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Förkortningar

FRL/nya FRL – Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

UFL – lagen (1972:262) om understödsföreningar 

ABL – aktiebolagslagen (2005:551)

FL – lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

ÅRL – årsredovisningslagen (1995:1554)

ÅRFL – lagen (1995:1560) om årsredovisning i 
försäkringsföretag
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Bakgrund

Försäkringsrörelselagen (2010:2043) (’FRL’) trädde i 
kraft 1 april 2011

Syfte med ny lagstiftning
– Språklig och redaktionell modernisering
– Anpassning till allmän associationsrätt
– Ökad mångfald på försäkringsområdet
– Konkurrensneutralitet
– Försäkringstagarskydd oavsett associationsform
– Grund för Solvens 2-reform
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Allmänt om försäkringsföreningar

Försäkringsförening, en särskild form av förening

Nybildning eller omprövning kan endast ske genom 
tillstånd från FI

Gemensamma försäkringsrörelseregler för 
försäkringsföreningar, försäkringsaktiebolag och 
ömsesidiga försäkringsbolag

Alla försäkringsklasser tillgängliga, även 
skadeförsäkring

Associationsrättsliga skillnader

FL är tillämplig om inte särreglering finns i FRL
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Några skillnader mot UFL

Öppenhetsprincipen i FL
– Särskilda skäl för att neka medlemskap
– Begränsning till syfte, område etc.

Försäkringsavtal och villkor enligt FAL

Inte nödvändigt att ange försäkringsvillkor i stadgarna

Nya finansieringsformer
– Verksamhetskapital
– Förlagsinsatser
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Några skillnader mot UFL

Solvenskrav och garantibelopp gäller

Förmånsrätt gäller med försäkringstekniska 
avsättningar, skuldtäckning och 
skuldtäckningsregister

Försäkringstekniska riktlinjer med 
konsekvensbeskrivning och beräkningsunderlag

Ledningskrav

Revisorskrav 

Möjlighet att fusionera försäkringsföreningar
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Redovisning 
Agenda

Bakgrund

Ändringar i lagen (1995:1560) om årsredovisning i 
försäkringsföretag (ÅRFL) 

Ändringar i FFFS 2008:26 Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i 
försäkringsföretag

Övergångsregler
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Bakgrund

Understödsföreningar får fortsätta att driva 
verksamhet till utgången av 2014 

Lagen om understödsföreningar tillämpas tills 
föreningen har ombildats/likviderats (senast utgången 
av 2014)
– Se 7 § lagen (2010:2044) om införande av 

försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Understödsföreningar ska tillämpa lydelsen i 
1 kap.1 § ÅRFL innan ändringen 
(ändringar t.o.m. SFS 2010:1264)

Understödsföreningar ska tillämpa FFFS 2008:26 
samt ändringsförfattningen 2009:12
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1 kap. 1 § ÅRFL 
Tillämpningsområde             

1 kap. 1 § Lydelse enligt SFS 2010:1264
Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med 
försäkringsföretag avses försäkringsaktiebolag och ömsesidiga 
försäkringsbolag som omfattas av försäkringsrörelselagen 
(1982:713) samt understödsföreningar som omfattas av lagen 
(1972:262) om understödsföreningar. Vid tillämpning av denna lag 
ska en understödsförening anses som ett 
livförsäkringsföretag…………….. 
Lag (2010:1264)

1 kap. 1 § Lydelse enligt SFS 2010:2058
Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med 
försäkringsföretag avses försäkringsaktiebolag, ömsesidiga 
försäkringsbolag och försäkringsföreningar som omfattas av 
försäkringsrörelselagen (2010:2043) …………….. 
Lag (2010:2058)
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Vad innebär det att tillämpa äldre 
regler?

