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Försäkrat egendomsvärde:

308 miljarder kronor

Antal anställda:

13
Antal kunder:

56
Antal kundbesök:

136
Nöjd-Kund-Index (NKI):

81
Riskbesiktningar:

39

Premieintäkter:  

135 miljoner kronor
Resultat:  

- 25 miljoner kronor
Solvenskvot:  

159 procent
Totalkostnadsprocent (combined ratio):  

129

2019 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 att 
vara ett pådrivande stöd till stadens 
verksamheter. Bolaget är inte  
vinstdrivande.

Göta Lejons kunder består av 
samtliga förvaltningar och bolag 
inom Göteborgs Stad. Bolagets  
kundansvariga träffar och har  
kontakt med kunderna regelbundet. 
Göta Lejon identifierar, strukturerar, 
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 rekommendationer, kommu-
nikationsinsatser, riskseminarier, 
försäkrings- och skadeutbildningar 
samt verksamhetsanpassat stöd 
inom försäkring och riskhantering till 
kunderna.

Riskerna som Göta Lejon försäkrar 
återförsäkras på återförsäkrings-
marknaden. Skadehanteringen är 
outsourcad till fristående skade- 
regleringsbolag.
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Förord
Göta Lejons uppdrag är att försäkra Göteborgs Stads tillgångar och verksam-
heter. För att utföra uppdraget så bra som möjligt så arbetar bolaget i sitt 
dagliga arbete med ständiga förbättringar och alltid med fokus på att:
• förstå risk
• förebygga risk
• försäkra risk

Som stadens försäkringsbolag så behöver vi förstå de risker som stadens  
bolag och förvaltningar har i sina verksamheter. Samtidigt har samtliga  
verksamheter det fulla ansvaret för att arbeta med sina risker och vidta aktiva 
åtgärder. Vi behöver också förstå hur omvärlden påverkar alla de möjliga  
riskscenarion som finns i staden.

Färre skador och lägre skadekostnad ger lägre premie. Ja, så enkelt är det 
generella sambandet mellan skador/skadekostnad och den premie alla betalar 
för sin försäkring. Förutom ökade kostnader innebär en skada dessutom så 
gott som alltid problem och störningar i den verksamhet som drabbas, främst 
genom ökad arbetsbelastning för återställande m m.

Därför är det skadeförebyggande arbetet i staden så viktigt, så att vi kan 
förhindra skador och minska omfattningen och konsekvenserna när en skada 
väl inträffat.

Det finns också en viktig hållbarhetsaspekt i stadens skadeförebyggande 
 arbete. Varje vatten- eller brandskada som leder till att byggnader och  
inventarier förstörs innebär förlorade resurser när vi reparerar, återställer  
och köper nytt. I förlängningen en onödig klimatbelastning!

Genom att Göta Lejon är väl insatt i stadens alla verksamheter och risker så 
har bolaget ett viktigt verktyg för att kunna erbjuda anpassade och kostnads-
effektiva försäkringslösningar för stadens förvaltningar och bolag. Bolaget har 
också en viktig roll som pådrivande kraft i stadens arbete med att förebygga 
och reducera skador.

Göteborgs Stads ekonomiska förutsättningar och Göta Lejons förlust 2019 
pekar på vikten av att intensifiera det skadeförebyggande arbetet så att 
verksamheternas kostnader kan begränsas. Genom att öka medvetenheten 
om riskerna i staden samt genom att fortsatt belysa befintliga och nya risker 
kan Göta Lejon bidra till hela stadens bästa med försäkringslösningar som är 
anpassade efter bolagens och förvaltningarnas behov.

Annika Forsgren, VD
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Försäkringsrörelsen
Göta Lejon försäkrar själv egendom, ansvar, spårvagn och fordon åt 
stadens förvaltningar och bolag, som är Göta Lejons kunder. Bolaget 
köper på försäkringsmarknaden, försäkringar för olycksfall, tjänsteresa, 
VD- och styrelseansvar samt för 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 försäkringsvärdet var vid årets 
slut totalt 308 miljarder kronor (268 mdkr för 2018). 

