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Försäkrat egendomsvärde:

268 miljarder kronor

Antal anställda:

13
Antal kunder:

56
Antal kundbesök:

255
Nöjd-Kund-Index (NKI):

81
Riskbesiktningar:

39

Premieintäkter:  

127 miljoner kronor
Resultat:  

- 6 miljoner kronor
Solvenskvot:  

173 procent
Totalkostnadsprocent (combined ratio):  

107

2018 i korthet …

Om Göta Lejon
Försäkrings AB Göta Lejon är ett av 
Göteborgs Stads interna bolag och 
ska skapa affärsmässig samhällsnytta 
genom att ansvara för Göteborgs 
Stads försäkringsskydd gällande all 
försäkring förutom pensions- och 
kollektivavtalsreglerade försäkringar. 
Bolaget är stadens expertorgan för 
försäkrings- och riskhanteringsfrågor 
och utvecklar områdena genom ett 
pådrivande stöd till stadens verksam-
heter. Bolaget är inte vinstdrivande.

Göta Lejons kunder består av 
samtliga förvaltningar och bolag 
inom  Göteborgs Stad. Bolagets 
kundansva riga träffar och har 
 kontakt med kund erna regelbundet.

Göta Lejon identifierar, struktu-
rerar, försäkrar och återförsäkrar 
stadens risker. Bolaget arbetar aktivt 
med riskhanteringsfrågor genom sin 
centrala roll som katalysator för hela 
staden. Det sker bland annat genom 
riskbesiktningar, uppföljning av 
besiktningar, samlad kommunikation, 
seminarier, utbildningar och verk-
samhetsanpassat stöd inom försäk-
ring och riskhantering till kunderna.

Riskerna som Göta Lejon försäkrar 
har återförsäkrats på återförsäkrings-
marknaden. Skadehanteringen är 
out sourcad till fristående skaderegle-
ringsbolag.
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Förord
Göta Lejon har sedan försäkringspolicyn antogs av kommunfullmäktige 2013 
bedrivit ett stort förändrings- och utvecklingsarbete. Samtliga bolag och för-
valtningar inom Göteborgs Stad har nu Göta Lejon som försäkringsgivare och 
bolagets totala försäkringsvärde har de senaste fem åren ökat från cirka 70 till 
268 miljarder kronor vid 2018 års utgång.

Under de senaste åren har också nya lagar och regler tillkommit för 
försäkrings bolag vilket inneburit ökade resurser och förändrade arbetssätt 
inom bolaget. Göta Lejon har under perioden även förstärkt sin kompetens 
inom flera områden för att möta de krav som kunder och lagstiftare ställer på 
dagens Göta Lejon.

Vårt fokus är att genom samverkan få en gemensam förståelse för de risker 
som behöver hanteras både inom verksamheterna i staden och med hela 
 stadens bästa för ögonen. Det är också ledstjärnan i bolagets kundorganisa-
tion där våra kund ansvariga möter kunderna på daglig basis. Det känns därför 
mycket glädjande att kundundersökningen som Göta Lejon gör vartannat år 
gav ett NKI på 81 för 2018.

Det skadeförebyggande arbetet har utvecklats på senare år, bland annat 
med ett stort antal riskbesiktningar. De har gett ett mycket gott underlag för 
 kunderna att gå vidare med åtgärder och rekommendationer som långsiktigt 
sänker stadens skadekostnader.

För att kunna placera Göta Lejons återförsäkring till bästa pris och villkor 
så är det viktigt att vi kan visa återförsäkrarna att Göteborgs Stad förstår sina 
risker och att vi tillsammans arbetar för att förebygga skador. Detta blir extra 
viktigt under 2019 med tanke på skaderesultatet 2018.

Vi lever i en tid som präglas av digitalisering och stora investeringar i bo-
städer och infrastruktur som leder till att nya risker behöver hanteras. Genom 
riskseminarier och andra kundaktiviteter bidrar vi till att ge våra kunder god 
inblick i nya och växande riskområden som exempelvis cyberrisker, ny elteknik 
och byggande i trä.

