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Förslag till dagordning vid

Ordinarie stämma i Folksam ömsesidig livförsäkring

torsdagen den 16 april 2020 klockan 10.00
Folksamhuset vid Skanstull, Bohusgatan 14, Stockholm
____________________________________________________________
1.

Stämmans öppnande

2.

Fastställande av dagordningen

3.

Val av
a) ordförande vid stämman
b) sekreterare vid stämman

4.

Justering av röstlängden

5.

Val av minst en justerare att jämte ordföranden underteckna
stämmans protokoll

6.

Fråga huruvida stämman blivit behörigen utlyst

7.

Föredragning av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltningsberättelse och övriga redovisningshandlingar

8.

Föredragning av
a) revisorns berättelse
b) lekmannarevisorernas rapport

9.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

10. Fråga om dispositioner i anledning av uppkommen vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
12. Nedsättning av konsolideringsfonden
13. Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga bolag
14. Ändring av bolagsordningen
15. Ändring av instruktion för valberedningen

16. Ändring av instruktion för Kundombudsmannen Folksam
17. Rapport från Folksams Kundombudsman
18. Fastställande av ersättningsprinciper för verkställande direktör och för
ledamöterna i Folksams koncernledning
19. Val av
a) styrelseledamöter
b) styrelsens ordförande
c) revisor
d) lekmannarevisorer
e) Kundombudsman Folksam
f) valanordnare
20. Bestämmande av arvoden åt
a) styrelseledamöter
b) styrelsens ordförande och vice ordförande
c) Risk- och kapitalutskottets ledamöter
d) Revisions- och complianceutskottets ledamöter
e) Ersättningsutskottets ledamöter
f) revisor
g) lekmannarevisorer
h) fullmäktigeledamöter
i) stämmoordförande
j) valanordnare
21. Val av valberedningens ledamöter samt bestämmande av arvode till
dessa
a) val av valberedningens ledamöter
b) bestämmande av arvode till valberedningen
22. Övriga frågor
23. Stämmans avslutande
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Fullmäktigeledamöter Folksam ömsesidig livförsäkrings stämma 2020
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fullmäktigeledamöters närvaro

95%
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Årsredovisning
Folksam ömsesidig livförsäkring

2019

Folksamgruppens vision:

Våra kunder ska känna
sig trygga i en hållbar
värld

Vi finns till för kunderna

Vi tar ansvar

Att ge trygghet i livets alla skeenden är vårt jobb. Hos oss
kan kunden försäkra sig själv, sina nära och kära, sina
ägodelar samt spara till pensionen. Nästan varannan person i Sverige är försäkrad i Folksamgruppen och över tre
miljoner människor sparar långsiktigt till sin pension hos
oss. Det gör Folksamgruppen till en ledande aktör inom
försäkring och pensionssparande i Sverige.

Vår verksamhet, ömsesidighet och storlek medför ett ansvar. Som stor aktör och investerare har vi möjlighet att
påverka, vara långsiktiga och bidra till en hållbar utveckling. Därför gör vi affärer som ökar tryggheten för kunderna samtidigt som vi värnar om människa och miljö. Vår
målsättning är att vara ledande när det gäller hållbarhet.
Vårt klimatmål är att ha nettonollutsläpp av växthusgaser
i den egna verksamheten till 2030 och i placeringsportföljerna till 2050. Folksamgruppen var först bland de svenska
pensions- och försäkringsbolagen att anta målet om nettonollutsläpp i placeringsportföljerna.

Folksam, som är en betydande del av Folksamgruppen,
ägs av kunderna. Istället för att dela ut vinsten till aktieägare går den tillbaka till våra ägare, kunderna, i form av
återbäring, premiesänkningar eller bättre service, tjänster
och erbjudanden.

Tillsammans med våra
samarbetspartner
Många av våra kunder kommer till oss via samarbeten
med fackliga organisationer och andra partner. Genom
vårt täta samarbete kan vi erbjuda attraktiva erbjudanden
till förmånliga priser – tillsammans bidrar vi till att våra
kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Vi är ekonomiskt starka
Vår ekonomiska styrka ger oss goda förutsättningar att
utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden för våra kunder.
Vi är en av Sveriges största investerare och det är. För
oss betyder det att de ska ge god och konkurrenskraftig
avkastning samtidigt som vi bidrar till ett mer hållbart
samhälle.

Innehåll
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Året i korthet
Ny vd och koncernchef

Nettonollutsläpp

Ylva Wessén efterträder Jens Henriksson som ny vd
och koncernchef för Folksamgruppen.

Folksamgruppen är en av sex initiativtagare till
UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance som
under FN:s klimatmöte i september presenterar
sitt mål att till senast 2050 ha nettonollutsläpp av
växthusgaser i placeringsportföljerna.

Northvolt
Folksamgruppen investerar 200 miljoner i batteriutvecklaren Northholt för byggandet av Europas första
storskaliga fabrik för tillverkning av hållbara batterier.

Höjd återbäringsränta
Folksam Liv höjer återbäringsräntan för traditionell
tjänstepensionsförsäkring från fyra procent till fem
procent den 1 oktober. Återbäringsräntan på övrig
livförsäkring behålls oförändrad på fem procent.

HBTQ-certifiering
KPA Pension blir under året finansbranschens första
HBTQ-certifierade bolag.

2,8 miljarder kronor
för att minska matsvinn
Folksamgruppen investerar i en obligation utgiven av
Världsbanken som är riktad mot FN:s hållbarhetsmål
nr 12 om ansvarsfull produktion och konsumtion.
Obligationen är exklusivt utgiven för Folksamgruppen.

Fackförbundet ST
väljer Folksam
Försäkringsskyddet omfattar sakförsäkringar
och obligatorisk inkomstförsäkring för
förbundets 95 000 medlemmar.

Alfrida
“Hur säker är bilen”
firar 35 år
För att våra kunder ska kunna göra ett tryggt och
säkert val när de köper bil har vi i 35 år undersökt
olika bilmodellerna krocksäkerhet och presenterar
resultaten i rapporten ”Hur säker är bilen”.

Stormen Alfrida drar in över landet i början av året
och i juni är det en hagelstorm i Lidköping.
Händelserna belastar skadekostnaderna
med 91 miljoner kronor.

Heimstaden
Folksam och KPA Pension investerar fyra miljarder
kronor i aktier utgivna av bostadsutvecklingsbolaget
Heimstaden Bostad AB.
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Stärkt hållbarhetsnivå
i aktieportföljen
Från slutet av mars till mitten av april mer än
halverar Folksamgruppen antalet innehav
i utländska aktier till ett värde på 80 miljarder
kronor. Aktieplaceringarnas koldioxidavtryck
mät i viktat medeltal minskar med cirka 30 procent..

Sam
Vi lanserar vår digitala assistent Sam som är
utvecklad i AI-teknik. Sam reglerar skadeärenden
för mobiltelefoner på folksam.se

IF Metall väljer Folksam
...för medlemmarnas inkomstförsäkring. Den ingår
i medlemskapet för förbundets 250 000
yrkesaktiva medlemmar.

Trygg Hansa-huset
KPA Pension förvärvar fastigheten Brädstapeln 16
för 4,3 miljarder kronor. Det är den tredje största
fastighetsaffären som hittills gjorts i Sverige.

Nordisk infrastruktur
Folksamgruppen satsar 1,5 miljarder kronor
i infrastrukturfonden Infranode II. Målet är att
ge god avkastning och att bidra till omställningen
till ett mer hållbart samhälle.

I topp som ansvarsfulla
investerare
Folksam och KPA Pension toppar livförsäkrings
förmedlare Max Matthiessens granskning av hur
pensionsbolagen arbetar med hållbara och
ansvarsfulla investeringar inom traditionell
försäkring och fondförsäkring.

Hållbara varumärken
KPA Pension toppar för åttonde året i rad listan
över pensionsbranschens mest hållbara varumärken
enligt Europas och Sveriges största studie om
hållbara varumärken, Sustainable Brand Index.
Folksam är det näst mest hållbara varumärket
inom kategorin försäkring.

Volvo Cars
Folksam och KPA Pension återinvesterar två miljarder
kronor i preferensaktier i Volvo Car AB i samband med
att befintliga preferensaktier löses in.

Högst snittavkastning
Folksam LO Pension och KPA Pensionsförsäkring
har högst respektive näst högst snittavkastning
i branschen inom fondförsäkring, vid jämförelse
över fem respektive tio år.
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Det här är
Folksamgruppen
Att ge trygghet i livets alla skeenden är vårt jobb. Hos oss kan
kunden försäkra sig själv, sina nära och kära, sina ägodelar samt
spara till pensionen. Nästan varannan person i Sverige är försäkrad i Folksamgruppen och över tre miljoner människor sparar
långsiktigt till sin pension hos oss. Det gör Folksamgruppen till en
ledande aktör inom försäkring och pensionssparande i Sverige.
Folksam, som är en betydande del av Folksamgruppen, ägs av
kunderna. Istället för att dela ut vinsten till aktieägare går den
tillbaka till våra ägare, kunderna, i form av återbäring, premiesänkningar eller service, tjänster och erbjudanden.
Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår vision att våra kunder ska
känna sig trygga i en hållbar värld. Vi är övertygade om att ett
hållbarhetsarbete integrerat i våra erbjudanden och verksamhet
förbättrar förutsättningarna för långsiktig framgång.
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Företag och organisation
som kompletterar varandra
Folksamgruppen omfattar moderföretagen Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak) och Folksam ömsesidig
livförsäkring (Folksam Liv) med dotterföretag.

Folksamgruppen är idag Sveriges största aktör inom
livförsäkring och den tredje största inom sakförsäkring.

Folksam Sak
51%

Saco Folksam Försäkring

Tre Kronor

Folksam Liv
Folksam Fondförsäkring

KPA Pension

Folksam Sak är moderföretag i en koncern som förutom
moderföretaget omfattar försäkringsverksamhet i det
helägda dotterföretaget Tre Kronor Försäkring AB* (Tre
Kronor), och 51 procent i Saco Folksam Försäkrings AB
(Saco Folksam Försäkring).
* Tillhandahåller försäkringar som säljs under annat varumärke.

60%

Folksam LO Pension

51%

Folksam Liv är moderföretag i en koncern som förutom
moderföretaget omfattar det helägda dotterföretaget
Folksam Fondförsäkringsaktiebolag*, det till 60 procent
ägda bolaget KPA AB med dotterföretag, vilka bedriver
verksamhet under varumärket KPA Pension samt Folksam
LO Fondförsäkringsaktiebolag, som bedriver verksamhet
under varumärket Folksam LO Pension, som ägs till 51
procent.
KPA Pension omfattar dotterföretagen KPA AB, KPA Livförsäkring AB, KPA Pensionsförsäkring AB och KPA Pensionsservice AB.
* Folksam Fondförsäkring utvärderas för eventuell införlivning med
Folksam Liv.

Strategiska varumärken
I Folksamgruppen ingår huvudvarumärket Folksam och
de två kompletterande varumärkena KPA Pension och
Folksam LO Pension.

Folksam Sak erbjuder ett
fullsortiment av skadeförsäkringar till svenska hushåll och
privatpersoner med bil- och
boendeförsäkring som bas.
Folksam Liv erbjuder tjänstepensioner och långsiktigt sparande direkt till privatpersoner,
eller via samarbeten samt
grupplivförsäkringar och andra
typer av riskförsäkringar.

KPA Pension är pensionsbolaget
i kommunsektorn och förvaltar
tjänstepensioner för anställda
i kommun, regioner samt
kommunala och kooperativa
företag.

Folksam LO Pension erbjuder
fondförsäkring för kollektivavtalad tjänstepension i
huvudsak till anställda inom
SAF-LO-området. Bolaget
samägs av Folksam och LO.
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Strategi, vision och
övergripande mål
Vårt övergripande mål är att ha branschens mest nöjda
kunder. För att lyckas med det behöver vi vara lönsamma,
finansiellt stabila och vara ledande när det gäller hållbarhet.
Därtill behöver vi vara en attraktiv arbetsplats som arbetar
modernt och effektivt, med våra värderingar som rättesnöre. Vi ska vara den självklara försäkringspartnern som
skapar ömsesidigt mervärde genom samarbeten och för
att värna våra kunders trygghet krävs ordning och reda
i vår verksamhet.

Vår vision

Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.
Vårt jobb är att skapa trygghet för våra kunder i livets alla
skeden. Hos oss kan kunden försäkra sig själv, sina nära
och kära, sina ägodelar samt spara till pensionen. På så
sätt skapar vi samtidigt trygghet i samhället i stort. Vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om och främjar därför
en hållbar utveckling.

Affärsidé

Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar,
pension och långsiktigt sparande för de många.

Våra värderingar

Personliga, engagerade och ansvarstagande.
Allt vi gör ska genomsyras av våra värderingar. Vi ska vara:
• Personliga genom att visa omtanke, föra dialog och utgå
från kunden.
• Engagerade genom att vara aktiva och ta initiativ för
kundens bästa samt se möjligheter och vara lösningsinriktade.
• Ansvarstagande genom att vara pålitliga, kunniga och
långsiktiga.

Vårt övergripande mål

Att ha försäkrings- och pensionssparandebranschens
mest nöjda kunder.

Strategiska huvudområden

Vi når våra mål genom att utveckla fyra strategiska
huvudområden:
Långsiktiga och hållbara
Vi ska vara lönsamma, finansiellt stabila och ledande när det
gäller hållbarhet.
Starka tillsammans
Vi ska vara den självklara försäkringspartnern och skapa
ett ömsesidigt mervärde genom samarbeten.
Attraktiv arbetsplats
Vi ska vara en attraktiv arbetsplats där vi arbetar modernt
och effektivt.
Ordning och reda
Vi ska ha en verksamhet och organisation som kännetecknas
av ordning och reda.

Målstruktur
För att mäta vårt övergripande mål om att ha branschens
mest nöjda kunder utgår vi från två delmål: ”Nöjda kunder”
och ”Driftskostnader”.
För att mäta andelen nöjda kunder använder vi vår återkommande kundundersökning Folksams kundindex, FKI.
Den ger oss kundinsikter, identifierar våra styrkor och
svagheter samt visar hur vi uppfyller våra kundmål.
Varje kvartal tolkar och analyserar vi vårt läge och
tar fram förbättringsområden. Årets kundundersökning
visar att 75 procent av kunderna är nöjda med oss.
Det tangerar uppsatt mål för 2019.
Driftskostnadsmålet anges exklusive provisioner och
engångseffekter.
Vi bryter ner vårt övergripande mål och affärsmål i mätetal
fördelade mellan våra strategiska fokusområden: Långsiktiga och hållbara, Starka tillsammans, Attraktiv arbetsplats och Ordning och reda. Utifrån detta sätter respektive
affärsområde, enhet och dotterföretag upp mål som bryts
ner hela vägen till mål för varje medarbetare.
Måluppfyllelse 2019

Resultat 2019

Mål 2019

Folksams kundindex (FKI) %

75

75

Driftskostnader1) (mdkr)

5,5

5,6

1)

Exklusive provisioner och engångseffekter
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Finansiell
utveckling 2019
Folksamgruppen ökade premierna till 55,5 miljarder kronor
under 2019 främst drivet av tillväxten inom kollektivavtalad
tjänstepension. Inom sakförsäkring var intäkterna i nivå
med föregående år. Marknadsandelarna var överlag stabila
liksom kundnöjdhetsindex jämfört med föregående år.

Totalt förvaltat kapital och fondförsäkringstillgångar, mdkr
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Nyckeltal
2019

Folksamgruppen
Folksam kundindex (FKI) %

1)

2016

75

78

79

2015
78

55 543

53 812

49 778

47 023

50 469

454 536

404 059

394 125

375 794

368 454

Fondförsäkringstillgångar, Mkr3) 4) 5)

175 826

137 076

139 632

124 042

111 144

3 633

3 771

3 716

3 731

3 706

2)

Antal heltidstjänster6)

2)

2017

Förvaltat kapital, Mkr3) 4)

Premier, Mkr

1)

75

2018

Ny mätmetod som medför lägre numerärt värde. Utfallet för 2018
är likvärdigt med utfallet för 2017. I det nya FKI-mätetalet ingår inte
partner och företag, utan bara privat- och individmarknad.
Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst
i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring
i de försäkringsbolag som ingår i Folksamgruppen.

3)

Avser vid periodens slut.

4)

Tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolags
strategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterföretag.

5)

Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.

6)

Baseras på betald tid under perioden.
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Sakförsäkring
Folksam bedriver skadeförsäkringsverksamhet med huvudsaklig inriktning på den svenska hushållsmarknaden. Folksam Sak
erbjuder ett fullsortiment av försäkringar till hushåll och privatpersoner med bil- och boendeförsäkringar som bas samt företagsförsäkringar inom särskilt utvalda områden. Verksamheten
bedrivs under det strategiska varumärket Folksam.

Folksam erbjuder ett fullsortiment av skadeförsäkringar till
svenska hushåll och privatpersoner med bil- och boendeförsäkringar som bas.

Folksam Sak-gruppen
Premieintäkt, Mkr

Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr
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2019

2018

2017

2016

2015

Premieintäkt, Mkr

14 149

14 463

14 651

14 269

13 395

Förvaltat kapital,
vid periodens slut, Mkr

45 344

43 901

46 658

46 106

2,3

2,4

2,0

2,0

Folksam Sak-gruppen

Solvenskvot (SCR),
vid periodens slut
1)

1)

1,9

Solvenskvoten avser kapitalbas i relation till kapitalkrav i enlighet med Solvens II-regelverket.

Premieintäkterna inom Folksam Sak-gruppen minskade
till 14 149 (14 463) miljoner kronor. Minskningen förklaras
av att premier för Förenade Liv och Folksam Skadeförsäkring Finland ingick under föregående år. Förenade Liv
blev under föregående år beståndsöverlåtet till Folksam

Sak och Folksam Liv i juni och Folksam Skadeförsäkring
Finland såldes den sista november. Justerat för dessa
premier så växte gruppens premieintäkt med 574 miljoner kronor jämfört med föregående år. Solvenskvoten
uppgick till 2,3 (2,4).