Normalt de regler som gällde innan den nya lagen 
trätt i kraft

Läs övergångsreglerna

Viktigt att tänka på detta vid hänvisningar till andra 
lagar

Nätversioner av lagstiftning hänvisar ofta till den 
aktuella lagstiftningen

Kan vara bra att spara dessa lagar/litteratur
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Ändringar i ÅRFL 

Reglerna om understödsföreningar har utgått 

Försäkringsföreningar - ny associationsform
– Försäkringsföreningar får bedriva både liv- och 

skadeförsäkringsrörelse

Hänvisningsändringar till nya FRL

Nya regler om att ömsesidiga bolag och försäkrings- 
föreningar ska tillämpa bestämmelserna i ÅRL som 
gäller för ekonomiska föreningar (1 kap. 2 §) 

OBS! vid tillämpning av ÅRL gäller reglerna för större 
företag och större koncerner (1 kap. 2 § ÅRFL)
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Ändringar i ÅRFL 
Årsredovisningslagens tillämpning

3 kap. 2 § Nya regler om att reglerna i 3 kap. 5 a § 
ÅRL om överkursfonden ska tillämpas

Nya regler om att regler i 3 kap. 6 § ÅRL om fordran 
på insatser ska tillämpas
– Fordran på insats i ekonomisk förening får inte tas upp 

som tillgång

5 kap 12 § ÅRL avseende upplysningar om lån till 
ledande befattningshavare ska tillämpas 
– Tidigare fanns särskilda regler i ÅRFL 5 kap. 2 §
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Ändringar i ÅRFL 
Upplysningar om eget kapital

5 kap. 4 § ÅRFL

Nya eget kapitalposter
– Verksamhetskapital (försäkringsföreningar)
– Förlagsinsatser (försäkringsföreningar och 

ömsesidiga försäkringsbolag)
– Överkursfonden blir fri för vinstutdelande 

livförsäkringsföretag och för alla 
skadeförsäkringsföretag (OBS! Övergångsregler 
finns)

Hänvisningsändringar till NFRL och ABL

 Kompletterade redovisningsregler för verksamhets- 
kapital och förslagsinsatser i utländsk valuta
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Ändringar i ÅRFL      
Upphörd lag

1 kap. 1 §

Ändrad referens avseende prisbasbelopp:
– Lagen (1962:381) om allmän försäkring har 

upphört och ersatts av socialförsäkringsbalken
– Ny referens till 2 kap. 6 och 7 §§ 

socialförsäkringsbalken

OBS! Reglerna utgår i samband med ändringarna i 
ÅRFL avseende FRL
– De är dock relevanta för understödsföreningar som 

ska fortsätta att tillämpa äldre regler i ÅRFL 

Gäller från
1 januari 2011
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Årsredovisningsföreskrifter – 
ändringar

FFFS 2011:28 Föreskrifter om ändring i 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
(FFFS 2008:26) om årsredovisning i 
försäkringsföretag

FFFS 2011:27 Föreskrifter och allmänna råd om 
förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har 
dispens (gäller inte för understödsföreningar)

FFFS 2006:18 upphävs men tillämpas av 
understödsföreningar som har dispens
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Ändringar i FFFS 2008:26

Hänvisningsändringar till lagrum i nya FRL

Reglerna i författningen har anpassats till de 
ändrade associationsformerna i FRL samt till 
ÅRFL:s terminologi 1)

Föreskrifter och allmänna råd om 
understödsföreningar har utgått

Understödsföreningar ska tillämpa FFFS 2008:26 
och därtill hörande ändringsförfattning FFFS 
2009:12 – konsoliderad elektronisk utgåva finns 
daterad 2009-12-11

1) Se författningskommentarer på www.fi.se/regler

OBS! det innebär 
att den upphävda 

försäkrings- 
rörelselagen ska 

tillämpas!

http://www.fi.se/regler
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FFFS 2011:28 
Nya balansposter

3 kap. 1 § och bilaga 1 

AA.I.a Verksamhetskapital
– Försäkringsföreningar (13 kap. 5 § NFRL)

AA.I.b Förlagsinsatser
– Ömsesidiga försäkringsbolag (12 kap. 23 § 

NFRL)
– Försäkringsföreningar (13 kap. 9 § NFRL)