Försäkringsverksamhet präglas av variationer i ekonomiskt utfall. Resultatet för 
2018 blev drygt 6 miljoner kronor minus och det är i huvudsak skadeutfallet som 
bestämmer resultatnivån. Vår strävan är att över tid leverera ett nollresultat då 
bolaget inte har något vinstkrav från vår ägare Göteborgs Stad.

Göta Lejons solvenskvot ligger fortsatt inom det spann som styrelsen 
 beslutat om mellan 1,50 och 2,50. På grund av resultatet sjönk kvoten något 
2018 till 1,73. Det är 0,73 över lagkravet.

Göta Lejon är nu i en fas av konsolidering där vi lägger fokus på verksam-
hets utveckling för fortsatt nöjda kunder och medarbetare samt kostnads-
effektiva arbetssätt.

Göta Lejon har under 2018 utifrån de mål som kommunfullmäktige och 
 bolagets styrelse gett oss arbetat för att bidra till en hållbar stad genom 
fokus på försäkringslösningar och skadeförebyggande insatser som skyddar 
människor, värde och miljö.

Jag ser framemot att tillsammans med bolagets erfarna och engagerade 
medarbetare fortsätta utvecklingen av Göta Lejon för att möta framtiden med 
nya och redan kända risker att försäkra och hantera.

Annika Forsgren, VD
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Försäkringsrörelsen
Göta Lejon försäkrar egendom, ansvar, spårvagn och fordon åt stadens 
förvaltningar och bolag, som är Göta Lejons kunder. Bolaget köper 
externt, utan egen risk, försäkringar för olycksfall, tjänsteresa, VD- och 
styrelseansvar samt båtar. Vid behov tillhandahåller Göta Lejon även 
projekt- och specialförsäkringar. 

Egendomsförsäkring
Egendomsförsäkring består av försäkring av 
egendom inklusive ersättning för extrakostnader, 
hyresförluster och avbrott. Det totala försäkrings-
värdet var vid årets slut totalt 268 miljarder kronor 
(263 mdkr för 2017). 

Det har funnits fyra olika återförsäkringsprogram 
för egendomsförsäkring under året – Egendom 
staden, Egendom energi, Egendom Framtiden 
 (bostäder) och Egendom terrorism. I huvudprogram-
met för staden har självbehållet (egen risk) under 
2018 uppgått till maximalt 17,5 miljoner kronor (17,5 
mkr för 2017) per skada och totalt 35 mkr (35) per år. 
Egendomspremien för 2018 var 90 mkr.

 
Ansvarsförsäkring och  
förmögenhetsbrottsförsäkring
Göta Lejons försäkring avser bland annat allmänt 
ansvar, konsultansvar, förmögenhetsbrott och ren 
förmögenhetsskada. Försäkringsbeloppet var 2018 
maximalt 300 mkr (300). Självbehållet har varit  
5 mkr per skada (5) och 15 mkr per år (15). Ansvars-
premien för 2018 var 14 mkr.

Spårvagnsförsäkring
Bolagets spårvagnsförsäkring omfattar järnvägs-
ansvarsförsäkring, kaskoförsäkring samt garage-
försäkring. Försäkringsbeloppet uppgår till ett 
maximalt belopp om 300 mkr för järnvägsansvars-
försäkringen. Självbehållet för Göta Lejon är 5 mkr 
per skada för järnvägsansvarsförsäkringen, 3 mkr 
per skada för kaskoförsäkringen och 17,5 mkr per 
skada för garageförsäkringen. Årets premie för 
spårvagnsförsäkringen var 8 mkr.