2019

2018

2017

2016

2015

12 885

12 379

11 671

11 298

10 592

237

81

108

-250

148

1 298

1 349

913

1 746

557

Totalkostnad, %

96,1

97,9

97,9

100,8

96,8

varav skadekostnad, %

81,8

79,4

82,7

84,0

77,9

varav driftskostnad, %

14,3

18,5

15,2

16,8

18,9

3,0

4,1

3,4

6,6

2,4

22 821

21 565

18 996

18 092

16 708

Konsolideringsgrad,
vid periodens slut, %

178

177

168

157

133

Solvenskvot1) (SCR),
vid periodens slut

2,2

2,4

2,2

2,2

-

Folksam Sak (moderföretag)
Premieintäkt, Mkr
Försäkringstekniskt resultat, Mkr
Resultat före bokslutsdispositioner
och skatt, Mkr

Totalavkastning, %
Konsolideringskapital,
vid periodens slut, Mkr

1)

43 189

Solvenskvoten avser kapitalbas i relation till kapitalkrav i enlighet med Solvens II regelverket.
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Livförsäkring
Folksam bedriver livförsäkringsverksamhet och erbjuder
tjänstepensioner och långsiktigt sparande direkt till privatpersoner,
eller via partnersamarbeten samt grupplivförsäkringar och andra
typer av riskförsäkringar. Verksamheten bedrivs under tre
strategiska varumärken, Folksam, KPA Pension och Folksam
LO Pension.

KPA Pension är pensionsbolaget
i kommunsektorn och förvaltar
tjänstepensioner för anställda
i kommun, regioner samt kommunala och kooperativa företag.

Folksam erbjuder tjänstepensioner och långsiktigt sparande
direkt till privatpersoner, eller
via samarbeten samt grupplivförsäkringar och andra typer
av riskförsäkringar.

Folksam Liv-gruppen

 örvaltat kapital,
F
vid periodens slut, Mkr

Premieinkomst, Mkr
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Folksam Liv-gruppen

2018

2017

2016

39 349

35 127

32 754

37 074

2015

Premieinkomst, Mkr
Förvaltat kapital,
vid periodens slut, Mkr

407 446

360 157

347 258

329 485

301 464

Fondförsäkringstillgångar,
vid periodens slut, Mkr

175 826

137 076

139 632

124 042

111 144

3,2

3,3

3,2

3,4

3,5

Solvenskvot, vid periodens slut1)
1)

2019
41 394

Solvenskvoten avser kapitalbas i relation till kapitalkrav i enlighet
med Solvens II regelverket.

Premierna för Folksam Liv-gruppen uppgick till 41 394
(39 349) miljoner kronor för helåret 2019. Det förvaltade
kapitalet uppgick till 407 446 (360 157) miljoner kronor
och fondförsäkringstillgångarna till 175 826 (137 076)

miljoner kronor. Totalt ökade kundernas tillgångar med
drygt 17 procent under 2019 jämfört med motsvarande
period föregående år. Solvenskvoten, som redovisas med
ett kvartals eftersläpning, var 3,2 (3,3).

2019

2018

2017

2016

2015

Premieinkomst, Mkr1)

12 040

11 584

10 324

9 840

13 479

Försäkringstekniskt resultat, Mkr

11 777

2 018

5 706

8 190

8 985

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

10,4

1,5

4,2

8,4

3,7

200 134

183 259

179 413

176 267

164 489

169

163

165

165

162

Folksam Liv (moderföretag)

Förvaltningskostnad, %
Totalavkastning, %
Förvaltat kapital,
vid periodens slut, Mkr
Solvensgrad, vid periodens slut, %

3,7

3,8

3,7

3,9

4,1

Kollektiv konsolidering
tjänstepension, vid periodens slut, %

119

110

120

121

119

Kollektiv konsolidering övrig
livförsäkring, vid periodens slut, %

119

114

118

120

118

Solvenskvot blandade bolag
2)

1)

Premier omfattar premieinkomst för sparförsäkring och premieintäkt
för riskförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring.

2)

Solvenskvoten för blandade bolag avser summan av kapitalbasen
i relation till kapitalkrav för övrig livförsäkring (i enlighet med
Solvens II-regelverket) och kapitalbasen i relation till kapitalkrav
(i enlighet med Solvens I-regelverket) för tjänstepensionsverksamhet.
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Kunden i fokus
Att ge trygghet i livets alla skeenden är vårt jobb. Hos oss kan
kunden försäkra sig själv, sina nära och kära, sina ägodelar samt
spara till pensionen. Nästan varannan person i Sverige är försäkrad
i Folksamgruppen och över tre miljoner människor sparar långsiktigt till sin pension hos oss. Vårt mål är att ha branschens
mest nöjda kunder.

Värdekedja för kund
Folksamgruppens värdekedja visar hur vi använder vår
samlade kompetens, erfarenheter och andra tillgångar för
att genom vår affärsverksamhet skapa många värden för
våra kunder.

1

Tillgångar

I Folksamgruppen ingår huvudvarumärket Folksam och
de två kompletterande varumärkena KPA Pension och
Folksam LO Pension. 2019 hade vi 55,5 miljarder kronor
i premier och totalt förvaltar vi 631 miljarder kronor,
inklusive fondförsäkringstillgångar, åt våra kunder.

Tillgångar
1

I över 100 år har Folksamgruppen skapat trygghet för
kunderna. För att vara relevanta och attraktiva har vi
utvecklat våra kunderbjudanden i takt med att behoven
har förändrats.
Många av våra kunder kommer till oss via samarbeten
med fackliga organisationer och andra partner. Tillsammans bidrar vi till att våra kunder ska känna sig trygga i
en hållbar värld.
Idag är vi knappt 4 000 medarbetare som varje dag arbetar
mot målet att ha branschens mest nöjda kunder.

Affär och verksamhet
2

Tre strategiska varumärken
som kompletterar varandra

Strategiska huvudområden
3

Produktutveckling
och erbjudande

Långsiktiga och hållbara

Försäljning och
marknadsföring

Starka tillsammans

Service och rådgivning

Attraktiv arbetsplats

Ansvarsfull kapitalförvaltning

Ordning och reda

Över 100 års erfarenhet av
att genom försäkring skapa
trygghet för våra kunder
Nära samarbete med partner
4 miljoner kunder
631 miljarder kronor
att förvalta
4 000 kompetenta medarbetare
över hela Sverige
56 miljarder kronor
i premier 2019
Mål att vara ledande
inom hållbarhet

Vi ska ha försäkrings- och pensionssparandebranschens
mest nöjda kunder
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Vi är övertygade om att ett hållbarhetsarbete integrerat i
våra erbjudanden och verksamhet förbättrar förutsättningarna för långsiktig framgång. Därför har Folksamgruppen som mål att vara ledande när det gäller hållbarhet.

Affär och verksamhet

2

Vi skapar värde för kunden i varje del av vår verksamhet.
Det gör vi genom att ha tydliga riktlinjer för alla våra delar
av verksamheten, från kundmöten och produktutveckling
till förvaltningen av kundernas pengar.

Produktutveckling och erbjudande

Vi erbjuder produkter som ger skydd för olika händelser
och bidrar till våra kunders trygghet genom livets olika
skeden. Kunderna ska uppleva att våra produkter är enkla
att förstå, lätta att förhålla sig till och att de känns viktiga.
Vi utvecklar vårt erbjudande i takt med hur kundbehoven
förändras.

Försäljning och marknadsföring

Vi vet att kontakten med kunderna påverkar deras nöjdhet.
I försäljningssammanhang utgår vi från varje kunds enskilda
behov, upplyser om tänkbara alternativ och övertalar aldrig
en kund att köpa något den inte behöver. Vi ska alltid ha ett
rådgivande förhållningssätt. Folksams etiska regler styr oss
i vårt dagliga arbete.

Service och rådgivning

Digitalisering och förändrade beteenden hos kunderna
driver på behovet av nya och förändrade sätt att bedriva
vår verksamhet. Kunderna vill i allt högre grad möta oss
när och där det passar dem. Utveckling av det digitala
kundmötet är därför prioriterat. Oavsett om kundmötet är
digitalt eller bemannat ska det vara enkelt att få kontakt
med oss och få den hjälp som förväntas.
Vi ger behovsanpassad rådgivning inom försäkringar,
pension och långsiktigt sparande och ger även råd om hur
skador, brand eller inbrott kan undvikas.

Ansvarsfull kapitalförvaltning

Vår förvaltning av kundernas pengar ska främja långsiktig
trygghet utifrån avkastning och hållbar utveckling. För att
nå god riskspridning fördelar vi våra investeringar på olika tillgångsslag och marknader. Vi är övertygade om att
ansvarsfulla företag på sikt blir mer lönsamma, vilket ökar
möjligheten att ge våra kunder en god avkastning.
Vi kompromissar aldrig med den ekonomiska avkastningen, men menar att den avkastning våra kunder kan förvänta sig från oss är mer än bara ekonomisk. Vi tar utgångspunkt i vår tro på påverkan, ständiga förbättringar
och transparens.

Värde för kund
4

Trygghet i livets alla skeenden
Ömsesidigt mervärde tillsammans
med samarbetspartner
Effektiv och hållbar skadereglering
och pensionsutbetalning
Framgångsrikt skadeförebyggande
arbete och forskning

Klimatmål:
Nettonollutsläpp av
växthusgaser i den egna
verksamheten till 2030 och
i placeringsportföljerna
till 2050.

God och konkurrenskraftig avkastning
på pensionssparande
Återbäring till våra kunder
75 % nöjda kunder i Folksam kundindex
Fristående kundombudsman
Flerspråkig kundservice på 18 språk

Vi ska ha försäkrings- och pensionssparandebranschens
mest nöjda kunder
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3

Strategiska huvudområden

Vi når våra mål genom att utveckla fyra strategiska
huvudområden:

Långsiktiga och hållbara

Vi ska vara lönsamma, finansiellt stabila och ledande när
det gäller hållbarhet. Vi är övertygade om att ett hållbarhetsarbete integrerat i våra erbjudanden och verksamhet
förbättrar förutsättningarna för långsiktig framgång.

Starka tillsammans

Vi ska vara den självklara försäkringspartnern och skapa
ett ömsesidigt mervärde genom samarbeten. Det gör vi
både genom affärsmässig samverkan med samarbetspartner och genom samarbete mellan bolagen inom
Folksamgruppen.

Attraktiv arbetsplats

Vi ska vara en attraktiv arbetsplats där vi arbetar modernt
och effektivt. Då kan vi attrahera och behålla den kompetens
vi behöver och möta kundernas förväntningar som ett
modernt och digitalt bolag.

Ordning och reda

Vi ska ha en verksamhet och organisation som kännetecknas av ordning och reda. Vår verksamhet omfattas
av en stor mängd regelverk och det tillkommer ständigt
nya. Ordning och reda krävs för att värna våra kunders
trygghet, att upprätthålla förtroende bland kunder,
myndigheter och andra intressenter samt för att kunna
öka affärsnyttan.

4

Värde för kund

Att ge trygghet i livets alla skeenden är vårt jobb. Hos oss
kan kunden försäkra sig själv, sina nära och kära, sina
ägodelar samt spara till pensionen. Vårt mål är att ha försäkrings- och pensionssparandebranschens mest nöjda
kunder. Årets kundundersökning visar att 75 procent av
kunderna är nöjda med oss. Det tangerar uppsatt mål för
2019 och är på samma höga nivå som 2018.
Tillsammans med fackliga organisationer och andra samarbetspartner skapar vi ett ömsesidigt mervärde genom
samverkan. Genom vårt täta samarbete kan vi erbjuda attraktiva erbjudanden till förmånliga priser till våra kunder.

Pensionen är något som för många ligger långt fram i tiden
och förvaltningen av kundernas pensionssparande ska
främja långsiktig trygghet utifrån avkastning och hållbar
utveckling. Vi är övertygade om att ansvarsfulla företag på
sikt blir mer lönsamma, vilket ökar möjligheten att ge våra
kunder en god avkastning.
Genom att hjälpa kunderna att välja rätt, tänka efter före
och förhindra att en skada eller olycka inträffar kan vi bidra
till tryggare kunder, lägre resursanvändning och därmed
lägre försäkringspremier. Vår forskning och vårt skadeförebyggande arbete gynnar både våra kunder och vår
miljö. I 35 år har vi till exempel undersökt olika bilmodellers
krocksäkerhet och presenterat resultaten i rapporten
”Hur säker är bilen”.
Folksam, som är en betydande del av Folksamgruppen, ägs
av kunderna. Istället för att dela ut vinsten till aktieägare
går den tillbaka till våra ägare, kunderna, i form av återbäring, premiesänkningar eller bättre service, tjänster och
erbjudanden.
För kunder som inte har svenska som modersmål erbjuder
vi kundservice på 18 andra språk, däribland teckenspråk.
Det ger fler människor en möjlighet att få information om
försäkring och sparande på sitt modersmål.

Vårt hållbarhetsarbete ger långsiktig
framgång

Vi är övertygade om att ett hållbarhetsarbete integrerat
i erbjudanden och verksamhet förbättrar våra förutsättningar för långsiktig framgång. Genom vår storlek och
verksamhet har vi stora möjligheter att vara en positiv
kraft för kunderna och samhället i stort. Därför är vår målsättning att vara ledande när det gäller hållbarhet. Vårt
klimatmål är att ha nettonollutsläpp av växthusgaser i den
egna verksamheten till 2030 och i placeringsportföljerna
till 2050.
Folksamgruppen bidrar även till FN:s Agenda 2030 och
de 17 globala målen för hållbar utveckling genom våra
erbjudanden, våra placeringar och hur vi bedriver vår
verksamhet. Folksamgruppens målområden är direkt
kopplade till mål nummer 3, 5, 8, 11, 12 och 13.

Vår skadereglering bidrar till kundernas trygghet och
underlättar den situation de hamnat i. Som stor aktör har
vi samtidigt möjligheter att påverka. Att till exempel återanvända och reparera istället för att köpa nytt, är inte bara
en vinst för miljön utan även en god affär för oss och våra
kunder. Vi renoverar hus med bra och hållbart material,
köper och återvinner reservdelar på skadade bilar och när
kunden får en hyrbil ska den hålla hög säkerhets- och miljöstandard. Om en kund är missnöjd med ett beslut kan
Kundombudsmannen ompröva beslutet.
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Brett kunderbjudande
Vi utvecklar våra erbjudanden i takt med hur kundbehoven
förändras. Vi arbetar nära våra samarbetspartner för att
kunderna ska få de bästa försäkrings- och pensionslösningarna på marknaden.
2019 har vi bland annat utvecklat ett nytt erbjudande för
fackförbundens studerandemedlemmar, vilket är utformat
för studentens specifika behov. För IF Metalls räkning har vi
utvecklat en inkomstförsäkring för förbundets yrkesaktiva
medlemmar och till Fackförbundet ST har vi utarbetat sakoch personriskförsäkringar samt obligatorisk inkomstförsäkring för förbundets medlemmar.
Därtill har vi utvecklat ett nytt sakförsäkringsskydd till det
nybildade Saco-förbundet Akavias medlemmar samt fortsatt lanseringen av Folksams juristförsäkring för medlemmar i fackförbund. Folksam är även ny försäkringsgivare
till Kooperativa Förbundet och Coop.
Folksam LO Pension har under 2019 ökat flexibiliteten för
kunderna vid val i det fria fondutbudet och KPA Pension
har bland annat vidareutvecklat den digitala tjänsten som
erbjuds kommuner och regioner för hantering av deras
pensionsåtaganden.

Våra erbjudanden till kund
Våra försäkrings- och pensionserbjudanden kan delas
in i följande områden:

Fondförsäkring – möjlighet att påverka
avkastningen

Fondförsäkring är en sparform som innebär att kunden
själv bestämmer vilka fonder premierna ska placeras i
och står därmed själv risken för fondvärdets utveckling.
Fonderbjudandet bygger på att det ska vara enkelt att
placera i fonder av god kvalitet och med ett brett utbud,
anpassat till våra kunders olika behov.

Personriskförsäkring – trygghet vid
olycksfallsskada, sjukdom och dödsfall

Personriskförsäkring ger ekonomisk trygghet vid olycksfallsskada, sjukdom och dödsfall. Folksamgruppen
erbjuder både individuella försäkringslösningar och gruppförsäkringar. Kundanpassade gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkringar respektive sjuk- och olycksfallsförsäkringar är speciellt framtagna för fackförbund, företag
och organisationer.

Sakförsäkring – försäkringar för hemmet,
bilen och andra saker

Folksamgruppen erbjuder ett fullsortiment av sakförsäkringar till hushåll och privatpersoner med bil- och boendeförsäkringar som bas samt företagsförsäkringar inom
särskilt utvalda områden. Därtill erbjuder vi inkomstförsäkring vid arbetslöshet för medlemmar i fackförbund samt
arbetslöshetsförsäkring via Swedbank och Sparbankerna.

Traditionell försäkring – tryggt och enkelt
sparande

Traditionell försäkring är en trygg och enkel sparform.
Kunden påverkar inte själv sin risknivå utan Folksamgruppen placerar kapitalet i aktier, räntebärande värdepapper och övriga tillgångar. Kunden garanteras ett visst
belopp när det blir dags för utbetalning.

Folksamgruppen
Traditionell försäkring

Fondförsäkring

Personriskförsäkring

Sakförsäkring

Översikt över vårt kunderbjudande per företag

19

1)

2)

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport
Folksam Liv är ett kundägt företag. Att det är kundägt innebär att det inte finns några aktieägare. Det är
istället försäkringstagarna som är företagets ägare. Alla försäkringars grundidé är att dela risker. I Folksam
delas också vinsten. Överskottet går tillbaka till Folksam Livs kunder, dels via återinvestering i affären, dels
via återbäring.
God företagsstyrning handlar om att säkerställa att företag sköts

Externa regler

hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Förtroendet hos

Bolagsstyrningen i Folksam Liv utgår från lagstiftning (främst

lagstiftare och i samhället för att företag agerar ansvarsfullt är

försäkringsrörelselagen), Finansinspektionens föreskrifter och

avgörande för företagens frihet att förverkliga sina strategier för

allmänna råd samt olika rekommendationer såsom Svensk kod

att skapa värde. En övergripande målsättning med Folksams

för bolagsstyrning (koden).

företagsstyrning är att den ska överensstämma med företagets
vision och etiska principer.

Koden, senast reviderad den 1 januari 2020, vänder sig i första
hand till företag noterade på en reglerad marknad i Sverige.

Förutom att verka för en god intern företagsstyrning agerar före-

Koden är i första hand skriven för aktiebolag, men är också rele-

tagen inom Folksamgruppen aktivt genom extern bolagsstyr-

vant för företag som Folksam med ett spritt ägar- och allmän

ning. Folksam påverkar andra företag genom sina placeringar

intresse. Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Företag

för att tillvarata kundernas gemensamma intressen i ägarfrågor.

som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler, men ska

En aktiv bolagsstyrning, såväl internt som externt, ger en ökad

då lämna förklaringar till avvikelserna. Folksam tillämpar koden

avkastning och bidrar till en långsiktigt god utveckling.

från och med 2007 med en mindre avvikelse; företagets revisorer
granskar inte företagets halvårs- eller niomånadersrapport.