AA.V.a / HH.IV.b Kapitalandelslån och 
vinstandelslån

– Klassificeras som eget kapital
– Klassificeras som skuld

Bilaga 3 om balansposternas innehåll har även uppdaterats

OBS!
Reglerna blir

tillämpliga 
först efter

ombildning!
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Övergångsregler
ÅRFL
– Träder i kraft 1 april 2011
– Tillämpas första gången på räkenskapsår som 

inleds efter den 31 december 2010

FFFS 2011:28
– Träder i kraft 1 maj 2011
– Tillämpas första gången på årsbokslut, 

årsredovisningar och koncernredovisningar som 
upprättas för räkenskapsår som inleds efter den 31 
december 2010

– Tillämpas på delårsrapporter som upprättas efter 
1 maj 2011

Understödsföreningar ska inte tillämpa dessa regler
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Rapportering

Ändring av periodiska rapporter för 
Tjänstepensionskassor respektive 
Försäkringsföreningar i samband med 
föreskriftsändringar

Rapporteringsändringar pga FRL

Övriga rapporteringsändringar i samband med 
förändring av föreskrifterna
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Rapportering - Föreskrifter

Fortsatt rapportering enligt gamla föreskrifterna FFFS 
2008:20 (år) och 2008:16 (kvartal) tom år 2014

Inga förändringar i föreskrifterna

Tjänstepensionskassor

Försäkringsföreningar

Årsrapport - Rapportering enligt FFFS 2008:22 och 
FFFS 2011:34 
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Rapportering – Föreskrifter (forts)

Försäkringsföreningar

Kvartalsrapport 2011:30 

Nytt - Nyteckning och premier (Flik E)

- Ytterligare uppgifter om balansomslutningen 
överstiger 500 miljoner kr

Nytt - Rapportering av Kapitalplaceringar till SCB 
enligt 2011:31 och 2008:17 – endast företag som har 
en balansomslutning överstigande 100 miljoner.
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Rapportering – förändringar FRL

Hänvisningar till olika lagrum i nya FRL

Byte av benämning ”bolag” till ”företag”

Allmänna ändringar i nya föreskrifterna
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Rapportering – förändringar FRL

Nytt i årsrapport

Eget kapital nya poster

Verksamhetskapital (B31), Förlagsinsatser (B32)

Kapitalandelslån och vinstandelslån (B40)

Rapporteringsgräns: balansomslutning över 100 
miljoner kr

Övrig kvartalsrapportering – ej föreskrift

Trafikljusrapporteringen” – Endast 
försäkringsföreningar med tjänstepension

Försäkringsföreningar
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Rapportering – förändringar ej FRL

Intäkter av investeringsavtal

Årsrapport

Infört EU-namn för indexuppräkningar istället för att 
belopp är angivna 

(EU-Tröskelvärde 1 eller EU-Tröskelvärde 2)

(EU-Garantibelopp 1 eller EU- Garantibelopp 2)

Kvartalsrapport

Omarbetad rapportering för avsnittet som avser 
nyteckning och premier (Flik E)

Allmänna ändringar
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Rapportering - övrigt

Automatisk koppling av nya rapporter till respektive 
bolag för den elektroniska rapporteringen 

Automatisk uträkning av EU-tröskelvärden vid ifyllnad 
av de elektroniska rapporterna

EU-Garantibelopp måste fyllas i av bolaget då dessa 
beror på verksamheten och inte kan kopplas 
automatiskt

Skapa konsoliderade rapporteringsföreskrifter som 
läggs ut på hemsidan
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Tillstånd som försäkringsförening

Övergångsregler i 7 § lagen (2010:2044) om 
införande av försäkringsrörelselagen
– Ansökan om tillstånd enligt FRL senast 31 

december 2014
– Rörelse kan bedrivas tills tillståndsbeslut vinner 

laga kraft (även efter 2014)
– Likvidation om ansökan inte görs i tid eller avslås 

(även före utgång av 2014)
– UFL och FI:s äldre föreskrifter tillämpas (även i 

likvidation) tills tillstånd ges enligt FRL 
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Inför ansökan om omprövning

Förberedelse i styrelsen
– Nya krav på verksamheten
– Dokumentation och förslag till stämman

Ny firma med ”försäkringsförening” förhandsgranskas 
av Bolagsverket

Stämmobeslut
– Stadgeändring
– Ansökan om tillstånd som försäkringsförening

Avgift 46 000 kr (Avgiftsklass K) (2011)