Motorfordonsförsäkring
Bolaget försäkrar stadens fordon. Försäkringen 
omfattar trafikförsäkring, vagnskadeförsäkring samt 
delkasko. För att hantera denna försäkring samarbe-
tar bolaget med Göteborgs Stads Leasing AB (före 
detta Gatubolaget) som äger större delen av stadens 
bilpark. 2018 var motorpremierna 14 mkr.
Självbehållet för trafikförsäkring var 5 mkr (5) per 
skada och 15 mkr (15) per år. Återförsäkring  
för stora kaskoskador finns i återförsäkrings-
programmet för egendom.

Olycksfallsförsäkring 
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. Försäk-
ringsgivare är Protector.

Olycksfallsförsäkring speciell 
verksamhet
Försäkringen är en olycksfallsförsäkring för 
 personer i speciell verksamhet. Det rör sig om 
grupper i  kommunal regi, exempelvis ungdomar i 
arbetsmarknadsåtgärder, boende i familje-
hem, daglig verksamhet och volontärer. 
Försäkringsgivare är Protector.

Tjänsteresa
Försäkringen skyddar samtliga anställda, 
förtroende valda och praktikanter inom 
Göteborgs Stad vid resa eller uppdrag 
utanför den ordinarie arbetsplatsen, som 
beordrats och bekostats av arbetsgivaren. 
För säkringen gäller i hela världen och 
för alla typer av resor. Försäkringsgiva-
re under 2018 var If skade försäkring 
och är nu Europeiska ERV.
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VD- och styrelseansvar
En ansvarsförsäkring för stadens bolag som ger 
samtliga VD:ar, styrelseledamöter och andra ledande 
befattningshavare skydd för det personliga betal-
ningsansvaret som kan ställas som krav mot dem som 
individer för handlingar de vidtagit eller underlåtit att 
vidta för bolaget. Försäkringsgivare är Zurich.

Försäkring av båtar
Successivt samlas försäkringar för båtar som ägs  
av Göteborgs Stads olika organisationer till en  
gem en sam försäkringslösning. Försäkringsgivare  
är Trygg-Hansa.

Kunder och marknad
Göta Lejon är ett internt bolag som arbetar för 
Göteborgs Stads och göteborgarnas bästa. Bolaget 
erbjuder försäkringslösningar som är kostnadseffek-
tiva och anpassade för kundernas behov.

Göta Lejon är Göteborgs Stads helägda captive-
bolag och försäkrar enbart ägaren. Att samla 
stadens försäkringsbehov och ha en helhetssyn 
ökar kontrollen över stadens risker och därmed 
försäkrings behovet. Det möjliggör bland annat att 
bolaget kan fördela cirka 5 mkr årligen i skade-
förebyggande bidrag till förvaltningar och bolag.
Som internt bolag har Göta Lejon god kännedom 
om stadens verksamheter samt tillgång till viktiga 
kontaktnät inom staden men även till externa nätverk. 
Göta Lejon har också en central roll i att utveckla 
försäkringsområdet inom staden, till exempel genom 
utbildningar, träffar och information vid kundmöten. 

Nyckeltal 2018 2017

Premieintäkt brutto 126 882 125 819 tkr

Årets resultat före dispositioner och skatt -6 343 3 331 tkr

Balansomslutning 317 506 328 334 tkr

Återförsäkringspremier -40 401 -40 609 tkr

Försäkringsersättningar före återförsäkring -59 249 -74 324 tkr

Skadekostnadsprocent 67 54

Driftskostnadsprocent 40 42

Totalkostnadsprocent 107 96

Totalt försäkringsvärde 268,0 263,2 mdkr

Skadeförebyggande bidrag 4 080 3 497 tkr

Nöjd-Kund-Index 81 71

Nöjd-Medarbetar-Index 60 60

Riskbesiktningar 39 34

Antal kundbesök 255 201

Göta Lejon har direkt tillgång till återförsäkrings-
marknaden där det finns många kapitalstarka  
återförsäkringsbolag som enbart återförsäkrar  
andra  försäkringsbolag eller captivebolag. Detta  
gör att Göta Lejon kan finansiera den del av risken 
som  bo laget inte vill ta själv. Återförsäkring  
upphandlas på den globala återförsäkrings- 
marknaden. 

