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”
”Göta Lejon bedriver ett aktivt skadebegränsande och skadeförebyggande 

arbete där analys och uppföljning liksom tidig upptäckt och rätt åtgärd är 

viktiga begrepp. Genom skadeförebyggande bidrag styrs insatser där de 

bäst behövs. Arbetet sker dels genom egen medverkan och/eller genom 

skadeförebyggande bidrag. Från år 1991 fram till och med 2015 har bolaget 

bidragit med cirka 125 Mkr i skadeförebyggande bidrag. Under år 2015 har 

omkring 6,0 Mkr betalats ut i bidrag.
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Göta Lejon under 2015 – 
ett omfattande utvecklingsarbete
Försäkrings AB Göta Lejon är ett av Göteborgs stads interna 
bolag. Vi är ett försäkringsföretag som genom vår verksamhet ger 
försäkringsskydd för egendom, ansvar och motor till Göteborgs 
Stads förvaltningar och bolag. Göta Lejons inriktning och uppdrag 
är att identifiera, bearbeta och försäkra risk inom Göteborgs Stad. 
Göta Lejon arbetar också stödjande kring skadeförebyggande 
arbete i riskhantering och riskanalyser i stadens olika verksam
heter.

Riskerna som tagits in i Göta Lejon har återförsäkrats på den 
internationella återförsäkringsmarknaden.  Under december 
2015 avvecklades dotterbolaget Göta Re S.A. 

FöRSäkRiNgSRöRElSENS omFaTTNiNg

Egendomsförsäkring
Egendomsförsäkring utgörs av försäkring av egendom inklu
sive ersättning för extrakostnader, hyresförluster och avbrott. 
Försäkringsvärdet uppgår till totalt cirka 241 miljarder kronor. 
Göta Lejons självbehåll (egen risk) är mellan 5 Mkr och 17,5 Mkr 
per skada. Resten täcks av återförsäkring. Maximalt försäkrings
belopp är 2 miljarder kronor. Beloppet är satt efter stadens största 
risker, de båda spårvagnshallarna samt Ryaverket. För natur
skador finns det en limit på 500 Mkr. Från och med januari 2016 
har skyddet för skador till följd av terrorism utökats kraftigt till 500 
Mkr. Ny stor kund 2015 är Göteborg Energi. Egendomspremien 
för 2015 ligger på 78 Mkr.

ansvarsförsäkring och 
förmögenhetsbrottsförsäkring
Göta Lejons ansvarsförsäkring avser allmänt ansvar, konsult
ansvar, förmögenhetsbrott samt ansvarsförsäkring för ren för
mögenhetsskada. Försäkringsbeloppet uppgår till ett maximalt 
belopp om 300 Mkr för allmänt ansvar. Självbehållet för Göta 
Lejon är 5 Mkr per skada. Den årliga ansvarspremien ligger på 
14 Mkr.

VERkSamHETEN

 
Nyckeltal koncernen 2015  2014

Premieintäkt brutto 113 480 kkr 105 526 kkr
Återförsäkringspremier - 54 553 kkr - 60 817 kkr
Försäkringsersättningar före  - 126 307 kkr - 37 545 kkr
återförsäkring
Skadeförebyggande bidrag -5 977 kkr - 4 201 kkr
Årets resultat 27 071 kkr - 74 kkr
Balansomslutning 374 296 kkr 261 184 kkr
Skadekostnadsprocent 111 % 36 %
Driftkostnadsprocent  26 % 26 %
Totalkostnadsprocent 137 % 62 %
Totalt försäkringsvärde (TSI) 241 300 000 kkr 191 900 000 kkr
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Spårvagnsförsäkring
Bolagets spårvagnsförsäkring omfattar järnvägsansvars för
säkring, kaskoförsäkring samt garageförsäkring. Försäkrings
beloppet uppgår till ett maximalt belopp om 300 Mkr för järn
vägsansvarsförsäkringen. Självbehållet för Göta Lejon är 5 Mkr 
per skada för järnvägsansvarsförsäkringen, 3 Mkr per skada för 
kasko försäkringen och 17,5 Mkr per skada för garageförsäkringen. 
Den årliga premien ligger på 8 Mkr.

