
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-14

Plats och tid Folkets hus, Valdemarsvik, 2022-11-14, kl. 19:00-19:55

Övriga närvarande Karl Öhlander, kommundirektör
Fredrik Sivula, sekreterare

Utses att justera Per Hanö (SD) Ted Starkås (S)

Justeringens Kommunhuset Strömsvik, 2022-11-14 kl. 20:30
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................... Paragraf 156
Fredrik Sivula omedelbar justering

Ordförande .........................................
Anders Carlsson (C)

Justerande ......................................... .........................................
Per Hanö (SD) Ted Starkås (S)

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Fredrik Sivula

Beslutande Nhela Ali (S)
Anders Sjölander (M)
Göran Hargestam (SD)
Stefan Kemle (LPo)
Jenny Elander Ek (C)
Lars Beckman (S)
Johan Gustafsson (M) i st
f Anna Nilsson (M)
Magnus Loftén (S)
Per Hanö (SD)
Mathias Knutsson (LPo)

Annelie Noort (KD)
Per Hollertz (M)
Jonas Andersson (V)
Göran Tinglöf (S) i st
f Jessica Ek (S)
Marie Lindh Eriksson (C)
Loona Gyolai (SD) i st
f Eva Larsson (SD)
Fredrik Andersson (S)
Hans F Andersson (M)

Ulf Larsson (LPo)
Malin Stenberg (S)
Yvonne Janhäger (M)
Anders Carlsson (C)
Kurt Olsson (SD)
Ted Starkås (S)
Bernt Janhäger (M)
Per-Ola Birgersson (LPo)
Jennie Käck (S)

Liubov Parfiienko (SD)
Petra Battel (KD)
Charlotta Franzén (V)
Carola Andersson (C)
Mona Antoun (S) i st
f Mikael Jonsson (S)
Anders Jonsson (M)
Måns Holmqvist (LPo)
Malin Andersson (S)

Närvarande ej
tjänstgörande
Ersättare

Erik Lundberg (S)
Mårten Holmqvist (M)
Sten Bäck (SD)

Jörgen Karlsson (SD)
Barbro Petterson (LPo)

Göran Karlsson (C)
Elisabeth Evertsson (KD)

Bo Franzén (V)

Organ Kommunfullmäktige,
omedelbar justering

Sammanträdesdatum 2022-11-14

Datum för
anslagsuppsättande

2022-11-15 Datum för
anslagsnedtagande

2022-12-07

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset Strömsvik

Underskrift .........................................................
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Ändring av ägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans
Syd Försäkring AB

Kommunfullmäktiges beslut

Valdemarsviks kommun godkänner att ägarkommunerna gemensamt
uppdrar åt Kommunassurans att, för ägarkommunerna som beslutat att
delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram.

Föreslaget nytt ägardirektiv för Kommunassurans godkänns.

Föreslaget nytt aktieägaravtal för Kommunassurans godkänns.

Kommunens ombud vid extra bolagsstämman den 16 november 2022
uppdras att rösta för förslagen om självförsäkring och nytt ägardirektiv.

Kommunens firmatecknare uppdras att den 16 november 2022 ingå
aktieägaravtalet för Valdemarsviks kommuns räkning.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till
Egenandelsprogrammet innebär för Valdemarsviks kommun nya
möjligheter till effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt
även kostnadsminskning. Justeringarna i aktieägaravtalet och
ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal respektive direktiv av
begränsad omfattning.

Valdemarsviks kommun tar ställning till sin egen medverkan i
egenandelsprogrammet i separat ärende senare under året.

Ärendebeskrivning

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Valdemarsviks
kommun är en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar
enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt
ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att
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möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets
renodlade roll som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär
kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom
Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i
samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet
medför långsiktig kostnadsminskning och administrationssamverkan medför
effektivitetsvinster.

Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna,
exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att
internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat
hanterats internt i kommunsektorn.

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås
samma dag. Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till
den extra bolagsstämman. Kommunens firmatecknare kommer efter den
extra bolagsstämman den 16 november 2022 att motta länk för digital
signering av nytt aktieägaravtal, under förutsättning att den extra
bolagsstämman dessförinnan har beslutat att tillstyrka det nya
aktieägaravtalet.

Ombud i Kommunassurans Syd Försäkrings AB är Lars Beckman (S), KF
2021-06-28, § 60.

Vad gäller Valdemarsviks kommuns deltagande i egenandelsprogrammet
och den eventuella storleken på detta får hanteras i separat ärende under
året. En beskrivning detta finns i det bifogade dokumentet: Riskhantering i
Valdemarsviks kommun med egenandel hos Kommunassurans.
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Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-10-24 § 177
Protokoll KSAU 2022-10-05 § 99
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-08-24
Styrelsens förslag till ägardirektiv 2022
Styrelsens förslag till ägardirektiv 2022 – jämförelse med 2020 års
ägardirektiv samt kommentarer
Styrelsens förslag till ägaravtal 2022
Styrelsens förslag till ägaravtal 2022 – jämförelse med 2018 års ägaravtal
samt kommentarer
Riskhantering i Valdemarsviks kommun genom Egenandelsprogram i
Kommunassurans

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunassurans Syd Försäkring AB
Ekonomichefen
Akten
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