Samtliga bolag och förvaltningar i staden är 
 sedan 2017 försäkrade genom Göta Lejon. Totalt 
 antal kunder är 56. Bolagets fyra kundansvariga 
hade under året 255 kundmöten.

Medarbetare
Göta Lejon använder verktyget BAS vid  arbetsvärderingar 
och det visar att det inte finns oskäliga löneskillnader 
 mellan män och kvinnor i bolaget.

All personal har personliga utvecklingsplaner 
som uppdateras och följs upp vid mål-, utvecklings- 
och uppföljningssamtal under året.

Göteborgs Stads medarbetarenkät gjordes 
 senast i december 2017 och Göta Lejon fick värdet  
60 i nöjd-medarbetar-index. Bolaget hade i fjol 
13 anställda. I ledningsgruppen var ansvariga för 
 bolagets huvudprocesser representerade.

Ingen rörlig ersättning utgår till någon av 
 bolagets anställda. VD:s lön sätts av stadsdirektören 
för Göteborgs Stad. Lönen har inga rörliga delar. Det 
finns två ledande befattningshavare i bolaget, VD och 
vice VD. Göta Lejon har upprättat och offentliggjort en 
ersättningspolicy i enlighet med FFFS 2016:21. Den finns 
på goteborg.se/gotalejon.
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Ekonomiskt utfall
Årets resultat före dispositioner och skatt blev en 
förlust på 6 343 tkr (+3 331 för 2017), se diagram.
Förlusten beror i huvudsak på högre skadekostna-
der än prognosticerat. Försäkringsrörelsens resultat 
var -6 343 tkr (3 331) och finansrörelsens resultat 
uppgick till 0 tkr (0). Säkerhetsreserver uppgick 
efter gjorda dispositioner till 14 510 tkr (20 784). 
Konsolideringsgraden minskade från 219 procent 
till 210 procent jämfört med 2017, beroende på 
årets förlust. 

 
Skadeutfall 
Göta Lejons totala kostnad för årets egendoms- 
skador uppgick till 50,2 mkr (32,2 för 2017) efter 
avdragen självrisk. Se diagrammet intill för en över-
sikt för de senaste fem åren. Brandskador stod för 
22,8 mkr (6,8), naturskador 0,3 mkr (0,5), vatten-
skador 22,3 mkr (3,4) och övriga skador 4,8 mkr 
(21,5). Skadekostnaderna för anlagd brand blev  
7,3 mkr (4,8). Antalet skador var 181 (134).

Skadekostnaden för årets ansvarsskador upp-
gick efter avdragen självrisk till 6,9 mkr (3,3). 
Skadekost naden för ansvar för spårbunden trafik 
uppgick efter avdragen självrisk till 0,2 mkr (0,8). 
Totalt sett anmäldes 232 skador (217) till Göta  
Lejon avseende allmänt ansvar varav 55 (20) var 
över självrisk. För ansvar enligt järnvägstrafik- 
lagen anmäl des 87  skador (88) varav 0 (1) var  
över självrisk.

Skadekostnaden för årets motorfordonsskador 
efter avdragen självrisk uppgick till 10,6 mkr (6,4). 
Anmälda skador till motorfordonsförsäkringen 
uppgick till 2 007 (1 951) varav 660 (615) avsåg 
 trafikskador och 1347 (1 336) avsåg vagnskador 
samt delkaskoskador.
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Resultatutveckling Göta Lejon (tkr)

Skadekostnad egendomsskador (kr)

All risk Brand Inbrott Maskin Natur Skadegörelse Stöld Vatten
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Resultatutveckling 2006–2018. Det ekonomiska resultatet varierar över tid beroende på när storskador inträffar. 
Göta Lejon är inte vinstdrivande och strävar efter nollresultat.