Fordonsförsäkring
Göta Lejon försäkrar kommunens fordon. Försäkringens omfatt
ning är trafikförsäkring, vagnskadeförsäkring samt delkasko. 
För att hantera denna försäkring samarbetar bolaget med Gatu
bolaget som äger större delen av kommunens bilpark. Totalt 
försäkras cirka 4 100 fordon. Det sammanlagda självbehållet 
för trafikförsäkring uppgår till 5,Mkr per skada och 15 Mkr per 
år. Återförsäkring för stora kaskoskador finns i återförsäkrings
programmet för egendom. Den årliga motorpremien ligger 
på 13 Mkr.

Nedanstående fem försäkringar köps externt utan 
egen risk för Göta Lejon:

olycksfallförsäkring
Försäkringen gäller för alla folkbokförda barn och elever i 
Göteborgs stad. Den gäller till och med det år de fyller 17 år 
eller så länge de går på gymnasiet. Försäkringen gäller dygnet 
runt, året runt. Försäkringsgivare från och med 20150701 är 
Protector.

olycksfallförsäkring Speciell verksamhet
En olycksfalls och ansvarsförsäkring för personer i speciell 
verksamhet. Det rör sig om grupper i kommunal regi, exempelvis 
ungdomar i arbetsmarknadsåtgärder, boende i familjehem, daglig 
verksamhet och volontärer. Försäkringsgivare är Protector.

Tjänsteresa
Försäkringen skyddar samtliga anställda, förtroendevalda och 
praktikanter inom Göteborgs Stad vid resa eller uppdrag utanför 
den ordinarie arbetsplatsen, som beordrats och bekostats av 
arbetsgivaren. Försäkringen gäller i hela världen och för alla typer 
av resor. Försäkringsgivare från och med 20150101 är If skade
försäkring.

VERkSamHETEN

Skadekostnader för egendom 
göta lejon över självrisk 
Skadekostnader räknade från noll, det vill 
säga inklusive självrisk, för skador som 
reglerats av Göta Lejon, 2006-2015. 
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Försäkring av båtar
Ett Båtförsäkringsprogram är upprättat från 1 januari 2015. 
Tanken är att successivt samla inköpet av försäkringar för båtar 
som ägs av Göteborgs Stads olika bolag till en och samma för
säkring. Försäkringsgivare är TryggHansa.

VäSENTliga HäNDElSER 
uNDER RäkENSkapSÅRET
Sedan februari 2013 har Göteborgs Stad en försäkringspolicy. 
Det har inneburit att Göta Lejon under 2014 och 2015 fått ett 
flertal nya kunder och snart försäkrar samtliga bolag och förvalt
ningar inom Göteborgs Stad. Försäkringsvärdet har ökat från 
192 miljarder kr till 241 miljarder kronor under 2015 och pre
mieintäkterna har ökat från 106 Mkr till 113 Mkr under 2015. 
Göta Lejons dotterbolag Göta Re har avvecklats, enligt beslut i 
kommun fullmäktige. 

Solvens II och övriga ökade krav på intern kontroll är en utma
ning för bolaget med hänsyn till bolagets storlek. Solvens II är 
ett nytt europeiskt solvensregelverk för försäkringsbranschen. 
Regelverket handlar till stor del om ett modernt sätt att beräkna 
kapitalkrav baserat på risk istället för volym. Regelverket inne

håller även krav på företagsstyrning, riskkontroll, riskhantering 
och genomlysning. Regelverket började gälla för Svenska för
säkringsbolag 1 januari 2016. 

Under året inträffade en större brand i en hyresfastighet i Korte
dala. Fastigheten ägs av Bostads AB Poseidon. Branden orsaka
des av att matolja antänts på spisen. Skadan är reservsatt till 
80 Mkr. Göta Lejons självbehåll är 5 Mkr. Den stora vattenskadan 
som inträffade i Gårda i mars 2008 ledde till en tvist med bolagets 
återförsäkrare för ansvarsaffären. Göta Lejon har under hösten 
2015 förlikats med återförsäkraren. Förlikningen innebär en 
resultatförbättring på cirka 16 Mkr.

Skadehanteringen av de olika försäkringsgrenarna köps till 
stor del av fristående skadereglerare. Egendomsskador kräver 
jourarbete om de inträffar utanför normal arbetstid. Denna jour 
upprätthålls av skaderegleringsföretaget alternativt Brand
skyddsföreningen med vilka vi har avtal. Avsikten är att behandla 
varje enskild skada omgående för att undvika följdskador.

