller för någon annans räkning 
när du öppnar ett konto eller ansöker om en försäkring, 
eller som du lämnar under affärsförbindelsens gång. Ibland 
behöver vi även behandla information om din hälsa, fack
liga tillhörighet eller privatekonomi, för att kunna bedöma 
om du till exempel kan få en viss försäkring eller ett lån. All 
information behandlas konfidentiellt och skyddas med tek
niska lösningar och höga krav på våra medarbetare. 

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi samlar inte 
in fler uppgifter om dig än vad som behövs och behandlar 
dem bara om vi har rätt till det.

På www.skandia.se/personuppgifter hittar du mer infor
mation om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur 
du utövar dina rättigheter.

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Säte: Stockholm
Org.nr: 516406-0948
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MALÅ KOMMUN 2022-11-16 1 (1) 
 Kommunstyrelsen 
  

 
 

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 
Storgatan 13, 930 70 Malå 0953 - 140 00 vx 0953 - 142 98 kommunstyrelsen@mala.se 5092-2954 
 

Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och 
ledamot och vice ordförande i Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd  
 
Ulrika Bergstedt (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ersättare 
i kommunfullmäktige och ledamot och vice ordförande i Malå/Norsjö 
Miljö- och byggnämnd.  
 
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen.  
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From:                                 Catrin Björk
Sent:                                  Mon, 7 Nov 2022 11:56:21 +0000
To:                                      Lisa Nilsson
Subject:                             VB: Avsägelse av politiska uppdrag

Hej Lisa! 
 
Här får du en avsägelse. Jag har inte registrerat den. Tänkte att du får gör det själv, så har du hela 
kedjan… 
 
Med vänliga hälsningar/ Vårradahkh (Umesamiska) 

Catrin Björck 
Nämndsekr 
Allmän avdelning 

Direkt: 0953-140 14 
Fax: 0953-142 98 
Besöksadress: Storgatan 13 
Postadress: Box 2, 939 21 Malå 
Webb: www.mala.se 

Malå med allt så nära – en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker 
 

Från: Ulrika Bergstedt <ulrika.a.bergstedt@skelleftea.se> 
Skickat: den 7 november 2022 12:13
Till: Catrin Björk <catrin.bjork@mala.se>
Ämne: Avsägelse av politiska uppdrag 
 

Hej ! 
Jag säger upp alla mina politiska uppdrag  
 
ersättare i Kommunfullmäktige 
vice ordförande i Miljö och Byggnämnden från och med 2022-11-07 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Ulrika Bergstedt 
 
 

Du får inte e-post ofta från ulrika.a.bergstedt@skelleftea.se. Se varför det här är viktigt. 
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 Kommunstyrelsen 
  

 
 

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 
Storgatan 13, 930 70 Malå 0953 - 140 00 vx 0953 - 142 98 kommunstyrelsen@mala.se 5092-2954 
 

Redovisning av meddelanden 
 

 
Skellefteå kommun/Gemensam överför- Protokoll 2022-10-11 
myndarnämnd 
 
Skellefteå kommun/Gemensam överför- Beslut 2022-10-11, 105 -  
myndarnämnd      Sammanträdesdagar 2023 
 
Malå Energi- och Industri AB  Beslut 2022-10-18, § 58 –      

Styrkort 2023 
 
Skellefteå kommun/Gemensam överför- Protokoll 2022-11-17 
myndarnämnd 
 
Länsstyrelsen Norrbotten  Protokoll 2022-11-16 – 

Inspektion hos den 
gemensamma över-
förmyndarnämnden i 
Skellefteå kommun 

 
Malå kommun/Kommunstyrelsen Beslut 2022-11-08, § 157 – 

Fastställande av plan för 
internkontroll 2023 - 
kommmunstyrelsen 
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