Skadekostnader över självrisk och före avgiven återförsäkring. De fem senaste årens kostnader för  försäkringsskador 
som Göta Lejon hanterar. Respektive förvaltning/bolag inom staden har utöver detta  betalat för sina egna skador under 
självrisk. Det finns ett återförsäkringsskydd för mycket stora skador eller stora ackumulerade skadekostnader under ett 
enskilt år. Branden på Decembergatan 2015 beräknas ha kostat 73 mkr över självrisk varav återförsäkrarna  
betalade merparten. 2017 och 2018 har återförsäkrarna betalat en mindre del av totalkostnaden.
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Väsentliga händelser under 2018 
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81
Nöjd-kund-index (NKI) för Göta 
Lejon ökade från 71 (2016) till 81 
för 2018. Resultatet har förbätt-
rats för samtliga frågeområden. 
Bolagets utvecklade kund-
process med kundansvariga och 
fler kundaktiviteter bedöms ha 
bidragit till att öka kundernas 
nöjdhet, särskilt för kundbe-
mötande och tillgänglighet.

Göta Lejons satsning på fler 
kundspecifika och ämnesspeci fika 
kund aktiviteter såsom sem inarier 
och utbildningar med mera be-
döms ha ökat riskmedvetenheten 
hos stadens förvaltningar och 
bolag. Bland annat anordnade 
bolaget riskseminarier om cyber-
risker och cellplast i byggande.

39
Under året genomfördes 39 
riskbesiktningar. Inom försäk-
ringsprogrammen för Egendom 
staden, Bostäder och Energi. 

Samtliga av Göta Lejons återför-
säkrares rating uppnår väl kraven 
i Göta Lejons Riktlinje för åter-
försäkring (minst A-). Statusen 
per 31 december 2018 visar att 
sex av Göta Lejons tolv återför-
säkrare har minst AA- i rating och 
de övriga sex har A+ eller A. 

@
Göta Lejon handlade för stadens 
räkning upp olycksfallsförsäk-
ring för alla folkbokförda barn 
och elever i Göteborgs Stad. 
Försäkringsgivare för perioden 
2018-07-01 – 2020-06-30, med 
möjlighet till förlängning 1 plus 
1 år, är Protector. Försäkrings-
beloppet för invaliditet har höjts 
från 10 prisbasbelopp till  
15 prisbasbelopp.

Totalt har det under året  
genomförts 255 kundspecifika 
möten. Kundmöten genom-
fördes enligt plan och efter den 
komplexitet som kunden har i 
försäkringsfrågor. 

Lejonpriset delades ut för första 
gången. Gårdstensbostäders 
trygghetsgrupp vann och fick 
priset från Göta Lejons vd på 
 bolagets vårkonferens. De som 
kan vinna är verksamheter, 
organ isationer eller anställda 
inom Göteborgs Stad som gjort 
något extra för det skadeföre-
byggande arbetet i staden.

Tre återförsäkringar upphandlades 
för att gälla från och med 1 januari 
2019: Egendomsförsäkring Energi 
(Göteborg Energi och Renova), 
Ansvar samt Spårvagn kasko. 

3Göta Lejon har i samarbete med 
Räddningstjänsten och Lokal-
förvaltningen genomfört en 
utbildningsdag om systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA) riktat 
till Lokalförvaltningens kunder. 
60 deltagare.