Styrelsen ansvarar ytterst för Folksam Livs organisation och för

Avvikelse från kodens bestämmelser sker med hänsyn till att före-

förvaltningen av dess angelägenheter. Det är styrelsen som an-

taget inte är ett aktiemarknadsföretag och med syftet att begränsa

svarar för den interna styrningen och kontrollen och som ansva-

kostnaderna för försäkringstagarna.

rar för att det finns policyer för det operativa arbetet kring detta.
Folksam Liv bedriver både tjänstepensionsverksamhet och övrig

Styrande regelverk

livförsäkringsverksamhet. För övrig livförsäkringsverksamhet til�lämpas Solvens II-reglering och för tjänstepensionsverksamhet

Styrelsen är ytterst ansvarig för regelefterlevnaden i Folksam Liv

övergångsregler. Solvens II-direktivet är ett europeiskt regelverk

medan vd har det operativa ansvaret.

för försäkringsföretag som syftar till att skapa en enhetlig europeisk försäkringsmarknad med ökat skydd för försäkringstagare.

”Under året har vi välkomnat Folksam Livs första
kvinnliga vd, Ylva Wessén. En utnämning som
styrelsen för Folksam Liv gläds åt och som känns
trygg inför de utmaningar som den nya tjänste
pensionsregleringen medför. Ett ömsesidigt,
kundägt bolag som Folksam Liv ställer krav på
ett helhjärtat engagemang och hög kompetens
från såväl styrelse som vd, när det gäller strate
Årsredovisning 2019
giskt
som likt denna kommer att
Folksamviktiga
ömsesidig frågor
livförsäkring
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Interna regelverk
Utöver de externa regelverken finns interna styrande regelverk

I arbetsordning för styrelsen tydliggörs styrelsens och styrelse-

som fastställts av stämma, styrelse eller vd. Styrande regelverk

ordförandens ansvar. Här finns även regler för styrelsens utskott,

utgörs främst av policyer och riktlinjer. Företagsstyrningssystemet

deras sammanträden och deras sammansättning. Styrelsen be-

formaliseras främst genom företagsstyrningspolicyn och före-

slutar även om instruktion för verkställande direktören. Styrelsen

tagsstyrningsriktlinjerna. Därtill tillkommer ett antal andra interna

fastställer företagsstyrningspolicyn som omfattar områden som

styrdokument i form av strategidokument (planerande dokument)

företagsstyrningssystem, strategi- och affärsplanering, riskhante-

respektive andra interna regelverk. Exempel på planerande doku-

ringssystem, internkontrollsystem, intressekonflikter, externrap-

ment är affärsplanen och planen för riskkontroll.

portering, kontinuitet och säkerhet med flera. Bland de regelverk
som fastställs av styrelsen ingår även etiska regler, konkurrens-

De interna styrande regelverken genomgår en årlig översyn och

policy, försäkringspolicy, kapitalhanteringspolicy, ersättnings-

uppdateras löpande vid behov. Alla styrande regelverk har en ut-

policy med flera.

sedd regelverksägare och minst en regelverksspecialist.
Exempel på interna regelverk

Struktur bolagsstyrning

Bolagsordningen anger, tillsammans med lagstiftningen, verksam-

Bilden nedan visar strukturen för de övergripande styrande orga-

hetens ramar och ger en beskrivning av företaget och hur det ska
styras. Stämmans sammansättning och ansvar framgår av bolagsordningen. Stämman beslutar om ändring av bolagsordningen.
Ett beslut att ändra bolagsordningen är, i enlighet med försäkringsrörelselagen, giltigt om två tredjedelar av samtliga röstande förenat
sig om det.

nen i Folksam Liv; stämma, styrelse och vd (tillika koncernchef).
Eftersom Folksam Liv är ett kundägt företag finns det inte några
aktieägare. På stämman företräds kunderna av fullmäktigeledamöter. Folksam Liv tillämpar därför kodens bestämmelser om
aktieägare på fullmäktigeledamöterna.

Försäkringstagarna
representeras av fullmäktigeledamöter på stämman

Valberedning

Stämman

Kundombudsmannen

Externa revisorer

Risk- och
kapitalutskott

Styrelsen

Internrevision

Vd
och koncernchef

Risk- och
kontrollfunktioner

Revisions- och
complianceutskott
Ersättningsutskott

väljer/utser

(aktuarie, risk och compliance)

Koncernledning

informerar/rapporterar
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Stämma

Fullmäktigeledamöter och de organisationer som utser dessa får

Folksam Livs högsta beslutande organ är stämman. Enligt

nominera styrelseledamöter till valberedningen. Information om

bolagsordningen är försäkringstagarna i Folksam Liv delägare.

detta finns på www.folksam.se. Valberedning vald fram till och

Försäkringstagarnas inflytande i form av rösträtt, yttranderätt

med 2020 års stämma består av Ella Niia (ordförande), Torbjörn

och förslagsrätt utövas på stämman genom särskilt valda full-

Bredin, Tommy Ohlström och Robert Söderhjelm.

mäktigeledamöter. Ledamöterna utses dels av de organisationer
som företräder försäkringstagarna och dels genom direktval av

Styrelse

försäkringstagarna (där valet genomförs av särskilt utsedd val-

Stämman utser styrelsen som ansvarar för Folksam Livs övergri-

anordnare). Försäkringstagarna representeras av 75 fullmäktige

pande organisation och förvaltningen av företagets angelägen-

ledamöter och mandatfördelningen baseras på antal försäkrings-

heter inom de ramar som stämman och externa regelverk ger. I

tagare, premievolym och strategisk betydelse för respektive

ett kundägt företag som Folksam Liv företräder styrelseledamö-

kundgrupp och finns reglerad i bolagsordningen.

terna försäkringstagarna både som ägare och kunder. Folksam
Livs styrelse har tolv ledamöter inklusive styrelseordförande.

Enligt bolagsordningen ska ordinarie stämma hållas årligen
under andra kalenderkvartalet. Under 2019 hölls stämman den

I valberedningens arbete med förslag till styrelseledamöter beak-

11 april i Stockholm. Stämman fastställer resultat- och balans-

tas den samlade kompetens och erfarenhet som svarar upp mot

räkningar, tar beslut om disposition av resultat samt beslutar

företagets totala behov. För Folksam Liv ska styrelsen exempelvis

om styrelseledamöterna och vd får ansvarsfrihet för verksam-

ha kompetens inom områden som: försäkrings- och finansmark-

hetsårets förvaltning.

nad, affärsstrategier och affärsmodeller, företagsstyrning, finansiell analys, aktuariell analys, regler som gäller för den tillstånds-

Stämman beslutar om val av styrelseledamöter, styrelseord

pliktiga verksamheten samt kundkännedom. Valberedningen ska

förande samt revisorer. Stämman fastställer även arvoden för

utöver kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen eftersträva en

dessa. Principer för ersättning och anställningsvillkor för vd och

jämn könsfördelning. Vid stämman 2019 valdes sex kvinnor samt

övriga ledamöter i koncernledningen fastställs också av stäm-

sex män till Folksam Livs styrelse. Enligt koden ska majoriteten av

man. Mer information om stämman finns på www.folksam.se

de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen. Enligt valberedningen upp-

Mandatfördelning Folksam Livs stämma

Kooperativa organisationer
(KF, HSB och Riksbyggen)
Fackliga organisationer
(LO, TCO och Sacoförbund)
Arbetsgivare
Pensionärer
Direktval

fyller samtliga ledamöter förutsättningar för sådant oberoende.
Styrelsen fastställer årligen dels en arbetsordning, dels en så
30
30
5
5
5

kallad strategisk dagordning. Syftet med dessa handlingar är att
skapa ett effektivt styrelsearbete genom att bland annat bestämma
när under året olika ämnesområden ska behandlas.
Styrelsens övergripande uppgift är att för kundernas räkning förvalta företagets angelägenheter. Styrelsen ska bland annat se till

Valberedning

att Folksam Livs organisation är utformad så att bokföringen,

Valberedningen är stämmans organ med uppgift att bereda

medelsförvaltningen och företagets ekonomiska förhållanden i

stämmans beslut i val- och arvodesfrågor i enlighet med bolags-

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Vidare ska styrelsen

ordningen. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter som

fortlöpande kontrollera företagets ekonomiska situation vilken

utses av ordinarie stämma för en mandatperiod på ett år. Val-

regelbundet ska rapporteras till styrelsen. Det är styrelsen som

beredningens sammansättning och den process som ska tillämpas

utser företagets vd samt vice vd.

för arbetet regleras i en instruktion för valberedningen.
Valberedningens huvudsakliga uppgift är att utarbeta förslag till

Styrelsens arbete
Under året hölls elva styrelsemöten. Styrelsens utskott; risk-och

val av stämmoordförande, styrelseledamöter och styrelseord-

kapitalutskottet hade sju sammanträden, revisions- och compliance-

förande. Förslag ska även lämnas på val av valanordnare (med

utskottet åtta sammanträden och ersättningsutskottet tio sam-

ansvar för direktval till stämman), revisorer, lekmannarevisorer

manträden. Inför varje ordinarie sammanträde har styrelsen fått

och kundombudsman. Vidare ska förslag lämnas på ersättningar

en skriftlig rapport av vd, vilken behandlat viktiga händelser i

till stämmoordförande, fullmäktigeledamöter, styrelsens ord

Folksam, men också i branschen i övrigt.

förande och vice ordförande, styrelseledamöter, ledamöter i
styrelsens utskott, valanordnare, revisorer/revisionsbyrå och
lekmannarevisorer.
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I enlighet med en strategisk dagordning har styrelsen under året

visst område. Utskottens sammansättning, ansvar och befogen-

bland annat behandlat följande: kontinuerligt följt upp förverk

heter med mera regleras i styrelsens arbetsordning.

ligandet av ett antal strategiska mål, egen risk- och solvensbedömning (ORSA), finansiella rapporter, kvartalsrapporter, affärs-

Risk- och kapitalutskott

plan, budget och prognosrapporter, Solvens II-rapportering,

Utskottet bistår styrelsen i dess arbete med riskhantering,

genomgång av dotterföretagens verksamheter och ekonomi,

solvenskrav och kapitalbehov och bidrar därigenom till att

omvärlds- och konkurrentanalyser, intressekonflikter, aktuarie-

utveckla Folksam Liv och Liv-gruppens samlade hantering av

rapporter, compliancerapporter, riskrapporter, internrevisions-

nämnda områden.

rapporter, fastställt ett återförsäkringsprogram, genomfört en
årlig regelverksgenomgång av samtliga av styrelsen fastställda

Utskottet bedömer löpande företagets och gruppens samlade

regelverk, fastställt ett belöningsprogram samt sammanträtt med

riskbild samt utfallet av risktagandet, och inför styrelsens beslut:

den externa revisorn.

• Lämnar rekommendationer och åtgärdsförslag för företagets

På samtliga ordinarie styrelsemöten finns tid avsatt för fördjupning.

• Bedömer och lämnar förslag på processer, metoder och modeller

och gruppens risk- och kapitalstyrning.
Det kan dels utgöras av de fasta temaområden som styrelsen
fastställt, dels av ad hoc anmälda fördjupningsfrågor under året.
För att få tillfälle att diskutera strategiska och framåtblickande
frågor mer ingående genomför styrelsen under året även ett två-

gällande risk- och kapitalfrågor.
• Utvärderar företagets och gruppens egen risk- och solvensbedömning.
• Utvärderar alternativa scenarios relaterade till företagets och

dagarsseminarium. På seminariet 2019 var första dagen gemen-

gruppens egen risk- och solvensbedömning.

sam för Folksam Sak och Folksam Liv och fokuserade på gemen

• Bedömer förslag till återförsäkringsprogram.

samma fördjupningsområden och gemensamma strategiska

• Bereder styrande regelverk; placeringspolicy, försäkringspolicy

frågor. Den andra dagen fördjupade styrelserna sig i sina respek
tive företagsstrategier och affärer. Stående punkter på seminariet

samt relevanta delar av företagsstyrningspolicy.
• Behandlar frågor som rör tilldelning av återbäring.

är finansmarknaden, Folksams övergripande strategi samt omvärlds- och nulägesanalys. I oktober hölls en gemensam styrelse

Utskottet består av tre styrelseledamöter och utses för en period

utbildning för nyvalda styrelseledamöter i moderföretagen samt i

om ett år. Ledamöter är: Cecilia Hermansson (ordförande), Göran

försäkringsdotterföretagen inom Folksamgruppen. Utbildningen

Arrius och Lars Ericson. Vid mötena närvarar även vd, chefen för

behandlade bland annat Folksams verksamhet, organisation och

Affärsområde Liv, Strategisk rådgivare Liv, chefen för Ekonomi och

styrning samt betydelsefulla lagregler och det styrelseansvar

Finans tillika CFO, ansvarig för riskhanteringsfunktion, ansvarig

som följer av dessa regler.

för aktuariefunktion, chefen för Kapitalförvaltning och hållbarhet,
samt chefen för Internrevision.

Under året hölls två möten för samtliga styrelseordföranden inom
Folksam Liv-gruppen för att åstadkomma en bättre samverkan

Revisions- och complianceutskott

med dotterföretagen vad gäller egen risk- och solvensbedömning

Utskottets huvudsyfte är att bistå styrelsen i att fullgöra dess

där föreslagna scenarier och efterföljande resultat diskuterades.

skyldigheter och ansvar för den finansiella rapporteringen samt

Genomgång skedde även av de kapitalkvoter som under året

den interna styrningen och kontrollen i moderföretaget samt i

rapporterats till Finansinspektionen. Ordförandena i risk- och

dotterföretagen.

kapitalutskott, för de företag som har detta, deltog också.
På uppdrag av styrelsen har utskottet följande uppgifter, att:
Enligt koden ska styrelsen årligen utvärdera styrelsearbetet med

• Säkerställa den finansiella rapporteringen.

syfte att utveckla dess arbetsformer och effektivitet. En sådan utvär-

• Bedöma den interna styrningen och kontrollen inklusive risk-

dering har under november genomförts i form av en webbenkät.

hanteringen.

Utvärderingen omfattar områden som ”kunskap och kompetens”

• Bedöma regelefterlevnaden.

(dels avseende styrelsen som helhet, dels avseende de enskilda

• Utvärdera kvaliteten på intern- och externrevision inklusive

ledamöterna), ”styrelsearbete och möten” samt ”roller och sam-

övervakningar av externrevisionens opartiskhet.

arbeten”. Resultatet rapporterades och diskuterades på styrelsemötet i december. Rapporten delgavs därefter även valberedningen.

Utskottet består av tre styrelseledamöter och utses för en period
om ett år. Ledamöter är: Britt Hansson (ordförande), Lars-Inge

Styrelsens arbetsfördelning

Larsson och Mikael Åbom. Vid mötena närvarar även vice vd,

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en bolagsstyrnings-

chefen för Internrevision, chefen för Compliancefunktionen samt

rapport innehålla uppgifter om det finns, alternativt saknas, en

CFO. Även externrevisorn deltar vid vissa möten.

särskild arbetsfördelning i styrelsen. Styrelsen kan inte delegera
sitt ansvar men den kan utse utskott som bereder frågor inom ett

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet är gemensamt för Folksam Liv och Folksam
Sak med ledamöter från båda styrelserna. Utskottet bereder och
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lämnar till respektive företags styrelse förslag till principer för

Styrelsens samlade kompetens

ersättning och andra anställningsvillkor för vd och ledamöter

Styrelsen och styrelseledamöterna ska, såväl ur ett helhetsper-

i koncernledningen. Utskottet säkerställer att Folksams er-

spektiv som enskilt, uppfylla de kompetenskrav som ställs i

sättningspolicy bereds och följs upp.

gällande regelverk, samt ha kunskap och erfarenhet som är
relevant utifrån verksamhetens karaktär och inriktning. För att

Principerna fastställs av styrelserna och godkänns därefter av

säkerställa detta gör valberedningen varje år en lämplighets-

respektive stämma. Utskottet lämnar, mot bakgrund av dessa

prövning av styrelsen och styrelseledamöterna.

principer, även förslag till respektive styrelse om avtal om lön,
andra ersättningsförmåner och övriga anställningsvillkor för vd
och för ledamöterna i koncernledningen. Utskottet beslutar även
om lön, andra ersättningsförmåner och övriga anställningsvillkor
för chefen för Internrevision. Vid somliga tillfällen konsulterar vd
utskottet i frågor som rör annan personals lön, andra ersättningsförmåner och övriga anställningsvillkor.
Ledamöter är: Ulf Andersson (ordförande i ersättningsutskottet
och styrelseledamot i Folksam Sak), Lars Ericson (styrelseordförande i Folksam Liv) och Eva Nordström (styrelseledamot i
Folksam Liv).

Område
Försäkrings- och finansmarknad
Affärsstrategier och affärsmodeller
Företagsstyrning
Finansiell analys
Aktuariell analys
Regler för den tillståndspliktiga
verksamheten
Kunskap eller erfarenhet
för att leda verksamheten
Kunskap om regelverk
Kunskap om försäkringsmarknaden
Kunskap om försäkringar
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Styrelse Folksam Liv

Lars Ericson

Göran Arrius

Tobias Baudin

Styrelseordförande sedan 2017.
Invald 2015. Född 1963.

Invald 2013. Född 1959.

Invald 2017. Född 1974.

Nuvarande uppdrag
Ordförande Saco. Styrelseordförande Akademikernas a-kassa (AEA). Styrelseordförande
Folk och Försvar. Ledamot i Risk- och kapitalutskottet för Folksam Liv.

Nuvarande uppdrag
Förbundsordförande Svenska Kommunalarbetareförbundet. Styrelseledamot i LO. Vice ordförande i Kommunals A-kassa. Ledamot
i de internationella fackliga organisationerna
för kommun- eller offentliganställda NOFS,
EPSU och PSI.

Nuvarande uppdrag
Vd KF Stockholm. Styrelseledamot i Coop Sverige, samt i Coop Butiker och Stormarknader.
Ledamot i valberedningen för Atrium Ljungberg
och ordförande i valberedningen för RNB. Ledamot i Risk- och kapitalutskottet för Folksam Liv,
samt i Folksams ersättningsutskott.
Urval av tidigare uppdrag
Styrelseordförande i MedMera Bank. Ledamot
i Folksams valberedning. Styrelseledamot för
Ambulanssjukvården i Stockholm, samt Folktandvården i Stockholms län. Affärsområdesoch marknadschef i Swedbank och kommunalråd Tyresö kommun.