Det har funnits fyra olika återförsäkringsprogram för 
egendomsförsäkring under året – Egendom staden, 
Egendom energi, Egendom Framtiden (bostäder) och 
Egendom terrorism. I huvudprogrammet för staden  
har självbehållet (självrisken) under 2019 uppgått till 
maximalt 17,5 miljoner kronor (17,5 mkr för 2018) per 
skada och totalt 35 mkr (35) per år. Egendomspremien 
för 2019 var 95 mkr.

Ansvarsförsäkring och 
förmögenhetsbrottsförsäkring
Försäkringen avser bland annat allmänt ansvar, konsult- 
ansvar, förmögenhetsbrott och ren förmögenhetsskada. 
Försäkringsbeloppet var 2019 maximalt 300 mkr (300). 
Självbehållet har varit 5 mkr per skada (5) och 15 mkr per 
år (15). Ansvarspremien för 2019 var 16 mkr.

Spårvagnsförsäkring
Bolagets spårvagnsförsäkring omfattar järnvägsan-
svarsförsäkring, kaskoförsäkring samt garageförsäkring. 
Försäkringsbeloppet uppgår till ett maximalt belopp om 
300 mkr för järnvägsansvarsförsäkringen. Självbehållet 
för Göta Lejon är 5 mkr per skada för järnvägsansvars-
försäkringen, 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. 
2019 var motorpremierna 16 mkr. Självbehållet för trafik-
försäkring var 5 mkr (5) per skada och 15 mkr (15) per år. 
Återförsäkring för stora kaskoskador finns i återförsäk-
ringsprogrammet 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. Försäkringsgivare 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 familjehem, 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. Försäkringen 
gäller i hela världen och för alla typer av resor.  
Försäkringsgivare är Europeiska ERV.

VD- och styrelseansvar
En ansvarsförsäkring för stadens bolag som ger samtliga 
VD:ar, styrelseledamöter och andra ledande befattnings-
havare skydd för det personliga betalningsansvaret som 
kan ställas som krav mot dem som individer för hand-
lingar de vidtagit eller underlåtit att vidta för bolaget. 
Försäkringsgivare är Zurich.
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Försäkring av båtar
Successivt samlas försäkringar för båtar som ägs av 
Göteborgs Stads olika organisationer till en gemensam 
försäkringslösning. Försäkringsgivare är Trygg-Hansa.

Kunder och marknad
Göta Lejon är Göteborgs Stads helägda captivebolag 
och försäkrar enbart stadens förvaltningar och bolag. 
Bolaget erbjuder försäkringslösningar som är kostnads-
effektiva och anpassade för kundernas behov. Att samla 
stadens försäkringsbehov centralt och ha en helhetssyn 
ökar kontrollen över stadens risker och det totala försäk-
ringsbehovet. Det möjliggör bland annat att bolaget kan 
fördela cirka 5 mkr årligen i skadeförebyggande 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 försäkrings- 
området inom staden, till exempel genom utbildningar, 
träffar och information vid kundmöten. 

Göta Lejon har direkt tillgång till återförsäkringsmark-
naden där det finns många kapitalstarka återförsäk-
ringsbolag som enbart återförsäkrar andra försäkrings-
bolag eller captivebolag. Detta gör att Göta Lejon kan 
finansiera den del av risken som bolaget inte vill ta själv. 

Nyckeltal 2019 2018

Premieintäkt brutto 134 827 126 882 (tkr)

Årets resultat före dispositioner och skatt -25 078 -6 343 (tkr)

Balansomslutning 359 348 317 506 (tkr)

Återförsäkringspremier -41 073 -40 401 (tkr)

Försäkringsersättningar före återförsäkring -87 938 -59 249 (tkr)

Skadekostnadsprocent 94 67

Driftskostnadsprocent 36 40

Totalkostnadsprocent 129 107

Totalt försäkringsvärde 308,0 268,0 (mdkr)

Skadeförebyggande bidrag 3 600 4 080

Nöjd-Kund-Index 81 81

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 70 -

Riskbesiktningar 39 39

Antal kundbesök 136 255

Återförsäkring upphandlas på den globala åter- 
försäkringsmarknaden. 

Samtliga bolag och förvaltningar i staden är sedan 
2017 försäkrade genom Göta Lejon. Totalt antal kunder 
är 56. Bolagets kundansvariga hade under året 136 
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 2019 och Göta Lejon fick värdet 70 i Hållbart 
medarbetarengagemang (HME). Bolaget hade i fjol  
13 anställda. I processägargruppen var ansvariga för 
bolagets huvudprocesser representerade.