VERkSamHETEN

Skadekostnad efter självrisk

Fastighets- och inventarieförsäkring  2015 2014  2013  2012 2011 2010

Total skada 91,1 Mkr 14,4 Mkr 15,7 Mkr 9,3 Mkr 19,0 Mkr 27,2 Mkr
Anlagd brand 7,4 Mkr 1,7 Mkr 1,3 Mkr 0,8 Mkr 6,1 Mkr 12,8 Mkr
Totalt brand 74,8 Mkr  4,2 Mkr 4,8 Mkr 2,7 Mkr 8,0 Mkr 17,7 Mkr
Vattenskador 2,8 Mkr 4,2 Mkr 5,2 Mkr 2,8 Mkr 7,9 Mkr 4,9 Mkr
Natur 4,5 Mkr 0,0 Mkr 2,5 Mkr 0,5 Mkr 2,1 Mkr 2,7 Mkr
Övrigt 9,0 Mkr 6,0 Mkr 3,3 Mkr 3,3 Mkr 1,0 Mkr 1,9 Mkr
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VäSENTliga HäNDElSER EFTER RäkEN-
SkapSÅRETS uTgÅNg ocH FöRVäNTaD 
FRamTiDa uTVEckliNg
Solvens II trädde i kraft 20160101 och det är viktigt att bolaget på 
ett personaleffektivt och kostnadseffektivt sätt uppfyller externa 
myndigheters och Stadens krav på intern kontroll.

Riskhantering och försäkringar kopplat till infrastrukturprojekten 
i Västsvenska paketet är ett viktigt framtida fokusområde för 
bolaget. De ökande vattenskadorna på grund av översvämning är 
också en viktig framtida fråga för bolaget.

Bolaget kommer fortsatt att ha stort fokus på att vidareutveckla 
vår service och försäkringslösningar till våra kunder. Detta hand
lar främst om att säkerställa att vi levererar en kostnadseffektiv 
försäkringslösning samt rätt tjänster och att vi är tydliga i kommu
nikationen med våra kunder.

En väsentlig fråga är också på vilket sätt Göta Lejon kan bidra 
till att utveckla och förstärka Stadens arbete med riskhantering. 
Bolaget kommer under 2016 att upphandla ett nytt försäkrings
system. Systemet beräknas tas i drift 2018. 

mEDaRbETaRE
Bolaget har genomfört arbetsvärdering samt gjort en lönekart
läggning och kommer i fortsättningen att använda BAS vid 
arbetsvärderingar. Inga oskäliga löneskillnader mellan män och 
kvinnor kunde konstateras.

Bolaget har också arbetat med stadens förhållningssätt och där
efter utarbetat en ny mall samt ny struktur för lönesamtal baserat 
på stadens modell angående lönekriterier. All personal har per
sonliga utvecklingsplaner som uppdateras och följs upp vid mål/
utvecklings och uppföljningssamtal under året. Bolaget har 13 
anställda. Från och med 1 januari 2015 har Göta Lejon en ny 
organisation vilket innebär att bolaget har en ledningsgrupp där 
bolagets huvudprocesser är representerade.

EkoNomiSkT uTFall
Årets resultat före dispositioner och skatt uppgick till en vinst om 
17 075 kkr (vinst 4 520 kkr). Försäkringsrörelsens resultat var 
minus 10 545 kkr (3 223 kkr) och finansrörelsens resultat uppgick 
till 27 620 kkr (1 297 kkr).  Säkerhetsreserver uppgick efter gjorda 
dispositioner till 17 946 kkr (27 943 kkr). Konsolideringsgraden 
minskade från 385 % till 320 % jämfört med föregående år. 

SkaDEuTFall
Totala kostnaden för årets egendomsskador uppgick till 91,1 Mkr 
(14,4 Mkr) efter avdragen självrisk. Skadekostnaderna utgjordes 
av brandskador om 74,8 Mkr (4,2 Mkr), naturskador om 4,5 Mkr 
(0,0 Mkr), vattenskador om 2,8 Mkr (4,2 Mkr) och övriga skador 
om 9,0 Mkr (6,0 Mkr). Skadekostnaderna för anlagd brand upp
gick till en kostnad om 7,4 Mkr (1,7 Mkr). Antalet skador uppgick 
till 125 (94).