Urval av tidigare uppdrag
Ordförande i Jusek. Ordförande i Saco-föreningen på SEB. Arbetstagarrepresentant i
styrelsen för SEB. Styrelseledamot i Första
AP-fonden.
Utbildning
Examen Militärhögskolan. Officersexamen
Kungliga Sjökrigsskolan.

Urval av tidigare uppdrag
Förste vice ordförande i LO. Förste vice ordförande Kommunal. Ledamot i SAMAK, samt i
Nordens fackliga samorganisation (NFS).
Ledamot i verkställande kommittén EFFAT.
Ledamot KPA Livförsäkring.
Utbildning
Gymnasieexamen.

Utbildning
Gymnasieexamen.

Britt Hansson

Cecilia Hermansson

Lars-Inge Larsson

Invald 2015. Född 1966.

Invald 2015. Född 1962.

Invald 2015. Född 1946.

Nuvarande uppdrag
Vd och koncernchef OK. Styrelseledamot i KF,
OK-Q8, OKQ8 Bank, Bra Bil Sverige, KFO samt
i Apotek Produktion och Laboratorier. Ordförande i Revisions- och complianceutskottet
för Folksam Liv.

Nuvarande uppdrag
Forskare KTH. Lärare i finansiering KTH. Konsult och föreläsare inom nationaloch företagsekonomi. Seniorekonom, Swedbank. Ledamot i styrelserna för Creades, Kungliga Ingenjörsakademien IVA, Medlingsinstitutet HUI Research, samt medlem i Handelns ekonomiska råd. Ordförande i Risk- och
kapitalutskottet för Folksam Liv.

Nuvarande uppdrag
Förbundskassör Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund. Ordförande i försäkringskommittén SKPF/Folksam. Lotteriföreståndare
för rikslotteriet Guldkanten. Styrelseledamot
i Nordiska Samarabetskommittén. Ledamot i
Revisions- och complianceutskottet för Folksam Liv.

Urval av tidigare uppdrag
Skandinavisk direktör för HR, Integration, IT
och Inköp på OK-Q8. Finansdirektör OK-Q8.
Vd för OKQ8 Bank. Nordisk CFO Svenska McDonald´s. Styrelseledamot i Arithma
Shared Service, Petrolia, Flaskgascentralen
Malmö och Företagsekonomiska föreningen.
Utbildning
Civilekonomexamen Högskolan i Örebro. Ledarskaps-utbildning Ashridge Business School.
Autenthic Leadership Development Harvard
Business School.

Urval av tidigare uppdrag
Chefekonom på Swedbank. Tf departementsråd på Finansdepartementet. Makroekonom
på Sida och svenska ambassaden i Nairobi.
Ledamot i Finanspolitiska rådet. Ordförande i
Industrins ekonomiska råd.
Utbildning
Ekonomie doktor inom bank och finans KTH.
Civilekonom Handelshögskolan.

Urval av tidigare uppdrag
Bakgrund inom företagsekonomi och analys,
samt ekonomistyrning vid Företagsekonomiska Institutet. Företagsekonom på Svenska
Kommunalarbetareförbundet, samt på Kommunals A-kassa. Kanslichef på Svenska Fabriksarbetare-förbundet. Internrevisor SEKO.
Externrevisor Svenska Livsmedelsarbetareförbundet.
Utbildning
Gymnasieexamen.
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Britta Lejon

Johan Lindholm

Eva Nordström

Invald 2019. Född 1964.

Invald 2017. Född 1964.

Invald 2017. Född 1969.

Nuvarande uppdrag
Ordförande fackförbundet ST. Vice ordförande
TCO. Ordförande NEA. Vice ordförande i
Trygghetsstiftelsen.

Nuvarande uppdrag
Förbundsordförande Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Styrelseledamot LO, samt i
Riksbyggen. Ordförande Nordiska bygg- och
träarbetarefederationen (NBTF), samt förste
vice ordförande i den europeiska motsvarigheten EBTF. Styrelseledamot världsfederationen
BWI/BTI.

Nuvarande uppdrag
Vd Stockholms Kooperativa Bostadsförening
(SKB). Ledamot i Folksams ersättningsutskott.

Urval av tidigare uppdrag
Riksdagsledamot. Ledamot i Arbetsmarknadsutskottet. Vice ordförande Justitieut
skottet. Demokrati- och förvaltningsminister.
Ungdomsminister, samt Konsumentminister.
Styrelseledamot i Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag.
Utbildning
Kulturvetarlinjen Stockholms universitet.
Studier i statsvetenskap, företagsekonomi
och nationalekonom Lunds universitet.

Urval av tidigare uppdrag
Ordförande Riksbyggen Bospar. Vice ordförande Byggnads A-kassa. Styrelseledamot
i Byggnads solidaritetsfond, Polstjärnan
fastighetsbolag, samt i A-kassornas samorganisation.

Urval av tidigare uppdrag
Näringspolitisk chef på arbetsgivarföreningen
KFO. Vd för HSB Riksförbund. Styrelseledamot
för mäklarbyrån Husman-Hagberg, HSB
Stockholm, HSB Norr, samt Stiftelsen HSB:s
garantifond. Ordförande för tankesmedjan
Sektor3.
Utbildning
Examen Grundskollärarutbildning Ma/NO
Luleå Tekniska Universitet.

Utbildning
Gymnasieexamen.

Elisabeth Brandt Ygeman

Mikael Åbom

Johanna Jaara Åstrand

Invald 2016. Född 1970.

Invald 2017. Född 1964.

Vice ordförande
Invald 2018. Född 1974.

Nuvarande uppdrag
2:e vice förbundsordförande Handels. Styrelseledamot Bantorget förvaltning samt Handels
anställdas a-kassa.

Nuvarande uppdrag
Vd och koncernchef Fonus. Ledamot i
Revisions- och complianceutskottet för
Folksam Liv.

Urval av tidigare uppdrag
Förbundssekreterare på Handelsanställdas
förbund. Valledare och ombudsman LO.
Styrelseledamot och chef för LO-distriktet
Stockholms län. Ledamot kommunalfullmäktige Stockholm. Styrelseordförande
Folkets Hus. Styrelsesuppleant Stockholm
Globe Arena Fastigheter.

Urval av tidigare uppdrag
Affärschef för Svenska Golfförbundet. Vd för
Martin Olsson Restauranghandel, Hall-Miba,
Vivo och D&D Närhandel. Marknadschef
Dagab. Styrelseledamot Electrolux Home.

Utbildning
Gymnasieexamen.

Utbildning
Företagsredovisning, Administration
& management Stockholms Universitet.

Nuvarande uppdrag
Förbundsordförande Lärarförbundet.
Constitution and By-Laws Committe och
styrelseledamot Education International (EI).
Styrelseordförande Lärarförbundets Placeringsråd. Styrelseledamot Offentliganställdas
förhandlingsråd (OFR), samt ledamot i OFR
konfliktutskott. Stämmoledamot PTK.
Urval av tidigare uppdrag
Ledamot i förbundsstyrelsen Lärarförbundet,
i Rådet för kompetens och utveckling Lärarförbundet, samt i Svenska Lärarförsäkringar.
Styrelse-ordförande för Nordiska Lärarorganisationens samråd (NLS).
Utbildning
Lärarutbildning Umeå Universitet.
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Arbetstagarrepresentanter

Anders Johansson

Susanna Järnek

Mikael Täll

Arbetstagarrepresentant sedan 2007.
Född 1960.

Arbetstagarrepresentant sedan 2012.
Född 1968.

Arbetstagarrepresentant sedan 2014.
Född 1956.

Utsedd av
Forena Folksam.

Utsedd av
Akademikerföreningen inom Folksam.

Utsedd av
Handelsanställdas förbund.

Anställd i Folksam sedan
1989.

Anställd i Folksam sedan
1999.

Anställd i Folksam sedan
2010.
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Närvaro på styrelsemöten och styrelsens utskott 2019

Styrelsemöten1)

Ersättningsutskott2)

Revisions- &
complianceutskott

Risk- &
kapitalutskott

ordförande

11 av 11

10 av 10

-

7 av 7

vice ordf.

10 av 11

-

-

-

Göran Arrius

ledamot

11 av 11

-

-

7 av 7

Tobias Baudin

ledamot

10 av 11

-

-

-

Britt Hansson

Namn

Funktion i
styrelsen

Lars Ericson
Johanna Jaara Åstrand

ledamot

11 av 11

-

8 av 8

-

Cecilia Hermansson4)

ledamot

11 av 11

-

-

7 av 7

Lars-Inge Larsson

ledamot

9 av 11

-

8 av 8

-

Britta Lejon

3)

ledamot

6 av 8

-

-

-

Johan Lindholm

ledamot

10 av 11

-

-

-

Eva Nordström

ledamot

10 av 11

9 av 10

-

-

Elisabeth Brandt Ygeman

ledamot

11 av 11

-

-

-

Mikael Åbom

ledamot

11 av 11

-

8 av 8

-

Anders L Johansson

personalrepr.

10 av 11

-

-

-

Susanna Järnek

personalrepr.

11 av 11

-

-

-

Mikael Täll

personalrepr.

11 av 11

-

-

-

Ulf Andersson6) 7)

-

-

10 av 10

-

-

5)

Ordinarie möten, konstituerande möte och två extra styrelsemöten. Därutöver har det hållits ett tvådagars seminarium, ett strategiseminarium, två ORSA-möten (egen riskoch solvensbedömning) där enbart ordförande närvarar, en styrelseutbildning på Handelshögskolan i Stockholm samt introduktionsutbildning för nyvalda ledamöter.

1)

2)

Gemensamt utskott för Folksam Liv och Folksam Sak

3)

Ordförande i Revisions- och complianceutskottet

4)

Ordförande i Risk- och kapitalutskottet

5)

Valdes in vid stämman 2019

6)

Ordförande i Ersättningsutskottet

7)

Styrelseledamot i Folksam Sak

Ersättning till styrelsens ledamöter
Stämman beslutar om styrelsens arvoden vilka består av dels ett årsarvode, dels ett sammanträdesarvode
Årsarvoden beslutade av stämman 2019:
Styrelseordförande

198 900 kr

Vice styrelseordförande

107 100 kr

Övriga styrelseledamöter

76 000 kr

Ordförande i Risk- och kapitalutskott

76 000 kr

Ledamöter i Risk- och kapitalutskott

47 000 kr

Ordförande i Revisions- och complianceutskott

76 000 kr

Ledamöter i Revisions- och complianceutskott

47 000 kr

Ledamöter i Ersättningsutskott

18 400 kr

Sammanträdesarvode beslutade av stämman 2019:
Samtliga ovan utom ledamöter i Ersättningsutskottet

7 800 kr

Ledamöter i Ersättningsutskottet (gemensamt med
Folksam Sak) - arvodet avser Folksam Livs andel

3 900 kr

Se även not 53 (Medelantal anställda samt löner och ersättningar) för uppgift om årets totala arvodesutbetalningar.
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Centrala funktioner
Inom Folksam följer risk- och kontrollorganisationen en modell

Internrevision

med tre ansvarslinjer vilket beskrivs i not 2 ”Upplysningar om

Internrevisionen är en oberoende, objektivt granskande och råd-

risker” avsnitt ”Risk- och kontrollorganisation”.

givande verksamhet. Internrevisionen stödjer företaget att nå
sina mål genom att systematiskt och strukturerat utvärdera

Utöver de tre ansvarslinjerna utser stämman revisionsföretag

systemet för intern kontroll och andra delar av företagsstyrnings-

och lekmannarevisorer som granskar Folksam Livs årsredovis-

systemet samt lämna råd och synpunkter på desamma i syfte att

ning inklusive bolagsstyrningsrapport samt styrelsens och vd:s

bidra till ökad effektivitet i riskhantering, intern kontroll samt

förvaltning (externrevision).

ledningsprocesser.

Riskhanteringsfunktionen och Aktuariefunktionen inom Folksam Liv

Internrevisionen är direkt underställd och rapporterar till styrelsen

har organiserats i en gemensam avdelning, medan Compliance-

och är fristående från den verksamhet som granskas. Funktionens

funktionen utgör en egen avdelning. Dessa funktioner är skilda från

oberoende innebär att den normalt inte får delta i den operativa

motsvarande enheter och funktioner i Folksam Sak-gruppen och

verksamheten eller vara involverad i det löpande arbetet med

fristående från den operativa verksamheten. Funktionerna är under

intern kontroll. Internrevisionens arbete bedrivs enligt god sed för

ställda vd men är även ålagda att rapportera direkt till styrelsen.

internrevision som bland annat framgår av det internationella

Riskhanteringsfunktion

ramverket, International Professional Practices Framework
(IPPF). Internrevisionens uppdrag fastställs av styrelsen och

Riskhanteringsfunktionen ansvarar bland annat för att utveckla

regleras i Policy för Internrevision. Joni Heinonen är internrevi-

och förvalta (normera) riskhanteringssystemet samt stödja första

sionschef, tillika ansvarig för funktionen Internrevision, för

ansvarslinjen i att genomföra riskhantering effektivt. Ansvar,

Folksam Liv med dotterföretag.

mandat och uppgifter framgår av företagsstyrningsriktlinjerna.
Ansvarig för företagets riskhanteringsfunktion, tillika chef för
Risk- och aktuariefunktionen Liv, är Bent Malmsjö.

Compliancefunktion
Compliancefunktionen ansvarar bland annat för att identifiera,
övervaka och rapportera risker kopplat till externa eller interna
regler för den tillståndspliktiga försäkringsverksamheten.
Compliancefunktionen kontrollerar, följer upp och utvärderar
regelefterlevnaden i verksamheten samt utgör ett stöd för verksamheten och företagets ledning i frågeställningar rörande efterlevnad och förändring av försäkringsrörelselagen och lagen om

Externa revisorer
Stämman utser en auktoriserad revisor alternativt ett registrerat
revisionsföretag för granskning av årsredovisning och räkenskaper samt vd:s förvaltning. För granskning av företagets verksamhet och interna kontroll utses även tre lekmannarevisorer.
Mandatperioden är för samtliga ett år. Stämman 2019 valde
KPMG AB som företagets revisionsbyrå. Därutöver valdes Hans
Eklund, Michael Nyqvist och Leif Hansson till lekmannarevisorer.

försäkringsdistribution. Compliancefunktionen ger också råd och

Kundombudsmannen

stöd avseende etikfrågor. Ansvar, mandat och uppgifter framgår

En kund som är missnöjd med Folksams beslut i ett försäkrings-,

av företagsstyrningsriktlinjerna. Chef för Compliancefunktionen,
tillika ansvarig för regelefterlevnaden i företaget, är Anders Hjelm.

Aktuariefunktion
Aktuariefunktionen ansvarar för att samordna de försäkringstekniska beräkningarna, vilket bland annat innebär att säkerställa
lämpligheten i använda metoder och antaganden samt att vali
dera kvaliteten i beräkningar och underliggande data. Aktuarie
funktionen ansvarar också för att bedöma risker i försäkrings
rörelsen, bidra till företagets riskhanteringssystem och analysera
nya lagar och föreskrifter som påverkar ansvarsområdet. Aktuarie-

sparande- eller skadeärende erbjuds ett snabbt, enkelt och kostnadsfritt omprövningsförfarande. Kundombudsmannen är fristående, ställer höga krav på kvalitet och har rätt att rekommendera
ändringar i ärenden som anmälts för prövning. Kundombudsmannen har dessutom rätt att föreslå förbättringar i Folksams försäkrings-, sparande- och skadeverksamhet samt verka som
intern remissinstans. Rapportering sker direkt till stämman. Stämman utser Kundombudsman för en period om tre år samt fastställer instruktion för denne. Björn Siljeholm är utsedd till Folksam
Livs kundombudsman till och med stämman 2022.

funktionen är normgivande på det aktuariella området och har
en stödjande roll gentemot övriga aktuariella resurser i företaget.
Ansvar, mandat och uppgifter framgår av företagsstyrningsriktlinjerna. Ansvarig för Aktuariefunktionen för Folksam Liv,
samt ansvarig aktuarie för tjänstepensionsverksamheten i företaget, är Susanna Rahnster.
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Operativ organisation
Folksam Liv-gruppen och Folksam Sak-gruppen har en gemensam

och utveckla den affär som avser individuell försäkring riktad mot

operativ organisation. Moderföretagen Folksam Liv och Folksam

privatpersoner och företag. Chefen för affärsområdet disponerar

Sak har en gemensam ledningsgrupp benämnd Koncernledningen.

över de samlade resurserna inom affärsområdet, samt svarar för

Vd utser de ledamöter som ingår i denna och som ansvarar för

processerna och har det yttersta ansvaret för ledningsarbetet inom

olika delar av verksamheten.

affärsområdet. Affärsområdeschefen är ansvarig för den verksamhet som bedrivs inom affärsområdet och har ett resultat och lön-

Till följd av den gemensamma operativa organisationen är vissa

samhetsansvar för företagets verksamhet, samt ägaransvar för

enheter och funktioner gemensamma med andra företag inom

dotterföretagen. Chefen för affärsområdet har därtill ett särskilt

Folksamgruppen. Frågor rörande den gemensamma organisa-

ansvar att bevaka Folksam Livs ekonomiska intressen.

tionen behandlas i Folksams Bolagsforum, vilket omfattar vd i de
dotterföretag som är parter i Folksams Multipartsavtal (ett avtal

Därutöver finns sju centrala enheter. Den övergripande organisa-

avseende organisatorisk samverkan mellan företag inom Folksam

tionen, med bland annat affärsområden och centrala enheter, fast-

Liv-gruppen och företag inom Folksam Sak-gruppen).

ställs i företagsstyrningspolicyn, medan ansvarsområden för
dessa framgår av företagsstyrningsriktlinjerna. För dotterföretagen

Folksam Liv har ett affärsområde, Affärsområde Liv. Affärsområ-

finns dessutom ägardirektiv formulerade, vilka anger i vilken rikt-

det ansvarar för att hantera och utveckla den affär som avser för-

ning ägaren önskar att respektive företag ska styras och ledas.

säkring riktad mot kollektivavtalsparterna på den svenska arbetsmarknaden, samt för att hantera och utveckla den affär som avser
partnersamarbete. Affärsområdet ansvarar även för att hantera

vd och koncernchef
Folksam
Centrala funktioner
Affärsområde

Liv

Centrala enheter
Koncernstaben
Ekonomi och Finans
IT

Affärsområde

Sak

Kapitalförvaltning och hållbarhet

Marknad och försäljning
Människor och miljöer
Skador

Förändringar i koncernledningen
• Pernilla Glad är sedan den 1 maj 2019 ny chef för Människor

• Den 1 september 2019 tillträdde Jens Wikström som ny chef för

och miljöer, efter att tidigare chefen Harriet Pontán har gått i

Marknad och försäljning. Tidigare chefen för Marknad och för-

pension.
• Folksams vd Jens Henriksson slutade sitt arbete i Folksam den
28 augusti 2019. I samband med det trädde Ylva Wessén in

säljning, Per Ardehed, har slutat i Folksam.
• Den 19 december utnämnde styrelserna i Folksam Sak och
Folksam Liv Ylva Wessén till vd för Folksamgruppen.

som tillförordnad vd och Björn Nordin som tillförordnad chef
för Koncernstaben.
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Folksamgruppen
koncernledning

Ylva Wessén

Vd och koncernchef
Född 1970.
Övriga pågående uppdrag
Styrelseordförande i KPA AB, samt i Folksams
Forskningsstiftelse. Styrelseledamot i We
effect. Ledamot i Svensk försäkrings styrelse,
samt nomineringskommitté. Styrelseledamot
och ledamot av Executive Committee, ICMIF.
Tidigare uppdrag
Vice vd och chef Koncernstaben, Folksam. Chef
för Governance, Risk och Compliance,
Folksam. Bolagsjurist och försäkringsjurist,
Folksam. Advokat, Lindhs DLA Nordic.
Biträdande jurist, Hägglund & Ramm-Ericsson.
Utbildning
Jur kand, Stockholms universitet.