Handläggningstid ~150 dagar
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Grunder för tillståndsprövning

Allmänna tillståndskrav i 2 kap. 4 § FRL
– Stadgarna ska stämma med FRL och FL och ha 

adekvat innehåll
– Verksamheten ska uppfylla kraven i FRL och 

övriga tillämpliga författningar
– Styrelseledamöter och verkställande direktör ska 

ha den insikt och erfarenhet som krävs och i övrigt 
vara lämpliga att delta i ledningen av 
försäkringsföretag (ledningsprövning)

Förenklad prövning rimlig i många fall (prop. 
2009/10:246, s 414 f)
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Grundkrav på ansökan

2 kap. 1 – 5 §§ försäkringsrörelseförordningen 
(2011:257)
– Ansökan undertecknas av samtliga 

styrelseledamöter
– Personuppgifter om styrelseledamöterna
– Försäkran om styrelseledamöternas frihet från 

konkurs, näringsförbud, förvaltare
– Ev. skaderegleringsrepresentanter enligt TSL
– Verksamhetsplan (FFFS 2011:21)
– Nya stadgar
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Bilagor till ansökan

Stämmoprotokoll

Stadgar med innehåll enligt
– 2 kap. 2 § 1 st 1-3 och 6-12 pp FL
– 13 kap. 6 § FRL
– Separata försäkringsvillkor
– Uppgift om verksamhetskapital
– Noggrannhet krävs! (godkännande + registrering)

Verksamhetsplan (FFFS 2011:21), bla:
– Beskrivning av verksamheten
– Ekonomiska prognoser

Dispensansökan? (1:19, 1:20 mfl. FRL eller FFFS)
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Bilagor till ansökan

Ledningsprövning FFFS 2009:3
– Styrelseordförande
– Styrelseledamöter
– Verkställande direktör
– Ställföreträdande verkställande direktör

Insikt, erfarenhet och i övrigt lämplig

Formulär Bilaga 2 till FFFS 2009:3
– Fullständigt ifyllt
– Meritförteckning
– ID för ev. utlandsbosatta

Tjänstepensionskassor
– Ingen omprövning av redan prövade personer
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Bilagor till ansökan

Riktlinjer enligt FRL och FFFS
– Försäkringstekniska riktlinjer med 

konsekvensbeskrivning och försäkringstekniskt 
beräkningsunderlag (8:1-3 FRL, FFFS 2011:5, 
2011:12)

– Placeringsriktlinjer (8:4 FRL)
– Riktlinjer för hantering av intressekonflikter (8:7 

FRL)
– Penningtvättsregler för livförsäkringsrörelse (FFFS 

2009:1)
– Riktlinjer och avtalsutkast för outsourcing (FFFS 

2005:1)
– Skuldtäckningspolicy (FFFS 2011:20)
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Efter tillståndsbeslut

Registrering hos Bolagsverket
– Föreningen ansvarar för anmälan till Bv
– Anmälan ska ske inom 6 månader från beslutet
– Verksamheten får påbörjas när beslutet har 

meddelats

Föreningen följer FRL, FL, nya FFFS och övriga 
författningar för försäkringsföretag

Avslag?
– Laga kraft (överklagande)
– Likvidation
– Anmälas till FI inom 6 veckor, annars 

likvidationsanmälan till domstol
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Dispenser

Understödsföreningar
– Gällande dispenser för understödsföreningar 

enligt UFL fortsätter enligt beslut
– Nya/förnyade dispenser kan ges för 

understödsföreningar enligt UFL

Försäkringsföreningar 
– Dispens enligt 1:19, 1:20 FRL kan sökas i 

samband med tillståndsansökan eller i efterhand
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Dispens för livförsäkring

Dispensmöjlighet enligt 1:20 FRL för
– Begravningskassor, dvs. enbart dödsfallsförmåner 

inom genomsnittlig begravningskostnad (eller i 
natura)

Mindre försäkringsföreningar med
– årlig premieinkomst < €5 mn under treårsperiod 
– uttaxeringsrätt i stadgarna