Skadekostnaden för årets ansvarsskador uppgick efter avdragen 
självrisk till 1,6 Mkr (4,6 Mkr). Skadekostnaden för ansvar för 
spårbunden trafik uppgick efter avdragen självrisk till 3,1 Mkr 
(2,5 Mkr). Totalt sett anmäldes 234 skador (190) till Göta Lejon 
avseende allmänt ansvar varav 11 (9) var över självrisk och för 
ansvar enligt järnvägstrafiklagen anmäldes 117 skador (88) varav 
1 (2) var över självrisk.

Skadekostnaden för årets motorfordonsskador efter avdragen 
självrisk uppgick till 12,6 Mkr (9,1 Mkr). Anmälda skador till motor
fordonsförsäkringen uppgick till 2 172 (1 941) varav 629 (570) 
avsåg trafikskador och 1 543 (1 371) avsåg vagnskador samt 
delkaskoskador. 
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Göta Lejons riskhanteringsarbete
Göta Lejon bedriver ett aktivt skadebegränsande och skadeföre
byggande arbete där analys och uppföljning liksom tidig upptäckt 
och rätt åtgärd är viktiga begrepp. Genom skadeförebyggande 
bidrag styrs insatser där de bäst behövs. Arbetet sker dels genom 
egen medverkan och/eller genom skadeförebyggande bidrag. 
Från år 1991 fram till och med 2015 har bolaget bidragit med cirka 
125 Mkr i skadeförebyggande bidrag. Under år 2015 har omkring 
6,0 Mkr betalats ut i bidrag. 

Mycket skadeförebyggande arbete sker genom implementering 
av olika typer av fysiskt skydd. En väsentlig del av det skade
förebyggande arbetet är att installera och underhålla olika larm
system för tidig upptäckt. Bolaget stödjer kunderna avseende 
installation av brand och inbrottslarm i första hand till skolor/
förskolor men även till idrotts, kultur och industribyggnader. 
Omfattningen av dessa för tidigt upptäckande system har bidragit 
till att minimera omfattningen av brandskador och därmed kost
naden för inträffade bränder. 

Under vissa perioder kan extrabevakning av väktare vara en 
effektiv skadeförebyggande åtgärd. Göta Lejon har under året 
gett bidrag på nära en miljon kronor för extrabevakning, främst 
avseende transitboenden för flyktingar. 

Viktiga dokument i arbetet är ägardirektiv för Göta Lejon, 
Försäkringspolicy för Göteborgs Stad och Säkerhetspolicy för 
Göteborgs Stad . Göta Lejon ska aktivt medverka i och vara en 
av de drivande aktörerna i kommunens gemensamma säker
hetsarbete. För att det skadeförebyggande arbetet ska fungera 
väl måste varje förvaltning eller bolag ha en säkerhetschef eller 
motsvarande. Genom regelbundna och dokumenterade kund
besök med både säkerhetsansvarig och försäkringsansvarig hos 
kund följer bolaget upp i vilken utsträckning stadens förvaltningar 
och bolag efterlever policyn och försäkringsvillkorens krav, samt 
hur kundernas försäkringslösningar stämmer överens med deras 
behov. Göta Lejon har under året deltagit i stadens arbete med 
framtagning av riktlinjer för riskhantering och intern kontroll, ett 
arbete som fortsätter under 2016. 

Göta Lejons skadeförebyggande program innehåller en 
besiktningsplan med alla försäkrade objekt med ett värde över 
250 miljoner kr. På dessa objekt kommer en riskbesiktning att 
utföras vartannat till vart femte år, ju högre värde desto tätare 
intervall. Syftet med riskbesiktningarna är att få en bild av risker, 
verksamhet och annat som kan vara av försäkringsintresse, samt 
att identifiera lämpliga åtgärder som kan förbättra riskbilden. 
Resultatet av besiktningarna gås igenom av Göta Lejon och res
pektive kund där även skadeförebyggande åtgärder identifieras 
och följs upp. Under 2015 har 21 besiktningar genomförts.
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Statistiken visar på en ökning av brandtillbud jämfört med föregående 
år. Vid årets slut hade 96 bränder inträffat i egendom tillhörande 
Göta Lejons kunder, bostäder ej inräknat, vilket kan jämföras med 
77 stycken 2014. Av de 96 bränderna var 36 bränder anlagda, det vill 
säga 38%. Detta är en minskning jämfört med föregående år då mot-
svarande siffra var 45%. Föregående år var motsvarande siffra 
35 bränder anlagda. 57% av bränderna upptäcktes med hjälp av 
brandlarm som är direktkopplat till larmcentral.