Jesper Andersson

Britta Burreau

CFO och chef Ekonomi och Finans

Vd KPA Pension

Linn Edström Larsson
tillförordnad mars– december 2020

Avgick från koncernledningen januari 2020

Född 1977.

Övriga pågående uppdrag
Vd i KPA AB samt i KPA Pensionsförsäkring.
Ordförande i KPA Pensionsservice. Medlem
av Förtroenderådet SNS, Studieförbundet
Näringsliv och Samhälle. Ordförande i Scouterna samt styrelseledamot i Akademiska Hus.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot i Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag, i Fonus samt i Familjens
Jurist.
Tidigare uppdrag
Chef AO Privat, Koncernchefaktuarie samt
Aktuarie Sak – samtliga på Folksam. Vd Tre
Kronor Försäkring.
Utbildning
Examen i matematisk statistik, Stockholms
universitet.

Född 1964.

Tidigare uppdrag
Vd Nordea Liv & Pension samt ett flertal
tjänster på Accenture Financial Services.
Styrelseledamot i Svensk Försäkring.
Utbildning
Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola
samt Executive MBA – Finance, Handelshögskolan i Stockholm.

Pernilla Glad

Michael Kjeller

Anna-Karin Laurell

Född 1967.

Vice vd från februari 2020

Född 1963.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot i Konsumentkooperationens
pensionsstiftelse.

Född 1964.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseordförande i Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag, samt i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag. Styrelseledamot KPA AB.

Chef Människor och miljöer

Tidigare uppdrag
HR-direktör Region Stockholm. Personaldirektör Regeringskansliet. Senior Vice
President HR Nasdaq samt chefstjänster inom
HR på Tredje AP-Fonden, Hemsö Fastighet samt
Vattenfall.
Utbildning
Fil-kandexamen personal- och arbetslivsfrågor, Stockholms universitet samt HR
Executive Program på Handelshögskolan
i Stockholm.

Chef Kapitalförvaltning och hållbarhet

Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot i UN-Convened Net Zero Asset
Owner Alliance.
Tidigare uppdrag
Olika befattningar inom Folksam sedan 1988,
bland annat vd på KPA Kapitalförvaltning AB
2000-2001.
Utbildning
Fil kand i matematisk statistik/matematik,
Uppsala universitet.

Chef Affärsområde Liv

Tidigare uppdrag
Chef Affärsområde Privat, Folksam.
Vd Bukowskis, samt för SalusAnsvar. Verksamhetschef Skador, Folksam. Försäljningschef,
SalusAnsvar. Kundservicedirektör, Tre.
Utbildning
Humanistisk utbildning, Lunds universitet.
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Johan Rudén

Elisabeth Sasse

Jens Wikström

Född 1965.

Född 1966.

Född 1973.

Övriga pågående uppdrag
Ledamot i SOS International A/S.

Övriga pågående uppdrag
Vice ordförande i Saco Folksams styrelse,
styrelseordförande i Tre Kronor Försäkring
samt styrelseledamot i Riksbyggen.

Tidigare uppdrag
Strategisk Partner Personal Banking, Chef
Region Norr och Chef Corporate Service –
samtliga på Nordea. Vd Skellefteå Industrihus.
Ett flertal politiska uppdrag inom Skellefteå
kommun samt även inom Sparbanksstiftelsen
Norrland och Swedbank Bothnia.

Chef IT och CIO

Tidigare uppdrag
På Nasdaq; Global Head of Post Trade, COO
Nordic Operation, CEO Nordic Clearing, Regional General Manager Baltics, Kundansvarig och del av VD-stab.
På Ericsson; VD-koordinator, olika projektledarroller. Medicintekniker Södersjukhuset.
Utbildning
Civilingenjör KTH Maskinteknik/Industriell
Ekonomi.

AnnKristine
Wuopio-Mogestedt

Chef Affärsområde Sak

Tidigare uppdrag
Chef för flera affärsområden i Folksam.
Kanslichef och förhandlingschef i Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR).
Utbildning
Civilekonom, Göteborgs universitet.

Chef Koncernstaben
Född 1959.

Född 1961.

Tidigare uppdrag
Chef för Koncernjuridik, Bolagsjuridik, bolags
jurist och försäkringsjurist – samtliga på
Folksam. Advokat, advokatfirman Fylgia.
Hovrättsfiskal och tingsfiskal vid Svea hovrätt.

Tidigare uppdrag
Olika chefsuppdrag inom Skador på Folksam
sedan 1988. Vd på Svenska Konsumentförsäkringar 2005–2006.

Utbildning
Examen Computer Science, Luleå Tekniska
universitet.

Björn Nordin

CCO och chef Skador

Övriga pågående uppdrag
Styrelseuppdrag i Trafikförsäkringsföreningen,
Larmtjänst, GSR, CAB samt Stöldskyddsföreningen.

Chef Marknad och försäljning

Utbildning
Jur kand, Uppsala universitet.

Utbildning
Ämneslärarexamen, Linköpings universitet.
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Bolagsstyrningsrapport

Styrelsens rapport om intern kontroll
avseende den finansiella rapporteringen 2019
Målsättningen med Folksams arbete med intern kontroll finansiell

Kontroller

rapportering, IKFR, är att bokslut- och myndighetsrapportering

Riskåtgärder och kontroller

ska vara tillförlitlig och i överensstämmelse med lag och gällande

Åtgärdsplaner ska tas fram för de risker som verksamheten vill

redovisningsregler. Internkontrollarbetet baseras på det ramverk

hantera genom förebyggande aktiviteter. Åtgärderna kan till

som tagits fram av The Committee of Sponsoring Organisations

exempel innebära att införa eller förbättra kontroller som syftar

of the Threadway Commission “COSO” och beskrivs nedan.

till tillförlitlig finansiell rapportering. Kontroller för att hantera risker

Kontrollmiljö

och prognoser, avstämningar av huvudbok mot försäkrings

Kontrollmiljön utgör grunden för den interna kontrollen och är
central för hur risker identifieras och hanteras baserat på den
kultur och de värderingar som styrelse och ledning etablerat.
Folksams kultur och värderingar har sin utgångspunkt i att företaget
ägs av sina kunder och att målsättningen är att ha branschens
mest nöjda kunder. Folksam eftersträvar både affärsmässighet
samt ordning och reda. Med affärsmässighet avses bland annat
att det ska finnas tydliga mål och strategier. Med ordning och reda
avses att företaget ska ha god intern styrning och kontroll.
Kontrollmiljön utgörs även av tydliga ansvar och roller. Ansvar
och roller i den finansiella rapporteringen fastställs i styrande
regelverk, vidare finns det styrande regelverk som fastställer
roller och ansvar i arbetet med risk- och internkontroll.
Internkontrollsystem
Ett företagsövergripande internkontrollsystem är under införande.

avseende den finansiella rapporteringen är till exempel analyser
system, bankkonton eller andra register och underlag. Andra
kontroller som också påverkar den finansiella rapporteringen är
de kontroller som utförs avseende försäkringsersättningar, och
driftskostnader där det finns särskilda principer och rutiner såsom
krav på dualitet, kontroll av större belopp samt slumpvisa ut
betalningskontroller.

Information och kommunikation
För att säkerställa effektivt och korrekt informationsutbyte krävs
att alla delar inom verksamheten kommunicerar och delar relevant
information såväl inom och mellan affärsområden och enheter
som till och från styrelse och ledning. Informationsgivning från
styrelsen och ledningen till chefer och medarbetare sker bland
annat genom de styrande regelverken samt genom andra
ledningsgrupper i verksamheten.
De principer som företaget ska följa har fastställts i ett styrande
regelverk för extern rapportering och det finns tillgängligt för alla
via företagets intranät. Det finns även en regelverksgrupp inom

Internkontrollsystemet syftar bland annat till att utvärdera om

Ekonomi och Finans som bevakar och informerar om regelverks-

den finansiella rapporteringen är tillförlitlig genom att identifiera

förändringar som påverkar den finansiella rapporteringen.

risker och kontroller i väsentliga processer som påverkar bokslutoch myndighetsrapportering. Kontrollerna ska därefter regel-

Styrelsen får regelbunden återkoppling från verksamheten om

bundet utvärderas och resultatet analyseras för att bedöma risken

aktuella redovisningsfrågor samt intern styrning och kontroll via

för fel i den finansiella rapporteringen. Därutöver ska det finnas

Revisions- och complianceutskottet. Utskottet har regelbundna

rutiner för att löpande hantera de förbättringsmöjligheter som

möten med CFO (ekonomidirektören), företagets externrevisorer

framkommer i arbetet.

Riskbedömning
Halvårsvis genomför alla affärsområden och enheter en självutvärdering av risker. Därutöver görs riskanalyser per process
inom ramen för internkontrollsystemet. Risker för väsentliga fel i
den finansiella rapporteringen ska beaktas i analyserna. Det är
chefen för respektive verksamhetsområde eller processägaren för

samt kontrollfunktionerna risk, compliance och internrevision.

Uppföljning
Kontroller följs regelbundet upp inom ramen för Folksams internkontrollsystem. Uppföljning görs genom att verksamheten
genomför självutvärderingar av nyckelkontroller.
Därutöver genomför de centrala funktionerna granskningar och
andra aktiviteter för att utvärdera den interna styrningen och

en process som är ansvarig för att genomföra självutvärderingen.

kontrollen. Årsbokslut samt processen för framtagande och

Självutvärdering innebär att identifiera risker, bedöma sannolik-

rapportering av finansiell information granskas även årligen av de

heten för att risken ska inträffa, vilken påverkan risken kan få på

externa revisorerna. Resultatet av den finansiella granskningen

verksamheten samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att

rapporteras till Revisions- och complianceutskottet, samt av-

hantera risken.

rapportering minst en gång per år till styrelsen. Till stämman sker
avrapportering genom avlämnande av revisionsberättelsen.
Ett annat stöd i arbetet med att identifiera risker och väsentliga
händelser är det företagsövergripande risk- och incidenthanteringssystemet. I systemet rapporteras oönskade händelser och verksam-
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heten vidtar åtgärder för att förhindra att samma sak inträffar igen.
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Bilaga 4

Till bolagsstämman i Folksam ömsesidig livförsäkring

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2019
Vi har granskat bolagets verksamhet för år 2019. Granskningen har utförts enligt
försäkringsrörelselagen och god revisionssed för denna typ av granskning. Det
innebär att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är
tillräcklig.
Till grund för vår granskning har legat auktoriserade revisorernas
granskningsrapporter samt internrevisionens rapp01ter. Vått revisionsarbete har
skett i nära samarbete med bolagets auktoriserade revisorer och internrevisionen.
Vi har deltagit vid samtliga revisionssarnrnanträden. Den genomförda
granskningen ger oss rimlig grund för vår bedömning.
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.
Denna granskningsrapport är upprättad av Hans Eklund, Michael Nyqvist och Leif
Hansson - av bolagsstämman i Folksam ömsesidig livförsäkring utsedda
lekmannarevisorer.
Stockholm den 4 mars 2020

-�--�
Hans Eklund

Bilaga 5

Missiv
Bolagsstämma

Folksam ömsesidig livförsäkring

Ärende

Nedsättning av konsolideringsfonden

Föredragande

Ingen föredragning
Stämman beslutar att styrelsen ges mandat att för verksamhetsåret 2020 –
med beaktande av Folksam Livs internt framtagna kapitalkrav och de krav
på solvenskapital och minimikapital som föreskrivs i
försäkringsrörelselagen, samt i enlighet med de intervall för
konsolideringen som anges i de försäkringstekniska riktlinjerna och enligt
principerna för konsolideringskrav för riskförsäkring – använda
konsolideringsfonden för slutlig tilldelning, premierabatt och/eller
utdelning av återbäring till försäkringstagarna.

Förslag till beslut

Stämman beslutar vidare att ge styrelsen eller den styrelsen i sin tur utser i
mandat att fram till och med nästa årsstämma föra aktiverade
utvecklingskostnader från konsolideringsfonden till fonden för
utvecklingsutgifter. Styrelsens mandat är villkorat av att överföringen från
konsolideringsfonden sker i enlighet med interna kapitalkrav och de krav
på solvenskapital och minimikapital som föreskrivs i
försäkringsrörelselagen samt i enlighet med de intervall för
konsolideringen som anges i de försäkringstekniska riktlinjerna.
Sammanfattning

Användning och nedsättning av konsolideringsfonden kräver
stämmobeslut.
För att kunna ha en process som uppfyller formalia och som praktiskt kan
tillämpas behöver styrelsen årligen få mandat från stämman att – med
beaktande av Folksam Livs internt framtagna kapitalkrav och de krav på
solvenskapital och minimikapital som föreskrivs i försäkringsrörelselagen,
samt i enlighet med de intervall för konsolideringen som anges i de
försäkringstekniska riktlinjerna och enligt principerna för
konsolideringskrav för riskförsäkring – besluta om att sätta ned
konsolideringsfonden för slutlig tilldelning, premierabatt och utdelning av
återbäring till försäkringstagarna samt överföring till fond för
utvecklingsavgifter. Det är nu dags för stämman att genomföra en årlig
omprövning av mandatet.
Ingen bilaga

Bilaga 6
Datum
2020-04-01

Missiv
Bolagsstämma

Folksam ömsesidig livförsäkring

Ärende

Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga bolag

Föredragande

Ingen föredragning

Förslag till beslut

Stämman för Folksam Liv fattar beslut om att tillämpa Svensk kod för
styrning av kooperativa och ömsesidiga företag från och med 2020

Sammanfattning

Svensk Kooperation har tagit fram en ny kod för styrning av
kooperativa och ömsesidiga företag, vilken fastställdes 2019. Syftet med
koden är att främja medlemsdialogen och de demokratiska
beslutsprocesserna, samt att öka transparensen i styrelsens
ledningsarbete. I jämförelse med Svensk kod för bolagsstyrning, fokuserar
koden för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag mer på
medlemsinflytande och bygger istället på principen ”följa och förklara”.
Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om att tillämpa koden.

Bilagor

Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag

SVENSK KOD FÖR
STYRNING AV KOOPERATIVA
OCH ÖMSESIDIGA FÖRETAG

svenskkooperation.se

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den
kooperativa företagsformen. Initiativtagare är
LRF, KF, HSB och Arbetsgivarföreningen KFO.
Syftet är att sprida kunskap och att bidra till
att modernisera bilden av kooperativt
företagande.
Svensk Kooperation är partipolitiskt obundet.
Föreningen har till ändamål att främja
medlemmarnas ekonomiska intressen genom
att öka kunskapen om kooperation, sprida
idéer och visioner, driva opinionsbildning
och företräda medlemmarna i frågor som
rör de kooperativa företagens villkor.

SVENSK KOD FÖR STYRNING AV KOOPERATIVA
OCH ÖMSESIDIGA FÖRETAG

Citera oss gärna men ange källan.
www.svenskkooperation.se
Stockholm 2019
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Förord

vensk Kooperation har till ändamål att främja

Svensk Kooperation står bakom kooperationens

medlemmarnas ekonomiska intressen genom

värderingar som de sammanfattas av International

att öka kunskapen om kooperation, sprida idéer

Co-operative Alliance:

och visioner, driva opinionsbildning och företräda
medlemmarna i frågor som rör de kooperativa
och ömsesidiga företagens villkor. Föreningen är

Kooperativa föreningar bygger på
värderingarna självhjälp, personligt
ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa
och solidaritet. Medlemmarna i kooperativa föreningar tror på etiska värden
som hederlighet, öppenhet, socialt
ansvar och omsorg om andra.”

partipolitiskt obunden och grundades 2017 av
LRF, KF, HSB och Arbetsgivarföreningen KFO.
Med en omsättning på över 400 miljarder kronor
och 100 000 anställda är de 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen en betydande del av
arbetsmarknaden och samhällsekonomin i Sverige.
Fokus på långsiktig lönsamhet, hög kvalitet och
socialt ansvar är mer aktuellt än någonsin.
Kooperativa företag som drivs i linje med en sådan

Koden ger vägledning för styrning av kooperativa

värdegrund är därför viktiga inslag i näringslivet.

och ömsesidiga företag baserat på dessa etiska
och värdemässiga utgångspunkter. Syftet med

För att ytterligare främja det kooperativa och

koden är att främja medlemsdialogen och de

ömsesidiga företagandet och företagen i Sverige

demokratiska beslutsprocesserna i kooperativa

har Svensk Kooperation utarbetat Svensk kod för

och ömsesidiga företag och att öka transparensen

styrning av kooperativa och ömsesidiga företag.

samt öppenheten i styrelsens arbete.

Koden är nyskapande på flera sätt och är en
kod i framkant. Koden är också gemensam och

Det är frivilligt att anta koden, och det beslutas av

branschöverskridande och ska kunna tillämpas

de kooperativa och ömsesidiga företagen på sina

av kooperativa och ömsesidiga företag med olika

respektive stämmor. Vår förhoppning är att många

storlek, organisation och verksamhet. Koden är

företag kommer att se nyttan med koden och välja

uppbyggd på principer istället för regler och med

att anta den. Ambitionen är att koden successivt

följ och förklara istället för följ eller förklara – och

ska utvecklas genom återkoppling på rapporter

utgör därmed en modernare typ av kod.

och uppdaterade vägledningar.