2018 inträffade 38 bränder på 
skolor. Det innebär ett trendbrott 
för den ökning av skolbränder 
som pågått sedan 2014. Skol-
bränder stod 2018 för 38 procent 
av alla brandincidenter. 
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Viktiga styrdokument är Göta Lejons ägardirektiv, 
Göteborgs Stads försäkringspolicy och säkerhets- 
policy. Göta Lejon ska aktivt medverka i och vara 
pådrivande i kommunens gemensamma säkerhets-
arbete. För att det skadeförebyggande arbetet 
ska fungera väl måste till exempel varje förvaltning 
och bolag ha en säkerhetschef eller motsvarande. 
Genom regelbundna och dokumenterade kundbesök 
med både säkerhetsansvarig och försäkringsan-
svarig hos kunderna följer bolaget upp hur stadens 
förvaltningar och bolag följer försäkringspolicyn och 
försäkringsvillkorens krav. Vid kundmötena diskute-
ras även kundernas försäkringslösningar och behov.

Göta Lejon delar årligen ut cirka 5 mkr i skade-
förebyggande bidrag. Syftet är att bidra till de åt-
gärder som minskar riskerna mest. Från starten 1991 
har bolaget betalat cirka 138 mkr i skadeförebyg-
gande bidrag. 2018 var bidraget 4,1 mkr, se tabell.

Fysiska skydd
Olika typer av fysiska skydd är de vanligaste skade-
förebyggande åtgärderna. En viktig del av det 
skadeförebyggande arbetet är att installera och 
underhålla olika larmsystem för att tidigt upptäcka 
brand, inbrott, vattenskador med mera. 

Göta Lejon ger kunderna stöd för installation 
av brand- och inbrottslarm. I första hand till skolor 
och förskolor samt idrotts- och kulturbyggnader. 
Stadens höga larmgrad har bidragit till att minska 
brandskadorna och kostnaderna för bränder. 

Riskbesiktningar
Göta Lejons skadeförebyggande program innehåller 
en besiktningsplan med alla försäkrade objekt som 
har ett värde på minst 150 mkr. Objekten riskbe-
siktigas vartannat till vart femte år, ju högre värde 
desto tätare intervall. Syftet är att få en bild av 
verksamheternas risker och annat som kan vara av 
försäkringsintresse, samt att identifiera åtgärder som 
kan minska riskerna. Göta Lejon följer upp resultatet 
av besiktningarna och de rekommenderade skade-
förebyggande åtgärderna med respektive kund. 
2018 gjordes 39 besiktningar.

Riskhantering och  
skade före byggande arbete
Göta Lejon arbetar skadeförebyggande för att begränsa skadorna inom 
 Göteborgs Stad. Avgörande för att lyckas är analys, uppföljning, tidig  
upptäckt och rätt åtgärd.

Skadeförebyggande bidrag 2018 (tkr) 

RISK/Du behövs! 1 491 000

Extrabevakning 1 070 485

Belysning/staket 513 191

Allmänt förebyggande 400 000

Inbrottslarm 211 500

Kamera 180 000

Säkerhet/risk/brottsförebyggande 160 165

Röjning 36 386

Passerkontroll/lås/galler 17 000

Totalsumma 4 079 727

Statistik, analys och uppföljning
Det skadeförebyggande arbetet bygger på god 
kunskap om vad som inträffat, varför och vad det 
kostar. Göta Lejon arbetar aktivt med analysarbete 
och uppföljning av skador och händelser inom alla 
försäkringsområden.

De totala egendomsskadorna i Göteborgs Stad 
definieras som alla egendomsskador som rapporte-
rats till Göta Lejon. Här ingår såväl skador över som 
under självrisk. Även om det finns ett mörkertal av 
skador som inte meddelas ger rapporteringen en 
viktig bild över den totala skadekostnadens utveckling.

Den totala skadekostnaden 2018 blev cirka 269 
miljoner kronor (mkr) vilket är 50 mkr högre än 
föregående år. Bränder stod för cirka 63 mkr och 
vattenskadorna ökade med omkring 40 mkr till cirka 
128 mkr i kostnader. Bränder är den huvudsakliga 
orsaken till stora enskilda skadekostnader men vat-
tenskador står för den största andelen av den totala 
skadekostnaden för skador över och under  självrisk. 