Bränderna kostade ca 12 miljoner kr vilket är en ökning jämfört med 
2013 och 2014 då kostnaderna var ca 7 miljoner kr. 10 av bränderna 
hade en skadekostnad överstigande fem prisbasbelopp, det vill säga 
222 500 kr, vilket innebär att 10% av bränderna står för 76% av kost-
naderna. Jämfört med föregående år så innebär dessa siffror att det 
2015 inträffat fler bränder med relativt små skadekostnader.

35% av bränderna inträffade i skola eller förskola. Skol- och förskole-
bränder kostade totalt ca 2,8 miljoner kr. Skol- och förskolebränder 
ligger på samma nivå som föregående år, både avseende antalet 
bränder och dess kostnad, vilket är låga siffror jämfört med tidigare år.

En ökning märks avseende bränder i boenden. Dessa var under 2015 
22 stycken, vilket innebär 23% av det totala antalet. Motsvarade siffror 
var under 2014 12 st, vilket då motsvarande 16%. Dessa bränder stod 
i år för cirka 30% av de totala skadekostnaderna.

Sett över längre tid så har antalet bränder sedan 2007 legat på cirka 
80 stycken per år, men alltså ökat 2015. De tidigare låga kostnaderna 
har likaså ökat 2015. Däremot kan man fortsatt se en nedåtgående 
trend i antalet anlagda bränder, framförallt på skolor och förskolor. 
Att många bränder larmas med automatlarm innebär också att 
investeringar i tidigt upptäckande system har en positiv effekt då 
konsekven serna av bränderna begränsas.

Antal bränder i objekt försäkrade i Göta Lejon (exkl bostäder) samt dess 
kostnader åren 2003 - 2015*, totalt samt fördelat på skola och förskola

* Branden i Torslandaskolan 
 2009 är exkluderad från 
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Bland övriga projekt inom det skadeförebyggande området kan 
nämnas en avbrottsanalys avseende spårvagnshallarna för 
Göteborgs Spårvägar samt en riskanalys avseende uppförandet 
av förvaltningen Kretslopp och Vattens nya förvaltningskontor vid 
Alelyckan.

Av stor betydelse för det skadeförebyggande arbetet är kun
skapen om vad som inträffar, händelsernas orsaker och kostna
der. Göta Lejon arbetar därför aktivt med analysarbete och upp
följning av skador och händelser inom alla försäkringsområden.

Statistiken visar på en ökning av brandtillbud jämfört med före
gående år. Vid årets slut hade 96 bränder inträffat i egendom 
tillhörande Göta Lejons kunder, bostäder ej inräknat, vilket kan 
jämföras med 77 stycken 2014. Av de 96 bränderna var 36 brän
der anlagda, det vill säga 38%. Detta är en minskning jämfört med 
föregående år då motsvarande siffra var 45 %.  

En ökning märks avseende bränder i boenden. Dessa var 
under 2015 22 stycken, vilket innebär 23 % av det totala antalet. 
Motsvarade siffror var under 2014 12 stycken, vilket då motsva
rande 16 %. Dessa bränder stod i år för cirka 30 % av de totala 
skadekostnaderna. 

obefogade/befogade larm

Totala antalet larm till Räddningstjänsten för kommunala anläggningar 
uppgick år 2015 till 822 st (år 2014 till 697 st).Av dessa var cirka 87 pro-
cent obefogade (88 procent). De tre vanligaste orsakerna till obefogade 
larm är, okänd för Räddningstjänsten 289 st, matlagning 145 st och 
hantverkare 77 st. 

SkaDElägET FöR EgENDomSSkaDoR

SAmmAnStäLLninG per typ Av SkAdA

Skadetyp/år  2015  2014  2013 
Stöld/ inbrott 8,2 Mkr 7,1 Mkr 9,7 Mkr
Glaskross 8,5 Mkr 8,3 Mkr 9,6 Mkr
Klotter 11,6 Mkr 11,1 Mkr 12,1 Mkr
Övrig vandalisering 16,0 Mkr 14,8 Mkr 15,5 Mkr
Brand 113,0 Mkr 29,7 Mkr 26,1 Mkr
Vatten 62,7 Mkr 64,4 Mkr 67,2 Mkr
Larm 8,3 Mkr 4,7 Mkr 3,1 Mkr
Övrigt 39,8 Mkr 27,0 Mkr 18,5 Mkr

ToTal 268,1 mkr 167,1 mkr 161,8 mkr

Egendomsskador per typ av skada åren 2013-2015 tillhörande 
Göteborgs  kommun, Mkr. Skador över och under självrisk.