Ingen rörlig ersättning utgår till någon av bolagets  
anställda. VD:s lön sätts av stadsdirektören för Göte-
borgs Stad. Lönen har inga rörliga delar. Det finns två 
ledande befattningshavare i bolaget, VD och vice VD. 
Göta Lejon har upprättat och offentliggjort en ersätt-
ningspolicy 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 25 078 tkr (minus 6 343 tkr för 2018), se diagram. 
Förlusten beror på högre skadekostnader än prognosti-
cerat. Försäkringsrörelsens resultat var minus 27 209 tkr 
(-6 343) och finansrörelsens resultat uppgick till 2 131 tkr 
(0). Säkerhetsreserver uppgick efter gjorda dispositioner 
till 0 tkr (14 510). Konsolideringsgraden minskade från 
216 procent till 175 procent jämfört med 2018, beroende 
på årets förlust.

Skadeutfall
Göta Lejons totala kostnad för årets egendomsskador 
uppgick till 64,6 mkr (50,2 för 2018) efter avdragen 
självrisk. Se diagrammet intill för en översikt för de 
senaste fem åren. Brandskador stod för 40,1 mkr (22,8), 
naturskador 0,0 mkr (0,3), vattenskador 15,8 mkr (22,3) 
och övriga skador 8,7 mkr (4,8). Skadekostnaderna för 
anlagd brand blev 4,9 mkr (7,3). Antalet skador var  
181 (181).

Skadekostnaden för årets ansvarsskador uppgick efter 
avdragen självrisk till 3,9 mkr (6,9). Skadekostnaden för 
ansvar för spårbunden trafik uppgick efter avdragen 
självrisk till 0,0 mkr (0,2). Totalt sett anmäldes 202  
skador (232) till Göta Lejon avseende allmänt ansvar 
varav 43 (55) var över självrisk. För ansvar enligt järn-
vägstrafiklagen anmäldes 21 skador (87) varav 0 (0)  
var över självrisk.

Skadekostnaden för årets motorfordonsskador efter 
avdragen självrisk uppgick till 8,5 mkr (10,6). Anmälda 
skador till motorfordonsförsäkringen uppgick till 1540  
(2 007) varav 421 (660) avsåg trafikskador och 1119 
(1347) avsåg vagnskador samt delkaskoskador.
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Resultatutveckling Göta Lejon (tkr)

Skadekostnad egendomsskador (kr)

Allrisk Brand Inbrott Maskin Natur Skadegörelse Stöld Vatten
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Resultatutveckling 2006–2019. Det ekonomiska resultatet varierar över tid beroende på hur 
höga skadekostnaderna är. 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. De tre senaste åren har återförsäkrarna betalat 10–16 mkr per år av den totala skadekostnaden.
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Väsentliga händelser under 2019 

Resultatet före skatt och  
dispositioner för 2019 blev minus 
25,1 mkr. Det negativa resultatet 
beror på höga skadekostnader, 

totalt 88 mkr.

Göta Lejon anordnade en  
utbildning i försäkringskunskap 
i samarbete med IFU (Handels-
högskolan i Stockholm) som är 

ledande inom försäkrings- 
utbildning i Sverige. Ett drygt 

fyrtiotal av stadens försäkrings- 
och säkerhetsansvariga deltog.

En storskada inträffade i  
september då Slottsskogshallen 

totalförstördes i en brand.  
Skadan beräknas till 30 mkr.  

Även inventarier och  
fordon skadades.

Göta Lejon anordnade en  
konferens om brandskydd för 

kunderna och delade då ut 
Lejonpriset för andra gången. 
Priset ges för gott skadeföre-
byggande arbete i staden och 
gick till Carina Johansson på 

Lokalförvaltningen.

Totalt genomfördes 136 kund-
specifika möten. Dessa består av 
kundmöten, projektmöten, risk-
besiktningar samt utbildningar.

Göta Lejon gjorde  
tillsammans med Förskole- 

förvaltningen riskbesiktningar 
på förskolor runtom i staden 

för att minska skaderisken och 
öka säkerheten.
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-25,1

Fyra återförsäkrings- 
upphandlingar gjordes under 

hösten. Det gäller programmen 
Egendom staden, Egendom 

Framtiden, Egendom terrorism 
och Förmögenhetsbrott.