Typexempel: nedsättning av garantibelopp med mer 
än en fjärdedel
– Garantibelopp 2 = €3,5 mn = 32,9 mnkr (2011)
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Dispens för skadeförsäkring

Dispensmöjlighet enligt 1:19 FRL om
– årlig premieinkomst < €5 mn
– minst hälften av premieinkomsten kommer från 

medlemmarna
– uttaxeringsrätt finns i stadgarna
– ej kredit- eller borgensförsäkring eller annan än 

underordnad ansvarsförsäkring

Typexempel: nedsättning av garantibelopp med mer 
än en fjärdedel
– Garantibelopp 1 = €2,3 mn = 21,62 mnkr (2011)
– Garantibelopp 2 = €3,5 mn = 32,9 mnkr (2011)
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Dispensbedömning

Prop. 2009/10:246, s 410

Individualiserad särbehandling
– Heterogen grupp av företag
– Svår uppgift att ange vilka bestämmelser som 

undantas för olika företag
– Individuell dispensprövning
– FI beaktar de speciella förhållanden som finns i det 

enskilda företaget

Typfall
– Garantibeloppet
– ”Begränsad tillsyn” (ej undantag från 

grundläggande associations- och rörelseregler)
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Specifika dispensregler i FRL

Garantibelopp
– Nedsättning med högst en fjärdedel (7:20 FRL)

Upplåningsbegränsning
– Undantag från ringa begränsningen (4:5 FRL)

Skuldtäckningstillgångar
– Tillfälliga undantag avseende tillgångsslag och 

kvantitativa begränsningar (6:11, 13, 17, 23 FRL)

Försäkringsgrupper
– Gruppbaserad redovisning (9:7,8 FRL)
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Dispensregler i FFFS

Individuella undantag vid särskilda skäl

Kvartalsrapportering
– Skadeförsäkring (FFFS 2008:15)
– Livförsäkring (FFFS 2011:30)

Årsbokslutsrapportering
– Skadeförsäkring (FFFS 2008:19, 21)
– Livförsäkring (FFFS 2008:22)

Krav på ansvarig aktuarie (FFFS 2011:19)

Säkerhetsreserv i skadeförsäkring (FFFS 2011:9)
– avsättning och upplösning
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Aktuariella frågor
Understödsföreningar finns idag i form av 

Tjänstepensionskassor

Begravningskassor, allmänna pensionskassor och 
sjukkassor

-------------------------------------------------- 
Tjänstepensionskassorna klassas inom EU som 
IORP (”Institutions for occupational retirement 
provision”) och har genom SE:s tillämpning av IORP- 
direktivet redan börjat vidta vissa av nedanstående 
åtgärder.

För begravningskassor m fl kan dispens enligt FRL 
1:20 medföra att vissa åtgärder inte behöver 
genomföras vid ombildning.
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Aktuariella frågor

Försäkringstekniska utredningar upphör

Försäkringstekniska grunder i stadgarna upphör

Försäkringstekniska riktlinjer (se FFFS 2011:12) 
– ska upprättas,
– även konsekvensredogörelse (FFFS 2011:5),
– mer princip- än detaljbaserat
– beslutas av styrelsen,
– ska insändas och publiceras på FI:s hemsida 

(solvensavsnitt publiceras inte),
– ändringar ska beslutas och införas vid behov, samt 

insändas med konsekvensanalys senast när de 
börjar gälla

Vid bildande av försäkringsförening
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Aktuariella frågor

Försäkringstekniskt beräkningsunderlag (FTB) 
– ska upprättas, 
– kan beslutas av tjänstemän, 
– bör efterlikna grunder och ska vara mycket mer 

aktuariellt detaljerade, men villkorsliknande text bör 
inte ingå,

– insänds inte till FI, annat än på direkt uppmaning.