Stockholm 2019
Styrelsen i Svensk Kooperation
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1. Om koden

Koden bygger på principen följ och förklara. Det

Det finns därmed många olika begrepp inom de

innebär att ett företag som tillämpar koden tydligt

olika företag som är målgrupp för koden. I koden

ska redovisa och ge en motivering till på vilket

används genomgående begreppen medlem och

sätt företaget följer principerna i koden. I en årlig

kooperativt företag. Begreppet medlem innefattar

styrningsrapport ska företaget redogöra för hur

även kund för ömsesidiga företag, och begreppet

man tillämpat koden.

kooperativt företag innefattar även ömsesidiga
företag.

Det är frivilligt för kooperativa och ömsesidiga
företag att följa och ansluta sig till koden. Koden

Svensk Kooperation är huvudman för förvaltning

blir bindande för de företag som antar koden på

och utveckling av koden, och har för detta

sin stämma.

ändamål tillsatt en kommitté för utveckling och
förvaltning av koden. Kommittén har till uppgift

Kooperativ och ömsesidig verksamhet kan bedrivas

att löpande förvalta och utveckla Svensk kod för

i olika juridiska former. De flesta är organiserade

styrning av kooperativa och ömsesidiga företag,

som ekonomiska föreningar. Det förekommer

på uppdrag av Svensk Kooperations styrelse.

också andra organisationsformer som är särskilt

Kommittén ska samla in och analysera både

lämpade för kooperativ verksamhet, exempelvis

rapporter från företagen samt erfarenheter från

ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsfören-

den praktiska tillämpningen av koden. Kommittén

ingar, kreditmarknadsföreningar, medlemsbanker,

har ingen dömande eller övervakande roll när det

föreningar u.p.a, kooperativa hyresrättsföreningar

gäller hur enskilda företag tillämpar koden, utan

och bostadsrättsföreningar.

arbetar istället med att lyfta fram och sprida goda
exempel. Ändringar av kodens principer beslutas av
styrelsen i Svensk Kooperation.
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1.1 Målgruppen

Koden vänder sig främst till stora kooperativa

De stora kooperativa företagen har tusentals med-

företag som har många medlemmar och en repre-

lemmar. Det är inte realistiskt att alla dessa kan

sentativ demokratisk styrning som vilar på med-

delta i besluten i den löpande verksamheten, även

lemmarnas inflytande. Mindre företag ska också

om bestämmanderätten i dessa företag i princip

kunna följa delar av koden och verka i dess anda.

tillkommer medlemmarna. För att möjliggöra
fungerande beslutsförsamlingar har de flesta

Kooperativa företag är företag som har till ändamål

kooperativa företag valt ett representativt demo-

att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

kratiskt system med valda representanter. Dessa

genom en verksamhet som medlemmarna deltar i.

väljs i regel av medlemmarna på särskilda krets-

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

eller distriktsmöten. De representerar medlem-

innebär att dessa företag inte har något eget

marna vid stämman.

vinstsyfte utan i stället är ett medel för att tillgodose medlemmarnas intressen. Medlemmar i ett

I syfte att stärka medlemmarnas demokratiska

kooperativt företag betalar en medlemsinsats.

inflytande finns ofta ytterligare nivåer av rådgivande och beslutande organ. Det kan vara ett så

Ömsesidiga företag verkar enligt samma grund-

kallat förvaltningsråd eller förtroenderåd. Dessa

läggande principer, men har inte medlemmar.

råd fungerar normalt som ett rådgivande organ

I ömsesidiga företag är det kunderna som äger.

där styrelsen kan diskutera och förankra beslut

I Sverige är det framförallt försäkringsbolag som

i en vidare krets av förtroendevalda.

är ömsesidiga, och kunden blir ägare när den
tecknar en försäkring.
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1.2 Kodens syfte

Syftet med koden är att främja medlemsdialogen

Denna kod för kooperativ styrning kompletterar

och de demokratiska beslutsprocesserna i koo-

lagstiftning och andra regler genom att ange en

perativa företag och att öka transparensen samt

norm för god föreningsstyrning med hög ambi-

öppenheten i styrelsens ledningsarbete.

tionsnivå.

En gemensam kod ställer stora krav på att den

Kodens principer, särskilt princip 1 till 3, lyfter

är generell och vägledande. Den ska också kunna

fram särarten, fördelarna och konkurrenskraften

tillämpas av företag med olika storlek, organisation

hos kooperativa företag. Företag som följer och

och verksamhet. Koden är därför baserad på

rapporterar enligt koden får stöd i arbetet med

principer som är särskiljande och ligger i den

att utveckla och kommunicera den ekonomiska,

kooperativa identiteten.

miljömässiga och sociala nyttan som verksamheten skapar både för medlemmar och andra
intressenter i samhället.

De flesta företag i målgruppen följer redan ett
antal koder varav en del är interna styrningskoder.

1.3 Kodens struktur

Koden för styrning av kooperativa företag baseras

principerna och ge uttryck för det synsätt som

på åtta principer, utan regler. Till dessa principer

ligger till grund för den aktuella principen. Företag

finns också korta vägledande kommentarer. Kom-

som antar koden ska följa och rapportera kring de

mentarerna är inte regler, utan är till för att belysa

åtta principerna.
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2. Kodens principer

2.1 Syfte och medlemsnytta

Styrelsen ska säkerställa att företagets syfte, värdegrund
och strategier utgår från medlemmarnas mening och att
företaget långsiktigt levererar medlemsnytta.
Styrelsen ska säkerställa att företaget har en öppen
kommunikation med medlemmar, medarbetare och
andra intressenter, lägga fast riktlinjer för företagets
uppträdande i samhället och ange vilka regelverk och
principer som företaget följer.

Vägledande kommentar
Medlemmarnas mening kan fångas upp genom att

Med angivande av vilka regler och principer som

styrelsen engagerar medlemmarna i en dialog om

företaget följer åsyftas exempelvis Agenda 2030/FN:s

företagets syfte, långsiktiga strategier, mål och

globala hållbarhetsmål och andra koder som ligger

värdegrund.

utanför gällande lagstiftning.
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2.2 Demokratiska processer

Kooperativa företag har demokratiska processer där
medlemmarnas mening får ett tydligt genomslag.
Processerna ska på ett öppet och transparent sätt främja
medlemmarnas medverkan i olika forum och ge möjlighet
till påverkan och insyn i verksamheten. Medlemmarna
utser också representanter till de högsta beslutande
organen.
Styrelsen ska kontinuerligt utvärdera företagets demokratiska organisation och vid behov initiera förändringar.

Vägledande kommentar
Den formella strukturen är enligt lag hierarkisk.

organisation ofta genom förtroendevalda represen-

Stämman är överordnad styrelsen och kan ge uppdrag

tanter. För att de förtroendevalda verkligen ska utgöra

till styrelsen i förvaltningsfrågor. Likaså kan styrelsen

en resurs och kunna agera självständigt med integritet

ge instruktioner till vd och därmed företagsledningen.

måste de ha relevant information om verksamheten och
tillgång till utbildning.

I praktiken utövas medlemmarnas inflytande på olika
sätt inom ramen för företagets demokratiska

9

2.3 Medlemmarnas deltagande
i företagets värdeskapande

Den kooperativa affärsmodellen utgår från att medlemmarna deltar i företagets värdeskapande genom två roller,
en affärsrelation och en ägarrelation.
Styrelsen ska säkerställa att dessa relationer är utformade
så att de främjar medlemmarnas ekonomi, engagemang
och lojalitet.

Vägledande kommentar
Affärsrelationen är medlemmarnas deltagande i verk-

Framgångsrika företag levererar medlemsnytta och

samheten. Ägarrelationen kommer till uttryck genom

har nöjda medlemmar. Medlemsnyttan är en funktion

medlemmarnas insatskapital, rätten att på stämman

av hur väl företaget främjar medlemmarnas ekonomi

utse styrelse och medverka i beslut om företagets syfte,

och hur relevant företagets värdegrund är för

strategier och långsiktiga utveckling.

medlemmarna.
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2.4 Stämman

Stämman ska förberedas och genomföras på ett sådant
sätt att goda förutsättningar skapas för medlemmarna att
utöva sina medlemsrättigheter.
På stämman ska väljas en eller flera personer med uppdrag
att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv och
lägga fram en granskningsrapport till stämman.

Vägledande kommentar
En väl genomförd och förberedd stämma är ett viktigt

3. Vd och styrelseordförande och en beslutsför

inslag i den demokratiska processen. För att den ska

styrelse samt revisorerna och de personer som valts

kunna genomföras på bästa sätt bör följande beaktas;

att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv
är närvarande på stämman.

1. Företaget på webbplats lämnar information om tid
och plats för stämman samt information om när ett

4. Styrelsen motiverar sina förslag samt kommenterar

ärende från en medlem senast ska ha inkommit för att

och besvarar alla inkomna motioner och lämnar förslag

kunna tas in i kallelsen till stämman.

till beslut.

2. Valberedningen lämnar förslag till val av stämmoord-

5. Stämman bör vara tillgänglig för medlemmarna

förande, vilket bör intas i kallelsen till stämman.

genom exempelvis ändamålsenliga tekniska lösningar.
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2.5 Valberedningen

Samtliga val, till styrelse, revisor och till andra förtroendeuppdrag, ska ske transparent och vara förberedda genom
en strukturerad valberedningsprocess. Valberedningen
ska också lämna förslag till arvoden för förtroendevalda.
Valberedningar kan förekomma på flera nivåer i organisationen och varje valberedning ska ha riktlinjer för sitt
uppdrag. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de
utsetts, tillvarata företagets och medlemmarnas intresse.

Vägledande kommentar
Företaget bör i god tid lämna information om vilka som

Fri nominering innebär att medlemmarna, i en av före-

sitter i valberedningen och hur medlemmarna kan

taget organiserad process, kan föreslå personer till för-

lämna förslag till valberedningen.

troendeuppdrag. Valberedningens roll är att kontrollera
att de nominerade är behöriga och att de accepterar

Mångfald och jämställdhet är självklart för en

nomineringen. Valberedningen kan komplettera med

valberedning att beakta i styrelsens sammansättning.

ytterligare nomineringar för att skapa en bred representation. Samtliga nominerade kandidater presenteras

I syfte att få in nya kategorier av förtroendevalda, som

för medlemmarna och är valbara. Valberedningen anger

inte uppmärksammas av valberedningen, kan företagen

vilka av de nominerade som de föreslår.

tillämpa principen om fri nominering.
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2.6 Styrelsen

Styrelsens kompetens ska vara anpassad till verksamhetens
komplexitet och omfattning. Förutom medlemmar i föreningen ska styrelsen vid behov även ha externa ledamöter
som tillför ytterligare kompetens.
Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och ansvarar
för att styrelsen arbetar på ett effektivt sätt. Ordföranden
ska på ett objektivt sätt främja en öppen debatt och
konstruktiva diskussioner inom styrelsen. Varje ledamot
ska agera självständigt och med integritet.

Vägledande kommentar
Utgångspunkten är att styrelseledamöterna ägnar upp-

Styrelsens ordförande förväntas initiera en årlig utvär-

draget den tid, omsorg och tillägnar sig den kunskap

dering av styrelsens arbete. Utvärdering tas självklart

som erfordras för att tillvarata företagets och medlem-

upp i styrelsen och i valberedningen som underlag för

marnas intresse.

deras arbete.
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2.7 Ersättning till ledande
befattningshavare

Företaget ska ha övergripande riktlinjer för ersättningar och
villkor till ledande befattningshavare (vd och ledningsgrupp).
Riktlinjerna ska tydligt ange hur ersättningar och villkor för
vd och ledande befattningshavare fastställs.
Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott eller själv fullgöra
uppgiften.
Principer om ersättningar till ledande befattningshavare ska
beslutas av stämman. Företagets revisorer ska granska hur
principerna har tillämpats och lämna ett skriftligt yttrande
till stämman.

Vägledande kommentar
Om det förekommer rörliga ersättningar till ledande befattningshavare,
bör dessa vara tydliga, uppföljningsbara och kopplade till förutbestämda
och mätbara kriterier som bidrar till att utveckla företaget.
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2.8 Revision, risk och intern kontroll

Styrelsen ska etablera ett ramverk och processer för
riskhantering och intern kontroll. Det ska vara anpassat
till verksamhetens komplexitet och omfattning och vara
föremål för årlig utvärdering.
Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott eller själv fullgöra
uppgiften.
Styrelsen ska se till att personer som väljs för att granska
verksamheten ur ett medlemsperspektiv har tillgång till
relevant information om verksamheten och ett reglerat
samarbete med externa revisorer.

Vägledande kommentar
Medlemmarna i revisionsutskottet bör ha relevant

Revisionsutskottet och styrelsen bör träffa företagets

erfarenhet och kompetens inom ekonomi och finansiell

revisorer och de som valts för granskning av verksam-

rapportering . En öppen dialog bör eftersträvas med

heten ur ett medlemsperspektiv minst en gång per år

företagets revisorer och de som valts för granskning av

utan att företagsledningen är närvarande. Detta för

verksamheten ur ett medlemsperspektiv.

att säkerställa ett fullödigt informationsutbyte mellan

1

styrelsen, revisorerna och de som valts för granskning
av verksamheten ur ett medlemsperspektiv.

1

I ett företag där revisionsutskott är ett lagkrav så ska dessutom minst en person ha redovisnings- eller revisionskompetens.
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3. Rapportering

Företag som genom beslut på stämman valt att

och vara en kvalitativ beskrivning för varje enskild

ansluta sig till koden ska följa principerna och

princip. För att underlätta förståelsen ska förkla-

i en styrningsrapport förklara på vilket sätt de

ringar lämnas och referenser göras till de delar i

tillämpats.

företagets övriga rapportering, där principerna
fått genomslag. Rapporteringen ska vara företags-

Rapporten ska vara fokuserad på hur kodens

specifik och informativ, samt dessutom beskriva

principer har tillämpats. Rapporten ska tas in i

vilka åtgärder företaget planerar och vad som ska

årsredovisningen eller redovisas i särskild ordning,

åstadkommas framöver i förhållande till koden.
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Bilaga 7
Datum
2020‐03‐29

Missiv
Bolagsstämma

Folksam ömsesidig livförsäkring

Ärende

Ändring av bolagsordningen

Föredragande

Ingen föredragning

Förslag till beslut

Stämman fastställer bifogat förslag till reviderad bolagsordning.

Sammanfattning

Ändring av Folksam Livs bolagsordning kräver stämmobeslut.
Följande ändringar i bolagsordningen föreslås:
Poströstning
Med hänsyn till Corona‐viruset och de risker viruset för med sig med
avseende på fullmäktigeledamöternas möjlighet att närvara vid bolagets
stämma har frågan om möjligheten till poströstning vid framtida stämmor
aktualiserats. Förslaget till ändring i §5 innebär att styrelsen ges mandat
att besluta om poströstning inför framtida stämmor. Vidare har ett tillägg
gjorts i § 6 som anger vad kallelsen till stämman måste innehålla vid
poströstning.
Anpassning till Svensk kod för bolagsstyrning
Folksam Liv tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Enligt koden gäller att
om styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska
styrelsen inom sig välja en ny ordförande för tiden fram till dess att en ny
ordförande valts av stämman. I § 8 i Bolagsordningen har det gjorts ett
tillägg med denna innebörd.

Bilagor

Bolagsordningen – ändringsmarkerad

BOLAGSORDNING
Folksam ömsesidig livförsäkring
Organisationsnummer; 502006‐1585
§1
Försäkringsbolagets firma är Folksam ömsesidig livförsäkring.
§2
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom hela riket meddela följande slag av
försäkring, nämligen
Direkt livförsäkring
• Såväl individuell som kollektiv livförsäkring, där utbetalningen av försäkringsbelopp är
beroende av en persons eller flera personers liv och sådan direkt försäkring som meddelas
som tillägg till sådan livförsäkring (klass 1a och 1b).
• Försäkring med anknytning till fonder vilka förvaltas av fondförvaltare som har rätt att utöva
fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (klass III).
• Olycksfalls- och sjukförsäkring som gäller för längre tid än fem år, under obestämd tid eller
till dess den försäkrade uppnått en viss ålder och som inte får sägas upp av försäkringsbolaget eller får sägas upp endast under särskilda förhållanden som anges i försäkringsavtalet
(IV).
Direkt skadeförsäkring
• Olycksfalls- och sjukförsäkring som meddelas för en tid av längst fem år eller mot en
premie, som är beräknad och bestämd för längst fem år i sänder (grupp a).
Indirekt försäkring
• Samtliga livförsäkringsklasser och sådan olycksfalls- och sjukförsäkring som meddelas för
en tid av längst fem år eller mot en premie, som är beräknad och bestämd för längst fem år i
sänder.
Den indirekta försäkringsrörelsen ska så begränsas, att den sammanlagda försäkringssumman
för dylik försäkring i varje försäkringsgren icke överstiger fjärdedelen av den sammanlagda
försäkringssumman för direkt försäkring i försäkringsgrenen. Försäkringssumman för
livränteförsäkring anses härvid lika med de årliga beloppen av livräntorna.
Bolaget får bedriva såväl direkt som indirekt försäkringsrörelse i utlandet.
Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företagstjänster som har ett
naturligt samband med försäkringsrörelsen. Bolaget får slutligen också bedriva annan med
bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet, innefattande bland annat förvaltning av
stiftelser med anknytning till bolaget.