Skadeförebyggande bidrag 2018. Bidraget gick främst till 
olika fysiska skydd samt brandförebyggande arbete riktat 
till skolelever i Göteborgs Stad (RISK).



Skadegörelse, stöld och inbrott orsakar också 
stora kostnader totalt sett men dessa händelser är 
 huvudsakligen under självrisk.

Brand- och vattenskador står för de högsta 
kost naderna inom egendomsskadorna. Utveckling-
en under de senaste fem åren finns i diagrammet 
 Kostnadsfördelning för olika egendomsskador.

Antalet brandtillbud 2018 ökade något jämfört med 
2017, se diagram. 119 (104 år 2017) brandtillbud inträf-

fade i kundernas egendom om bostäder inte räknas 
in. 85 tillbud orsakades av mänsklig handling varav 36 
med avsikt. 66 procent av alla bränder upptäcktes av 
brandlarm som är direktkopplade till larmcentral. 

2018 inträffade 38 bränder på skolor. Det innebär 
ett trendbrott för den ökning som pågått sedan 
2014. Av skolbränderna var 68 procent orsakade 
av mänsklig handling med avsikt. Kostnaderna för 
skolbränder var liksom 2017 låga.

Totala kostnader (kr) för egendomsskador i Göteborgs Stad 2014–2018
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Egendomsskador över och under självrisk. Den totala kostnaden för egendomsskador inom Göteborgs Stad ökade 2018. Bland 
annat ökade kostnaderna för vattenskador. Den höga totalkostnaden 2015 berodde på den stora branden på Decembergatan.

Kostnadsfördelning för olika egendomsskador

Kostnader för olika egendomsskador. Diagrammet visar fördelningen av kostnader för olika typer av egendomsskador de 
sju senaste åren. Brand- och vattenskador har ökat sina andelar över tid. Fördelningen baseras på kostnaden för samtliga 
skador som rapporterats inom Göteborgs Stad och till Göta Lejon. Såväl över som under självrisk.
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Antal anlagda och icke anlagda skolbränder. Antalet anlagda skolbränder har ökat under 
några år men den trenden bröts 2018. Kostnaderna har varit relativt låga de senaste två åren.

* Sedan 2016 har begreppet anlagd brand ersatts av ”mänsklig handling med avsikt”. Det gör att de antal 
som redovisas före och efter förändringen inte är fullt ut jämförbara. Branden i Torslandaskolan 2009 är 
exkluderad. Kostnaden uppskattas till 108 mkr.

Antal bränder och brandkostnad 2003–2018* (exklusive bostäder)

Brandstatistik 2003–2018. Diagrammet visar antal bränder i objekt (exklusive bostäder) som Göta Lejon försäkrar 
samt totala kostnaderna för bränderna. De sammanlagda kostnaderna för bränderna 2018 var låga.

* Branden i Torslandaskolan 2009 är exkluderad. Kostnaden uppskattas till 108 mkr.

Antal anlagda bränder (mänsklig handling med avsikt)

Antal icke anlagda bränder (mänsklig handling utan avsikt/ej mänsklig handling)

Kostnad bränder (SEK)
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   Göta Lejon ska fortsatt leverera kostnads-
effektiva försäkringslösningar och ha en god 
dialog med kunderna.

  En viktig framtidsfråga är på vilket sätt Göta 
Lejon kan bidra till att utveckla och förstärka 
stadens arbete med riskhantering och skade-
förebyggande arbete. Ett väl fungerande risk-
hanteringsarbete i staden reducerar inte bara 
kostnaden för skador utan ger även basen till 
ett kostnadseffektivt återförsäkringsprogram.

  Riskhantering och riskfinansiering kopplat till 
infrastrukturprojekt så som Västsvenska paketet 
samt övriga större projekt kopplade till stadens 
utvecklingssprång.

  De ökande vattenskadorna på grund av mer 
extremt väder är en allt viktigare fråga.