Sett över längre tid så har antalet bränder sedan 2007 legat på 
cirka 80 stycken per år, men har alltså ökat 2015. De tidigare låga 
kostnaderna har likaså ökat 2015. Däremot kan man fortsatt se 
en nedåtgående trend i antalet anlagda bränder, framförallt på 
skolor och förskolor. Att många bränder upptäcks med automat
larm innebär också att investeringar i tidigt upptäckande system 
har en positiv effekt då konsekvenserna av bränderna begränsas.
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Viktiga framtidsfrågor
Riskhantering och försäkringar kopplat till infrastruktur
projekten i Västsvenska paketet är ett viktigt framtida 
fokusområde för bolaget. De ökande vattenskadorna 
på grund av översvämning är också en viktig framtida 
fråga för bolaget.

Vi sätter också fokus på frågan kring hur Göta Lejon 
på bästa sätt kan bidra till att utveckla och förstärka 
Stadens arbete med riskhantering.

Bolaget kommer att fortsätta att vidareutveckla vår 
service och försäkringslösningar till våra kunder. 
Detta handlar främst om att säkerställa att vi levererar 
en kostnadseffektiv försäkringslösning.
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11RESulTaT & balaNS

RESulTaTRäkNiNgaR        
  
kkr 2015 2014 

Premieintäkt  113 480 105 526 
    
Återförsäkring - 54 553 - 60 817
       
Försäkringsersättningar - 40 384 -19 990   

Driftskostnader - 29 121 - 21 536

Kapitalavkastning 27 234 932

Övriga intäkter 418 405 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 17 075 4 520

Förändring säkerhetsreserv 9 996 - 4 594

Skatt 0 0 

ÅRETS RESulTaT 27 071 -  74 
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balaNSRäkNiNgaR       
     
kkr 2015-12-31 2014-12-31 

TillgÅNgaR  

Immateriella tillgångar 5  101 6 470   
 
Placeringstillgångar 230 174 170 628   

Ej intjänade premier återförsäkrares andel 778 1 688 
Oreglerade skador återförsäkrares andel 69 598 69 278 
Summa återförsäkr andel av försäkringstekniska avsättningar 70 376 70 966 

Fordringar avseende direkt försäkring 2 400 3 303 
Fordringar avseende återförsäkring - 7 112
Övriga fordringar 61 941 160 
Summa fordringar 64 341 10 575 

Materiella tillgångar 634 846 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  3 670 1 699 

Summa TillgÅNgaR 374 296 261 184 
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balaNSRäkNiNgaR   
                                                                                                                  
kkr 2015-12-31 2014-12-31 

EgET kapiTal, aVSäTTNiNgaR ocH SkulDER     
 
Aktiekapital  145 000 145 000
Balanserat resultat - 428 - 355
Årets resultat 27 071 - 74 
Summa eget kapital 171 643 144 571 

Säkerhetsreserv 17 946 27 942

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 1 162 1 787 
Oreglerade skador 166 198 80 394 
Summa försäkringstekniska avsättningar 167 360 82 181 

Skulder avseende direkt försäkring 1 364 1 161 
Skulder avseende återförsäkring 4 927 - 
Övriga skulder 9 117 2 769 
Summa skulder 15 408 3 930 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 939 2 560 

Summa EgET kapiTal, aVSäTTNiNgaR ocH SkulDER 374 296 261 184 
     
    
 



Försäkrings AB Göta Lejon
Stora Badhusgatan 6
411 21 Göteborg
tfn. 031368 55 00
gotalejon@gotalejon.goteborg.se
www.gotalejon.goteborg.se

Försäkrings AB Göta Lejon är Göteborgs Stads helägda bolag. 

Göta Lejon skall genom ett effektivt säkerhetsarbete sänka 

stadens riskkostnader och på olika sätt bidra till att säkerheten 

ökar i Göteborgs Stads olika verksamheter. Bolaget försäkrar 

endast risker inom Göteborgs Stads verksamheter.
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