4

Göta Lejon vann tvisten  
med Moderna Försäkringar 

angående två spårvagnsolyckor 
2011. Högsta Domstolen (HD) 
ändrade hovrättsdomen och 

Moderna Försäkringar ska därför 
betala sin del av skade- 

kostnaderna samt Göta Lejons 
rättegångskostnader.

Göta Lejon tecknade en miljö- 
försäkring för Göteborgs Stad 
som gäller från 1 januari 2020. 

Försäkringen ger skydd  
för gradvis uppkomna miljö- 
ansvarsskador samt miljö- 

skada på egen mark.

Två riskseminarier hölls där 
samtliga försäkrings- och  
säkerhetsansvariga hos  

kunderna, samt andra medar- 
betare inom staden, bjöds in. 
Seminarierna hade fokus på  

solceller, batterier, elbilar och 
heta arbeten samt på  

kulturbyggnader.
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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. Ge-
nom 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 
diskuteras även kundernas försäkringslösningar och 
-behov.

Göta Lejon delar årligen ut cirka 5 mkr i skade- 
förebyggande bidrag till kunderna. Syftet är att  
bidra till de åtgärder som minskar riskerna mest. 
Från starten 1991 har bolaget betalat cirka 142 mkr  
i skadeförebyggande bidrag. 2019 var bidraget  
3,6 mkr, se tabell.

Fysiska skydd
Olika typer av fysiska skydd är de vanligaste ska-
deförebyggande 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 innehåll-
er en besiktningsplan med alla försäkrade objekt 
som har ett värde på minst 150 mkr. Objekten 
riskbesiktigas 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 
skadeförebyggande åtgärderna med respektive 
kund. 2019 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 2019 (tkr) 

RISK/Du behövs! 1 491 000   

Belysning/staket 921 919   

Allmänt förebyggande 505 000   

Passerkontroll/lås/galler 460 000   

Övrigt brandskydd 91 971   

Kamera 75 081   

Extrabevakning 50 000   

Utbildning 5 000   

Totalsumma 3 599 971   

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 2019 blev cirka 297 
miljoner kronor (mkr) vilket är 28 mkr högre än 
föregående år. Bränder stod för cirka 66 mkr och 
vattenskadorna ökade med omkring 32 mkr till 
cirka 160 mkr i kostnader. Bränder är den huvud-
sakliga orsaken till stora enskilda skadekostnader 
men vattenskador står för den största andelen av 
den totala skadekostnaden för skador över och 
under självrisk. Skadegörelse, stöld och inbrott 
orsakar också stora kostnader totalt sett men dessa 
händelser är huvudsakligen under självrisk.

Skadeförebyggande bidrag 2019. Bidraget gick främst till 
olika fysiska skydd samt brandförebyggande arbete riktat 
till skolelever i Göteborgs Stad (RISK).
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Brand- och vattenskador står för de högsta 
kostnaderna inom egendomsskadorna. Utvecklingen 
under de senaste fem åren finns i diagrammet  
Kostnadsfördelning för olika egendomsskador, 
nedan.

Antalet brandtillbud 2019 ligger på samma nivå 
som 2018. 116 (119 år 2018) brandtillbud inträffade  
i kundernas egendom om bostäder inte räknas in.  
87 tillbud orsakades av mänsklig handling varav  

46 med avsikt. 67 procent (66 år 2018) av alla  
bränder upptäcktes av brandlarm som är direkt-
kopplade till larmcentral.

2019 inträffade 44 bränder på skolor och antalet 
skolbränder har legat runt 40 per år de senaste fyra 
åren. Av skolbränderna var 80 procent orsakade 
av mänsklig handling med avsikt. Kostnaderna för 
skolbränder var liksom 2017 och 2018 låga. Se  
diagram på nästa sida.

Totala kostnader (kr) för egendomsskador i Göteborgs Stad 2015–2019
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Egendomsskador över och under självrisk. Den totala kostnaden för egendomsskador inom Göteborgs Stad ökade 2019, bland 
annat ökade kostnaderna för vattenskador. Den höga totalkostnaden 2015 berodde på den stora branden på Decembergatan.