Vid bildande av försäkringsförening
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Aktuariella frågor

Försäkringstekniska riktlinjer (FTR) – Innehåll:

Beslutsfattare för FTB

Kort verksamhetsbeskrivning, t.ex. olika 
produktavdelningar

Tidpunkter för beslut och när riktlinjerna ska börja 
gälla

Premieberäkning: principer för val av antaganden om 
avkastning, skatt, dödlighet, sjuklighet, 
driftskostnader; uppföljningsrutiner

Försäkringstekniska avsättningar: motsvarande som 
ovan 

(forts) 

Vid bildande av försäkringsförening
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Aktuariella frågor

Försäkringstekniska riktlinjer (FTR) – Innehåll (forts):

Återköp, flytt och belåning

Bestämmande av periodiskt faktiskt utbetalt belopp

Bestämning och fördelning av återbäring: principer 

Kollektiv konsolidering 

Förräntning av förfallna ej utbet. försäkringsbelopp

Återförsäkring 

Soliditet / Solvens

Vid bildande av försäkringsförening
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Aktuariella frågor

De försäkringstekniska utredningarna och 
beräkningarna ska utföras under överinseende av en 
eller flera aktuarier

Styrelse/VD ska anmäla tillträde/frånträde för 
registrering

Frånträde kan anmälas av aktuarien

FI får förordna en eller flera aktuarier. FI ska utfärda 
instruktion för sådan aktuarie

Bolagsverket är registreringsmyndighet, FI behandlar 
dispenser om behörighetskraven ej uppfyllda

Vid bildande av försäkringsförening
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Solvensfrågor

Före införande av Solvens 2 gäller i nuläget

Sedvanliga Solvens 1- regler införs 

Lägsta solvenskrav enligt garantibelopp 3,5 M EUR 

Vid särskilda skäl: FI kan besluta om reduktion ned till 
minst 2,63 M EUR (ned högst 25 %)

Sannolikt oeftergivligt generellt ekonomiskt krav:
– Tillgångar ska överstiga beräknade 

försäkringstekniska avsättningar (premiereserv) 
med minst 5 %

Vid bildande av försäkringsförening
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Vissa övriga frågor

Produktbegränsningar upphävs (OBS! Dock fortsatta 
begränsningar för begravningskassor vid dispens 
enligt FRL 1:20).

Placeringsriktlinjer 
– ska upprättas och beslutas av styrelsen, även 

ändringar, 
– ska insändas med konsekvensanalys till FI om 

föreningen driver tjänstepensionsförsäkring, men 
publiceras inte,

– åtskillnad görs mellan tjänstepension och ev. övrig 
livförsäkring,

– Krav på skuldtäckningstillgångar är mer omfattande 
och detaljerade inom ”övrig liv”

Krav på skuldtäckningsregister motsvarande 
försäkringstekniska avsättningar (f e r) 

Vid bildande av försäkringsförening
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Vissa övriga frågor (forts)

Beståndsöverlåtelse av fondförsäkring:
– Generellt syfte vid FI:s prövning: bedömning att 

inga försäkringskollektiv drabbas ekonomiskt av 
överlåtelsen

– Solvensberäkningar och ekonomisk översikt ”pro 
forma”

– Bedömning av framtida vinster/förluster inom 
fondförsäkring – vem får rätt till/belastas av dessa 
nu och efter överlåtelse?

Vid bildande av försäkringsförening
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Informationskrav

Ingen ny text i nya FRL men reglerna gäller även 
försäkringsföreningar och är förda till 4 kap. 2 §

Nya föreskrifter FFFS (2011:39) från 1 april 2012 
gäller även försäkringsföreningar

Understödsföreningar som är tjänstepensionskassor 
fortsätter med gällande föreskrifter FFFS (2011:35) 
tills de har ombildats eller upphört 

Skadeförsäkring: få förändringar, några 
förtydliganden

Livförsäkring och tjänstepension: största förändringen 
är allmänna råd om faktablad
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Frågor?
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Kontaktpersoner

Redovisning Greta Wennerberg greta.wennerberg@fi.se

Rapportering Joakim Ström joakim.ström@fi.se

Aktuarie Göran Ronge göran.ronge@fi.se

Informationskrav Björn Palmgren bjorn.palmgren@fi.se

Dispenser m.m. Anders Lindkvist anders.lindkvist@fi.se

Anna Wigren anna.wigren@fi.se

mailto:joakim.str�m@fi.se
mailto:g�ran.ronge@fi.se
mailto:bjorn.palmgren@fi.se
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