  Omvärldsfaktorer som terrorbrott och social 
oro är faktorer bolaget behöver ta hänsyn till i 
bolagets framtida verksamhet.

  IT-relaterade risker är också ett område som 
bolaget följer utvecklingen av, både ur ett 
 för säkringsperspektiv och hur dessa risker  
kan hanteras.

  Göta Lejon ser över stadens behov av 
 miljöansvarsförsäkringar.

  Eventuella förändringar i Göteborgs Stadshus 
AB vad gäller utförsäljning av bolag kommer 
att påverka Göta Lejons premievolym.

  En mycket viktig faktor för att Göta Lejon ska 
kunna utföra sitt uppdrag är att bolaget säker-
ställer ett högt engagemang och kompetens 
hos personalen samt behåller sin personal. 
Dessutom ökar kraven på personal inom flera 
områden då vissa tjänster kräver lämplighets-
prövning av Finansinspektionen.

  Två nya regelverk som rör Göta Lejon 
är  Finans inspektionens föreskrifter om 
försäkringsdistri bution (FFFS 2018:10) som 
trädde i kraft i oktober 2018 samt regelverket 
IFRS 17 som ska gälla från 2021.

Viktiga  
framtidsfrågor
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RESULTATRÄKNINGAR (tkr) 2018 2017

Premieintäkt 126 882 125 819

Återförsäkring -40 401 -40 609

Försäkringsersättningar -58 144 -45 747

Driftskostnader -34 680 -36 132

Kapitalavkastning - -

Övriga intäkter - -

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -6 343 3 331

Förändring säkerhetsreserv 6 273 -3 440

Skatt - -

ÅRETS RESULTAT -70 -109

BALANSRÄKNINGAR TILLGÅNGAR (tkr) 2018-12-31 2017-12-31

Immateriella tillgångar 5 427 6 830

Placeringstillgångar 287 971 291 033

Ej intjänade premier återförsäkrares andel - -

Oreglerade skador återförsäkrares andel 17 837 26 906

Summa återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar 

17 837 26 906

Fordringar avseende direkt försäkring 1 674 2 285

Fordringar avseende återförsäkring - -

Övriga fordringar - 32

Summa fordringar 1 674 2 317

Materiella tillgångar 165 184

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 432 1 064

SUMMA TILLGÅNGAR 317 506 328 334

Resultat & balans



Resumé 2018 Försäkrings AB Göta Lejon 15

BALANSRÄKNINGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
OCH SKULDER (tkr)

2018-12-31 2017-12-31

Aktiekapital 145 000 145 000

Fond för utvecklingsutgifter 5 364 6 705

Balanserat resultat - -

Utjämningsfond 22 158 20 926

Årets resultat -70 -109

Summa eget kapital 172 452 172 522

Säkerhetsreserv 14 510 20 784

Ej intjänade premier och kvardröjande risker - -

Oreglerade skador 121 119 127 393

Summa försäkringstekniska avsättningar 121 119 127 393

Skulder avseende direkt försäkring 465 1 441

Skulder avseende återförsäkring 3 383 -

Övriga skulder 2 548 3 315

Summa skulder 6 396 4 756

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 029 2 879

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 317 506 328 334



Försäkrings AB Göta Lejon
Stora Badhusgatan 6
411 21 Göteborg
tfn. 031-368 55 00

gotalejon@gotalejon.goteborg.se
www.goteborg.se/gotalejon

Illustrationer: Kerstin Holmstedt, 2019

Försäkrings AB Göta Lejon är Göteborgs Stads helägda bolag.  
Göta Lejon försäkrar samtliga förvaltningar och bolag inom 
Göteborgs Stad. Bolaget ska också genom ett effektivt 
 skadeförebyggande arbete sänka stadens riskkostnader och  
på olika sätt bidra till att det skade förebyggande arbetet stärks 
inom stadens förvaltningar och bolag.