Kostnadsfördelning för olika egendomsskador

Kostnader för egendomsskador. Diagrammet visar fördelningen av kostnader för olika typer av egendomsskador de  
senaste sju åren. Under 2019 ökade vattenskador sin andel markant. 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. 2019 ökade antalet skolbränder men utgör lika stor andel av det totala antalet bränder 
som 2018. Kostnaderna för bränderna har varit relativt låga de senaste tre 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 i objekt försäkrade i Göta Lejon (exkl bostäder) 
samt kostnader åren 2003–2019*

Brandstatistik 2003–2019. Diagrammet visar antal bränder i objekt (exklusive bostäder) som Göta Lejon försäkrar
samt totala kostnaderna för bränderna. Branden i Slottsskogshallen utgör tre fjärdedelar av kostnaden 2019.

* 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 i en hårdnande försäkrings- 
marknad fortsatt leverera kostnadseffektiva 
försäkringslösningar och ha ett gott samarbete 
och 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 kostnaden 
för skador och ger även basen till ett kostnads-
effektivt återförsäkringsprogram.

  Omvärldsfaktorer såsom ökande vattenskador 
på grund av mer extremt väder, ökad risk för 
terrorbrott samt social oro är viktiga  
i bolagets framtida verksamhet.

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

   It-relaterade risker och cyberrisker är ett 
område som bolaget följer utvecklingen av, 
både ur ett försäkringsperspektiv och hur  
dessa risker kan hanteras.

   Riskhantering och riskfinansiering kopplat till 
stadens stora infrastruktursatsningar och övriga 
större projekt är en viktig fråga för Göta Lejon.

  En mycket viktig faktor för Göta Lejon är att 
bolaget säkerställer ett högt engagemang och 
kompetens hos personalen samt behåller sin 
personal. Det finns en ökad risk för en situation 
som leder till stora skillnader mellan stadens 
och försäkringsmarknadens lönestruktur och 
förmånspaket, vilket kan leda till att Göta Lejon 
inte uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

  Två nya regelverk som påverkar Göta Lejon är 
Finansinspektionens föreskrifter om försäkrings-
distribution (FFFS 2018:10) som trädde i kraft i 
oktober 2018 samt regelverket IFRS 17 som ska 
gälla från 2023.

Viktiga  
framtidsfrågor
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RESULTATRÄKNINGAR (tkr) 2019 2018

Premieintäkt 134 827 126 882

Återförsäkring -41 073 -40 401

Försäkringsersättningar -87 938 -58 144

Driftskostnader -33 306 -34 680

Kapitalavkastning 1 052 -

Övriga intäkter 1 360 -

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -25 078 -6 343

Förändring säkerhetsreserv 14 510 6 273

Skatt 2 246 -

ÅRETS RESULTAT -8 322 -70

BALANSRÄKNINGAR TILLGÅNGAR (tkr) 2019-12-31 2018-12-31

Immateriella tillgångar 4 023 5 427

Placeringstillgångar 317 115 287 971

Ej intjänade premier återförsäkrares andel - -

Oreglerade skador återförsäkrares andel 28 557 17 837

Summa återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar 

28 557 17 837 

Fordringar avseende direkt försäkring 940 1 674

Fordringar avseende återförsäkring - -

Övriga fordringar 2 486 -

Summa fordringar 3 426 1 674

Materiella tillgångar 5 215 165

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 012 4 432

SUMMA TILLGÅNGAR 359 348 317 506

Resultat & balans
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BALANSRÄKNINGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
OCH SKULDER (tkr)

2019-12-31 2018-12-31

Aktiekapital 145 000 145 000

Fond för utvecklingsutgifter 4 023 5 364

Balanserat resultat - -

Utjämningsfond 23 429 22 158

Årets resultat -8 322 -70

Summa eget kapital 164 130 172 452

Säkerhetsreserv - 14 510

Ej intjänade premier och kvardröjande risker - -

Oreglerade skador 183 335 121 119

Summa försäkringstekniska avsättningar 183 335 121 119

Skulder avseende direkt försäkring - 465

Skulder avseende återförsäkring - 3 383

Långfristig skuld till kreditinstitut 4 066 -

Kortfristig skuld till kreditinstitut 882 -

Övriga skulder 4 471 2 548

Summa skulder 9 419 6 396

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 464 3 029

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 359 348 317 506



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, 2020

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 skadeförebyggande arbetet  
stärks inom stadens förvaltningar och bolag.