Om delägare och stämma
§3
Delägare i bolaget är försäkringstagarna. Återförsäkringstagare anses dock inte på grund av
återförsäkringen såsom delägare.
§4
Delägarnas rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt på stämman utövas genom sjuttiofem särskilt
valda fullmäktigeledamöter.
Av fullmäktigeledamöterna utses tjugotvå av KF, arton av LO, nio av TCO, en av Lärarnas
Riksförbund, en av Sveriges Universitetslärarförbund (SULF), en av Kyrkans
Akademikerförbund, fyra av HSB, fyra av Riksbyggen, fyra av Arbetsgivarföreningen KFO,
en av Arbetsgivaralliansen, två av Pensionärernas Riksorganisation (PRO), en av SPF
Seniorerna och två av Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF) samt högst fem
ledamöter genom direktval som genomförs under ansvar av en särskild av stämman utsedd
valanordnare. För varje ledamot ska det också utses en personlig suppleant som ska tillträda
vid förfall för ledamoten.
Fullmäktigeledamöterna och suppleanterna för dem ska väljas för en mandatperiod på ett år.
Mandattiden ska, med undantag för direktvalda ledamöter, avse tiden från och med den 1
oktober till och med den 30 september. För direktvalda ledamöter ska mandattiden avse tiden
från och med den 1 februari till och med den 31 januari.
Till fullmäktigeledamot eller suppleant får endast väljas den som är försäkringstagare eller
försäkrad i Folksam.
Till fullmäktigeledamot eller suppleant får inte väljas styrelseledamot, styrelsesuppleant eller
anställd i Folksam eller den som är verksam som ombud för Folksam. Den som utsetts till
fullmäktigledamot eller suppleant får inte samtidigt inneha samma uppdrag i annat bolag i
Folksam.
§5
Stämman är beslutsför om minst femtioåtta fullmäktigeledamöter är närvarande;
fullmäktigeledamöterna har en röst vardera. Beslut fattas med enkel röstövervikt om inte
lagen om försäkringsrörelse föreskriver annat. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning,
men i övriga frågor gäller den mening, som biträdes av ordföranden vid stämman.
Omröstning sker öppet; dock ska sluten omröstning tillämpas på yrkande av ledamot.
Styrelsen får inför stämman besluta att fullmäktigeledamöterna ska kunna utöva sin rösträtt
per post före stämman.
§6
Kallelse till stämman ska ske genom e-post eller brev till fullmäktigeledamöterna, dock alltid
med beaktande av vad som föreskrivs i lag. Är fullmäktigeledamot förhindrad att delta i
stämman ska detta utan dröjsmål delges styrelsen för inkallande av vederbörande suppleant.
Kallelse till stämman ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
Delägare som vill delta på stämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som bolaget
anger. Denna dag får inte infalla tidigare än fem vardagar före stämman.

Om styrelsen har beslutat om poströstning enligt § 5 tredje stycket ska det av kallelsen
framgå hur fullmäktigeledamöterna ska kunna utöva sin rösträtt. Det huvudsakliga
innehållet i varje framlagt förslag ska anges i kallelsen, om förslaget inte rör en fråga av
mindre betydelse för bolaget. Till kallelsen ska det bifogas ett formulär för poströstning
som, med hänvisning till de framlagda förslagen, ska innehålla två likvärdigt presenterade
svarsalternativ med rubrikerna Ja och Nej.
§7
Ordinarie stämma ska hållas i Stockholm en gång årligen inom sex månader efter utgången av
varje räkenskapsår. Följande ärenden ska förekomma till behandling:
1. val av ordförande vid stämman;
2. justering av röstlängden;
3. val av minst en justeringsman att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll;
4. fråga huruvida stämman blivit behörigen utlyst;
5. föredragning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse och övriga
redovisningshandlingar;
6. föredragning av revisorernas berättelse;
7. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning;
8. fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
för den tid redovisningen omfattar;
9. fråga om dispositioner i anledning av uppkommen vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen;
10. bestämmande av arvoden åt styrelseledamöterna, uppdelat mellan styrelsens ordförande
och övriga ledamöter, samt arvode för arbete i styrelsens utskott;
11. bestämmande av arvoden åt revisorerna;
12. val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och valberedningens ledamöter samt
revisorer och, om revisionsbolag inte utses, en revisorssuppleant;
13. val av valanordnare för genomförande av direktval till nästa års stämma;
14. övriga frågor, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.
Förslag från fullmäktigeledamot avsett att behandlas på ordinarie stämma ska, för att ärendet
ska tas med i kallelsen till stämman, vara styrelsen skriftligen tillhanda senast två veckor
innan det styrelsesammanträde som hålls närmast före stämman.

Om Styrelse
§8
Styrelsen ska bestå av minst åtta och högst tolv styrelseledamöter.
Utöver ovan angivna ledamöter kan i styrelsen ingå ytterligare ledamöter och suppleanter
enligt gällande lagstiftning om styrelserepresentation för anställda.
Styrelseledamot utsedd av stämman får inte vara anställd eller ombud i bolaget eller
styrelseledamot, styrelsesuppleant, anställd eller ombud i annat bolag inom Folksam Sakkoncernen eller Folksam Liv-koncernen.
Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande
till bolaget och bolagsledningen.
På förslag av valberedningen väljs ledamöterna av bolagets stämma för tiden till och med
nästföljande ordinarie stämma hållits. Fullmäktigeledamöterna får nominera
styrelseledamöter till valberedningen. Valberedningen har också mandat att göra egna
nomineringar. Om styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska
styrelsen inom sig välja ordförande för tiden fram till dess en ny ordförande valts av
stämman.
Styrelsen är beslutsför om fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som
styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträdet hälften av de närvarande
röstar eller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. Är styrelsen inte
fulltalig är ett beslut endast giltigt om minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är eniga
om det.
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem inom eller utom styrelsen som
styrelsen utser.
Styrelsen ska årligen utse en rådgivande verksamhetskommitté som ska bereda och lämna
förslag i frågor som rör den verksamhet som före den 1 januari 2008 bedrevs av
Konsumentkooperationens pensionskassa, försäkringsförening.
§9
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

Om revisorer
§ 10
För granskning av årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses på ordinarie stämma för tiden intill dess nästföljande ordinarie
stämma hållits en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn och revisorssuppleanten ska vara
auktoriserade revisorer. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.
Revisorssuppleant ska inte utses om registrerat revisionsbolag utses.

Om lekmannarevisorer
§ 11
För granskning av bolagets verksamhet och interna kontroll utses på ordinarie stämma för
tiden intill dess nästföljande ordinarie stämma hållits tre lekmannarevisorer.

Om disposition av vinst
§ 12
Bolagets årsvinst ska avsättas till konsolideringsfonden.
Konsolideringsfonden får, efter beslut av bolagsstämman, sättas ned för att täcka förluster.
I den mån konsolideringsfonden inte behövs för förlusttäckning eller i övrigt för bolagets
konsolidering kan bolagsstämman besluta att sätta ner konsolideringsfonden för att tilldela
försäkringstagare och andra ersättningsberättigade återbäring eller för att föra över medel till
fonden för utvecklingsutgifter, varvid de medel som förs över till fonden för
utvecklingsutgifter som högst får uppgå till samma belopp som summan av föregående års
utgifter för internt upparbetade immateriella tillgångar.

Om likvidation
§ 13
Beslutar stämman att bolaget ska träda i likvidation, ska stämman även utse tre likvidatorer
och två suppleanter för dessa.
Om bolaget träder i likvidation ska, sedan alla kända skulder blivit betalda, bolagets tillgångar
fördelas mellan försäkringstagarna. Fördelningen ska utgå från varje försäkrings bidrag till
behållna tillgångar.
(Denna bolagsordning fastställdes vid ordinarie stämma den 16 april 2020)

Bilaga 8
Datum
2020-04-01

Missiv
Bolagsstämma

Folksam ömsesidig livförsäkring

Ärende

Ändring av instruktion för valberedningen

Föredragande

Ingen föredragning

Förslag till beslut

Stämman fastställer bifogat förslag till reviderad instruktion för
valberedningen.

Sammanfattning

Ändring av instruktionen för valberedningen kräver stämmobeslut.
Instruktionen för valberedningen har förtydligats på så sätt att den
bedömningsmatris som ligger till grund för valberedningarnas arbete med
lämplighetsprövningarna nu utgör en bilaga till instruktionen.
Vidare har vissa mindre redaktionella ändringar gjorts.
Bilagor

Instruktion för valberedning med bilagor – ändringsmarkerad version

Instruktion för valberedningen
Folksam ömsesidig livförsäkring

Regelverksinformation
Bolag
Beslutad av
Regelverksägare
Regelverksspecialist
Informationsklass
Ändringshistorik
Fastställandedatum*
2018-04-19
2019-04-11
2020-04-16

Folksam ömsesidig livförsäkring
Stämma
Chef Koncernstaben
Ansvarig bolagsjurist
Intern
Ändring
Materiella ändringar
Materiella ändringar
Materiella ändringar

* Om ikraftträdandedatum är annat än fastställandedatum ska båda datumen anges

Informationsklass = Intern

Sid 2(4)

Instruktion för valberedningen i Folksam ömsesidig livförsäkring
1. Inledning
1.1 Valberedningens uppgift och syftet med denna instruktion
1.1.1 I bolagsordningen för Folksam ömsesidig livförsäkring anges vilka val- och arvodesfrågor som stämman ska fatta beslut om. Valberedningen är bolagsstämmans organ med uppgift att bereda stämmans beslut i dessa val- och arvodesfrågor.
1.1.2

Syftet med denna instruktion är att reglera valberedningens sammansättning och
den process som valberedningen ska tillämpa för sitt arbete.

2. Valberedningens sammansättning och mandatperiod
2.1 Sammansättning
2.1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav en ska utses till ordförande.
Majoriteten av valberedningens ledamöter får inte vara styrelseledamöter. Verkställande direktören eller ledamot av Koncernledningen får inte vara ledamot av
valberedningen. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara
valberedningens ordförande.
2.2 Mandatperiod
2.2.3 Valberedningens ledamöter och ordföranden ska utses av ordinarie bolagsstämma för tiden från och med dagen efter valet till och med nästa ordinarie bolagsstämma.

3. Svensk kod för bolagsstyrning
3.1 Allmänt om valberedningens arbete
3.1.1 Valberedningens arbete ska, i tillämpliga delar, utgå från vad som vid var tid föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning.
4. Förslag till val av styrelse med mera
4.1 Förslag på styrelsekandidater
4.2.1 Fullmäktigeledamöter och de organisationer som utser dessa får lämna förslag på
en eller flera styrelsekandidater. Valberedningen ska så snart som möjligt inför
varje ordinarie bolagsstämma och senast den 1 februari meddela inom vilken tid
och på vilket sätt förslagen ska lämnas. Om inte valberedningen beslutar annat
ska förslagen normalt lämnas senast den 1 mars.
4.2 Styrelse och styrelseordförande
4.2.1 Valberedningen ska med beaktande av bolagsordningens bestämmelser och med
hänsyn till samtliga kundgrupper som finns representerade på bolagsstämman föreslå bolagsstämman val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Informationsklass = Intern

Sid 3(4)

4.2.2

Valberedningen ska föreslå styrelsekandidater som den bedömer har de insikter
och den erfarenhet som måste krävas av de som deltar i styrningen av ett försäkringsföretag och även i övrigt är lämpliga för en sådan uppgift. Dessutom ska
valberedningen föreslå en sammansättning av ledamöter som bedöms ha en tillräckligt samlad kompetens, som innebär att styrelseledamöterna tillsammans har
nödvändiga kvalifikationer, kompetenser och yrkeserfarenheter inom relevanta
verksamhetsområden.

4.2.3

Valberedningen ska vidare sträva efter att styrelsen får en lämplig sammansättning med hänsyn till ålder och kön.

4.3 Process för lämplighetsprövning av styrelsekandidater
4.3.1 Valberedningen ska fortlöpande och minst årligen lämplighetspröva styrelsen
med utgångspunkt från de bedömningsfaktorer som hänvisas till i "Processbeskrivning för lämplighetsprövning av styrelsen i försäkringsföretag", bilaga 1
("Processbeskrivningen") och bilaga 2 (”Bedömningsmatris”). Valberedningen
ska dokumentera och motivera sina bedömningar i enlighet med vad som anges i
Processbeskrivningen och även i övrigt följa och ansvara för att Processbeskrivningen tillämpas.
4.3.2

Valberedningen ska ansvara för att det finns erforderliga rutiner och bedömningsunderlag för att tillämpa Processbeskrivningen. Valberedningen har rätt att
från Folksam ömsesidig livförsäkrings operativa organisation begära och få det
administrativa stöd och bistånd i övrigt som den bedömer krävs för att kunna
uppfylla detta ansvar.

4.4 Valanordnare, revisorer, kundombudsman och valberedning
4.4.1 Valberedningen ska också föreslå bolagsstämman val av stämmoordförande, valanordnare med ansvar för direktval till stämman, revisorer, lekmannarevisorer,
och kundombudsman.
4.4.2

Styrelsen ska lämna förslag till stämman på valberedningsledamöter efter att KF,
LO och TCO lämnat förslag på valberedningsledamöter till styrelsen. KF ska föreslå styrelsen val av två ledamöter till valberedningen, LO val av en ledamot
och TCO val av en ledamot. Om ledamot av valberedningen av något skäl avgår
under pågående mandatperiod ska den organisation som föreslog den avgående
ledamoten utse en ersättare.

4.5 Arvodesförslag
4.5.1 Valberedningen ska lämna bolagsstämman förslag på arvoden som ska utgå till
bolagsstämmans ordförande, stämmoledamöterna, styrelsens ordförande och vice
ordföranden, styrelseledamöter, ledamöter i styrelsens utskott, valanordnare, revisorer och lekmannarevisorer.
4.5.2

Ersättningsutskottet ska lämna stämman förslag på arvoden som ska utgå till ledamöterna i valberedningen.
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4.6 Principer för styrelsearvoden och övriga arvoden
4.6.1 Valberedningens förslag till styrelsearvoden och övriga arvoden ska utgå från
Folksams grundläggande värderingar och medverka till att verksamheten bedrivs
effektivt och rationellt. Arvodesnivåerna ska motivera goda prestationer och
önskvärda beteenden som ligger i linje med ägarnas och kundernas förväntningar.
4.6.2

I syfte att bidra till ett sunt risktagande ska i rimlig omfattning hänsyn tas till vad
som utgör marknadsmässiga arvoden. Arvodesnivåerna i kooperativa och folkrörelseägda företag ska därvid särskilt beaktas.

4.6.3

Vid sidan av årsarvode och sammanträdesarvode kan förslag lämnas om att andra
förmåner i begränsad omfattning ska utgå. Även sådana förslag ska vara i överensstämmelse med ovan angivna principer.
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Processbeskrivning för lämplighetsprövning av styrelsen i
försäkringsbolag
Bakgrund
Styrelsen i ett försäkringsföretag ska lämplighetsprövas av försäkringsföretaget och av
Finansinspektionen.
Försäkringsföretaget ska se till att den som ingår i företagets styrelse har de insikter och den
erfarenhet som krävs av den som deltar i styrningen av ett försäkringsföretag samt även i
övrigt är lämplig för en sådan uppgift.
Försäkringsföretaget ska snarast anmäla ändringar till Finansinspektionen av vilka som ingår i
företagets styrelse.
Vid anmälan till Finansinspektionen om förändringar i styrelsens sammansättning ska
företaget även lämna uppgifter om styrelsens samlade kompetens. Styrelsen ska ha samlad
kompetens inom minst följande områden:
 Försäkrings- och finansmarknaden
 Affärsstrategi och affärsmodeller
 Företagsstyrning
 Finansiell analys
 Aktuariell analys
 Tillämpliga regelverk
Företaget ska säkerställa att varje enskild styrelseledamot har de insikter och den erfarenhet
som måste krävas av den som deltar i styrningen av ett försäkringsföretag och även i övrigt är
lämplig för en sådan uppgift. Försäkringsföretaget ska även pröva den föreslagna styrelsens
samlade kompetens, dvs. att styrelseledamöterna tillsammans har nödvändiga kvalifikationer,
kompetenser och yrkeserfarenheter inom relevanta verksamhetsområden.
Försäkringsföretagen måste ha dokumenterade processer och rutiner som säkerställer denna
prövning.

Syfte med processen
Syftet med processen för lämplighetsprövning av styrelserna i Folksams försäkringsföretag är
att säkerställa, dels att varje styrelseledamot har de insikter och den erfarenhet som krävs samt
i övrigt är lämplig för sitt uppdrag, dels styrelsens samlade kompetens.
Lämplighetsprövning av övriga ledningspersoner och personer i centrala funktioner sker i
annan process som ägs av Människor och Miljöer.

Roller i processen
Administratör utgörs av medarbetare inom Koncernstyrning.
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Nomineringsansvariga utgörs av;
- moderbolagens valberedning genom fullmäktigeledamöter och berörda organisationer i
moderbolagen Folksam Liv och Folksam Sak, samt
- ägaransvariga för hel- och delägda dotterföretag.
Valberedningen är bolagsstämmans organ med uppgift att bereda stämmans beslut i val- och
arvodesfrågor.
Valberedningens sekreterare utgörs av medarbetare på Bolagsjuridik.

.

Leverantör av bakgrundskontroller utgör den externa leverantör som Folksam vid var tid
anlitar för bakgrundskontroller.

Processteg
Processen utgörs av totalt fem processteg. Nedan redovisas varje enskilt steg i processen.
Under varje processteg ges en beskrivning av de aktiviteter som ska ske inom processteget.

Processteg 1: Urval av lämpliga kandidater
Urval av lämpliga kandidater ska tas fram varje år.
Aktivitet 1.1 Ta fram tidsplan för årets process för lämplighetsprövning
- Administratör ska årligen ta fram en tidsplan för när de olika aktiviteterna i processen
ska utföras.
Aktivitet 1.2 Informera om påbörjad process
- Administratör ska informera Nomineringsansvariga om att processen för urval av
kandidater till nästkommande stämma ska påbörjas.
- Företrädare för Folksams lokala fackföreningar ska även kontaktas för att få
kontaktuppgifter till utvalda arbetstagarrepresentanter i de aktuella styrelserna.
Företrädare för försäkringsrepresentanter ska meddelas av ägaransvarig.
Aktivitet 1.3: Ta fram urval och förslag på styrelseledamöter
- Nomineringsansvariga ska:
o ta fram urval och förslag på styrelseledamöter inför nästa mandatperiod. Urvalet
ska ske med hänsyn till bedömningen av den befintliga styrelsens samlade
kompetens och behov av förändring.
o presentera urvalet av styrelseledamöter för Administratör.
Aktivitet 1.4: Från varje föreslagen styrelsekandidat begära in underlag för
lämplighetsprövningen
- Administratör ska samla in följande underlag;
o CV
o Formulär för självskattning
o Belastningsregisterutdrag vid nyval
o Kreditupplysning
2
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o Blankett för lämplighetsprövning
 Finansinspektionens blankett Ansökan/anmälan – lämplighetsprövning av
ledningspersoner och ansvariga för centrala funktioner (ska fyllas i av
kandidater vid nyval), alternativt
 Folksams egna Blankett för lämplighetsprövning vid omval av
styrelseledamot (ska fyllas i av kandidater vid omval)
- Administratör ska granska insamlade underlag och vid behov begära komplettering av
dessa.
Aktivitet 1.5: Välj ut de kandidater som ska bakgrundskontrolleras
Nya kandidater
Samtliga kandidater föreslagna för nyval ska bakgrundskontrolleras.
Kandidater för omval
Kandidater föreslagna för omval ska genom stickprov väljas ut för bakgrundskontroll. Denna
bakgrundskontroll ska även omfatta kontroll hos relevanta domsagor (där kandidaten har sitt
hemvist samt i förekommande fall andra relevanta domsagor) om kandidaten är eller har varit
part i mål vid någon av dessa domstolar.
- Administratör ska genomföra stickprovet. Stickprovet går till på följande sätt:
o Administratör ska slumpvis utse minst en ledamot i styrelsen som ska
bakgrundskontrolleras under aktivitet 2.1.

Processteg 2: Lämplighetsprövning
Aktivitet 2.1: Tillse att kontroller genomförs
Bakgrundskontroller som genomförs av Leverantör av bakgrundskontroller
- Administratör ska ge Leverantör av bakgrundskontroller i uppdrag att genomföra
bakgrundskontroller av de kandidater som tagits fram under aktivitet 1.5. Denna
bakgrundskontroll ska vid nyval även omfatta en sanktionskontroll i enlighet med
Finansinspektionens föreskrifter. Vid omval se punkt 1.5.
Bakgrundskontroller som genomförs av Administratör
- Administratör ska genomföra kontroller av belastningsregisterutdrag av kandidater för
nyval. Administratör ska vidare genomföra kontroll av kreditupplysning för samtliga
kandidater.
- Administratör ska vid beställningen bifoga;
o Särskild beställningsblankett
o CV
o Blankett för lämplighetsprövning, se specificering under aktivitet 1.4.
Intressekonflikter
- Administratör ska tillse att det görs bedömningar av om föreslagna kandidater (gäller
kandidater för nyval och kandidater för omval med nya uppdrag) kan ge upphov till
eventuella intressekonflikter och, i förekommande fall, föreslå hur dessa ska hanteras
(”IK-analys”). IK-analyserna ska genomföras av den del inom Folksams operativa
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organisation som vid var tid ansvarar för att utföra IK-analyser avseende
styrelsekandidater.
- Administratör ska vid beställningen bifoga CV.
Aktivitet 2.2: Ta emot svar av kontroller och rapportera dessa
Bakgrundskontroller av Leverantör av bakgrundskontroller
- Administratör ska ta emot rapport om bakgrundskontroller från Leverantör av
bakgrundskontroller.
- Administratör ska överlämna rapporter över samtliga aktiviteter som genomförs enligt
avsnitt 2.1 till Valberedningens sekreterare.
Intressekonflikter
- Administratör ska överlämna IK-analyserna till Valberedningens sekreterare.
Aktivitet 2.3: Bedöm kandidaternas lämplighet och styrelsens samlade kompetens
Administratör ska som underlag för valberedningens bedömning fylla i en
bedömningsmatris, bilaga 2 till instruktion för valberedningen, med
styrelsekandidaternas självskattningar.
- Valberedningen ska bedöma om varje enskild kandidat har de insikter och den
erfarenhet som krävs samt i övrigt är lämplig. Bedömningen ska ske med stöd av
dokumentet ”Valberedningens bedömning och motivering”. I dokumentet ska det
framgå vilken kompetens respektive ledamot bedöms ha samt en motivering härtill.
- Valberedningen ska därefter bedöma den föreslagna styrelsens samlade kompetens.
Bedömningen ska ske med stöd av en särskild bedömningsmatris. Av den särskilda
bedömningsmatrisen ska framgå de specifika krav som ställs på respektive ledamot och
på styrelsens samlade kompetens utifrån lag och föreskrifter.
- Valberedningen ska vid sin bedömning ges tillgång till följande underlag;
o CV
o Formulär för självskattning
o Blankett för lämplighetsprövning, se under aktivitet 1.4.
o Valberedningens bedömning och motivering, samt bedömningsmatris från
föregående år.
o Rapporter från Leverantör av bakgrundskontroller.
o Information om att belastningsregisterutdrag och kreditupplysning har
kontrollerats samt utfallet av kontrollerna.
Aktivitet 2.4: Bedöm om föreslagen styrelsekandidat kan ge upphov till intressekonflikter
och hur dessa i sådana fall ska hanteras
- Valberedningen ska med stöd av IK-analys ta ställning till huruvida styrelseuppdraget
kan förenas med den föreslagna kandidatens övriga uppdrag utan att detta inverkar
negativt på bolaget och dess styrelse. Om en intressekonflikt identifieras ska denna
hanteras på ett adekvat sätt, exempelvis genom omprövning av styrelseuppdraget.
Aktivitet 2.5: Dokumentera resultatet av lämplighetsprövningen
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- Valberedningens sekreterare ska protokollföra Valberedningens sammanträden.
- Valberedningen ska dokumentera resultatet av sina bedömningar under aktivitet 2.3.
- Valberedningens motiveringar av sina bedömningar ska dokumenteras.
- Dokumentationen ska ske enligt följande.
o Valberedningens protokoll
o Bilaga – ”Valberedningens bedömning och motivering”
o Bilaga – ”Bedömningsmatris”

Processteg 3: Förslag till ny styrelse
Aktivitet 3.1: Ta beslut om förslag till ny styrelse
- Valberedningen ska besluta om förslag till ny styrelse när den föreslagna styrelsen i sin
helhet är lämplighetsprövad.
Aktivitet 3.2: Presentera förslag till styrelse
- Valberedningen ska presentera förslag till val av styrelse till stämman.
Aktivitet 3.3: Upprätta sammanställning
- Administratör ska upprätta en sammanställning av styrelsesammansättningen i
samtliga Folksambolag.
- Administratör ska senast 10 dagar innan moderbolagens styrelsemöten i augusti skicka
sammanställningen i ppt – format till gpr.registrator.se.

Processteg 4: Anmälan till Finansinspektionen
Aktivitet 4.1: Lämna anmälan om lämplighetsprövning till Finansinspektionen
- Administratör ska färdigställa anmälan om förändring i styrelsens sammansättning till
Finansinspektionen enligt Ansökan/anmälan – lämplighetsprövning av
ledningspersoner och ansvariga för centrala funktioner och Ansökan/anmälan –
styrelsens samlade kompetens
- Administratör ska – när situationen kräver – ange i anmälan till Finansinspektionen om
någon av de styrelseledamöter som har ersatts inte längre har ansetts uppfylla
lämplighetskraven.
- Administratör ska överlämna anmälan till Valberedningens sekreterare för granskning.
- Administratör ska tillse att anmälan vid behov, efter bedömning av Valberedningens
sekreterare, kompletteras.
- Administratör ska se till att anmälan undertecknas av behörig firmatecknare.
- Administratör ska ge in anmälan om förändring i styrelsens sammansättning till
Finansinspektionen.
Aktivitet 4.2: Ta emot beslut från Finansinspektionen
- Administratör ska ta emot beslut från Finansinspektionen.

Processteg 5: Arkivering
5
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Aktivitet 5.1: Arkivera underlag
- Administratör ska arkivera samtliga bedömningsunderlag inklusive beslut från
Finansinspektionen.

Om en person inte är lämplig för uppdraget
Det kan under processens gång eller under en pågående mandatperiod visa sig att en person av
någon anledning inte är lämplig för uppdraget. Exempelvis genom att personen inte har de
insikter och den erfarenhet som krävs, att det vid genomförda bakgrundskontroller
framkommit uppgifter om att personen inte i övrigt är lämplig eller att personen inte godkänns
vid Finansinspektionens ledningsprövning.
Om det vid genomförda bakgrundskontroller framkommer uppgifter om bristande lämplighet
ska valberedningen omgående informeras. Valberedningen ska ta ställning till hur avvikelsen
ska beaktas vid lämplighetsprövningen. Detsamma gäller om intressekonflikter identifierats.
Om en sådan situation uppstår under processens gång och bristerna inte kan åtgärdas ska
valberedningen genast avsluta processen för den kandidaten. I stället ska valberedningen
återgå till startläget i processen och därefter genomföra samtliga processteg och de aktiviteter
som sker inom processtegen för att ta fram förslag på en ny styrelseledamot, dock med
erforderlig anpassning av processens tidsplan.
Om en sådan situation uppstår gällande en styrelseledamot under en pågående mandatperiod
ska valberedningen ta ställning till om ledamoten kan kvarstå i sitt uppdrag eller inte.

Anmälan till Finansinspektionen om styrelseledamot ersatts på
grund av bristande lämplighet
Försäkringsföretaget ska snarast anmäla ändringar till Finansinspektionen av vilka som ingår i
företagets styrelse, se processteg 4.
I samband med en sådan anmälan till Finansinspektionen ska försäkringsföretaget underrätta
inspektionen om någon av de personer som har ersatts inte längre har ansetts uppfylla
lämplighetskraven, se aktivitet 4.1.

Behov av ny styrelse vid annan tid än inför årsstämman
Vid behov av ny styrelse vid annan tid än inför årsstämman ska den beskrivna processen
tillämpas, dock med erforderlig anpassning av processen.

Försäkrings- och arbetstagarrepresentanter
Vid lämplighetsprövning av försäkringstagar- och arbetstagarrepresentanter ska ovanstående
process tillämpas.
Vid lämplighetsprövning av arbetstagarrepresentanter tillämpas ovanstående process med
undantag av aktiviteterna 1.2 – 1.3. Förslag på arbetstagarrepresentanter ska lämnas av
Folksams lokala fackföreningar. Lämplighetsprövningen av arbetstagarrepresentanterna ska
ske med stöd av företrädare från dessa föreningar.
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Instruktion för Kundombudsmannen Folksam
Kundombudsmannens målsättning
En kund som är missnöjd med Folksams beslut i ett försäkrings‐, sparande‐ eller skadeärende ska
erbjudas ett snabbt, enkelt och kostnadsfritt omprövningsförfarande. Kundombudsmannen ska
vara fristående, motsvara höga krav på kvalité och ha rätt att rekommendera ändringar i
ärenden som anmälts för prövning. Kundombudsmannen ska dessutom ha rätt att föreslå
förbättringar i Folksams försäkrings‐, sparande‐ och skadeverksamhet samt verka som intern
remissinstans.

Beskrivning av Kundombudsmannen Folksam
2.1 Kundombudsmannen är fristående från Folksams ledning och ska verka för att kundens
ärende behandlas snabbt och rättvist.
2.2 Kundombudsmannen svarar inför Folksams stämmor för sin verksamhet. Till
ordinarie stämmor varje år ska hon/han avge en skriftlig rapport över verksamheten.
2.3 Kundombudsmannen har rätt att fatta temporära beslut under årets gång rörande
funktionens arbetsformer. Dessa beslut ska kontinuerligt införlivas i föreliggande instruktion vid
kommande ordinarie stämmor.
2.4 Till sitt förfogande har Kundombudsmannen ett kansli av biträdande kundombudsmän. Alla
ärenden som inkommer till kansliet ska registreras. Konsultationer behöver dock inte registreras
annat än för statistikändamål.
2.5 Kundombudsmannen har rätt att rekommendera Folksam att ändra sitt beslut i ett
försäkrings‐, sparande‐ eller skadeärende. Det kan ske antingen på Kundombudsmannens
initiativ eller med anledning av inkommet klagomål.
2.6 Kundombudsmannen kan uppdra åt annan befattningshavare på kansliet att som biträdande
kundombudsman handlägga visst ärende eller viss typ av ärenden.
2.7 Kundombudsmannen ska fortlöpande följa Folksams verksamhet genom att granska
försäkrings‐ och sparandevillkor, informations‐ och marknadsföringsmaterial, instruktioner,
anvisningar, skadepolicy, handläggningsrutiner och liknande. Kundombudsmannen har rätt att
lägga fram de förslag till ändringar som hon/han finner påkallade och att yttra sig angående av
Folksam föreslagna förändringar inom dessa områden.
2.8 Kundombudsmannen har rätt att få tillgång till samtliga handlingar hos Folksam som är av
betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna enligt denna instruktion. Kundombudsmannen har
även rätt att från styrelsen, ledningen eller andra befattningshavare hos Folksam få det bistånd
som hon/han bedömer erforderligt.
2.9 I sin verksamhet kan Kundombudsmannen inhämta råd och yttranden från expertis utanför
Folksam, till exempel i medicinska frågor, vållandefrågor, tekniska frågor och frågor om
värdering av skadad egendom.
2.10 Kundombudsmannen bereder, föredrar och protokollför ärenden som ska föredras för
Folksams försäkringskommittéer, vilket närmare regleras i instruktionen för dessa.
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Instruktion för Kundombudsmannen Folksam
Omprövning av ärende
3.1 En kund kan begära omprövning av Folksams slutliga beslut i ett försäkrings‐, sparande‐ eller
skadeärende.
Omprövning sker inte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

i ärende som prövats av Allmänna reklamationsnämnden, Personförsäkringsnämnden,
Ombudskostnadsnämnden, Nämnden för Rättsskyddsfrågor, skiljemän eller av domstol,
i ärende som kan prövas av Trafikskadenämnden, Patientskadenämnden,
Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd eller partssammansatta nämnder,
i ärende som gäller riskprövning inom personförsäkring,
i ärende som slutligt avgjorts av Folksam mer än ett år före den dag då prövningen begärdes,
om det inte finns synnerliga skäl för omprövning,
i ärende där beslut fattats av Folksams utredningsenhet, eller
om en prövning kräver muntlig bevisupptagning eller av annan anledning är olämplig med
hänsyn till Kundombudsmannens arbetsformer.

Rekommendationer och beslut
4.1 Kundombudsmannens rekommendation om ändring ska snarast kommuniceras med
Folksam. Kundombudsmannens beslut om att ärendet inte har lett till en ändring ska snarast
sändas till den kund som begärt omprövning.
4.2 Kundombudsmannens beslut ska innehålla en motivering till Kundombudsmannens
ställningstagande samt en anvisning om ytterligare omprövningsmöjligheter som kunden kan
använda sig av.
4.3 Om berörd enhet inom Folksam inte vill följa Kundombudsmannens rekommendation ska
ärendet hänskjutas till Folksams verkställande direktör för beslut. Detta ska ske inom 14 dagar
från det att enheten fick rekommendationen och det åligger enheten att närmare motivera sin
ståndpunkt i ärendet. Kundombudsmannen är föredragande inför verkställande direktören.

Ändringshistorik
Datum
2020‐04‐16

Upplysning särskilt viktiga ändringar
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Kundombudsmannen
Verksamhetsåret 2019

Rapport från
Kundombudsmannen

Moderbolagen i Folksamkoncernerna är kundägda och det är därför extra viktigt
att lyssna på kunderna. Kundombudsmannen, som nu har funnits i över 50 år,
har under det gångna året deltagit i olika utbildningsinsatser och policymöten och
därigenom återfört erfarenheter från kontakterna med kunderna till Folksam och
dotterbolagen. Vi har också genererat trygghet till kunderna genom att erbjuda
dem kostnadsfria konsultationer och omprövningar.

Kundombudsmannens arbete under 2019

Under 2019 konsulterade drygt 7 000 kunder
Kundombudsmannen. Möjligheten att kunna kontakta
en oberoende instans och ställa frågor samt stämma av
tveksamheter uppskattas av kunderna. Kundombudsmannens huvudsakliga arbetsuppgift är att erbjuda
kunder som inte är nöjda med Folksams och
dotterbolagens beslut en opartisk prövning av deras
ärenden. Under 2019 handlade Kundombudsmannen
cirka 1 600 ärenden vilket är i paritet med 2018 års
siffror. Av under året avgjorda ärenden, 1 577 stycken,
ledde 18 procent till någon form av ändring till kundens
förmån. Ändringsfrekvensen visar att Kundombudsmannen är oberoende och att kunderna kan hysa
förtroende för verksamheten.
23 kunder begärde omprövning i försäkringskommitté
och 13 (40 procent) av dessa ärenden ändrades till
kundens fördel. Den höga ändringsfrekvensen under
2019 förklaras av att ett fåtal ideella föreningar varit
utsatta för ekonomisk brottslighet och utan en välvillig
behandling från kommittén hade föreningarna fått stora
ekonomiska problem. Kommittéer kan, i motsats till
Kundombudsmannen, gå utanför villkoren och medge
ersättning ”ex gratia”.
Till Kundombudsmannen inkommer många olika typer
av klagomål. Ett vanligt klagomål rör värdet på förlorad
egendom. I sådana ärenden inhämtar Folksam inte
sällan utlåtanden från utomstående värderingsmän,
vilket får anses utgöra en extra trygghet för kunden.
Styrkt innehav av framförallt guld är också ett vanligt
klagomål.
Inflödet av motorskador är tämligen konstant jämfört
med föregående år.
Inom personförsäkringar dominerar, som vanligt,
medicinska bedömningar men antalet klagomål till
Kundombudsmannen synes ha minskat något. Klagomål
till Folksam avseende personförsäkringar har dock ökat
men inte med några större tal i relation till antalet
skador.

Antalet anmälda djurskadeärenden till Kundombudsmannen har minskat totalt sett. Det vanligaste
klagomålet synes vara att skada har inträffat under ett
glapp i premieperioden på grund av bristande
premiebetalning.
Avseende sparande så är det vanligaste klagomålet att
kunder vill förkorta ålderspensionens utbetalningstid
efter att utbetalning påbörjats, något som oftast inte är
tillåtet enligt försäkringsvillkoren.

Erfarenheter ger verksamhetsförbättringar

En viktig del av Kundombudsmannens arbete är att
återkoppla erfarenheter från verksamheten till
Folksam. Under 2018 deltog Kundombudsmannen i
Folksams interna arbete på olika sätt, bland annat
genom policy-arbete och deltagande vid introduktion
av nyanställda samt i diskussioner med olika
avdelningar.

Bra resultat

En sammanfattning av året 2019 är att verksamheten i
Folksam och dotterbolagen har fungerat bra. Antalet
klagomål till Kundombudsmannen under året var
tämligen konstant jämfört med 2018. Motsvarande
gäller även för antalet anmälda skador till Folksam så
det hänger ihop.
Enligt min mening har Kundombudsmannen uppfyllt
sina åtaganden enligt den instruktion som reglerar
verksamheten. Detta hade inte varit möjligt utan mina
ansvarstagande, engagerade och personliga
medarbetare.
Slutligen vill jag tacka för att jag fått förtroendet att
vara Folksams kundombudsman och lämnar nu min
första rapport till Folksams stämmor.

Björn Siljeholm
Kundombudsman
Sida 3/3

Statistik 2019
Under 2019 inkom 1 604 nya ärenden till Kundombudsmannen och 1 577 ärenden avslutades under året. 18 procent av
ärendena ledde till en ändring (helt eller delvis) av försäkringsbolagets beslut. Följande bolag ingår i statistiken:
•
•
•
•
•
•

Folksam ömsesidig sakförsäkring
Folksam ömsesidig livförsäkring
Tre Kronor Försäkring AB
KPA Pensionsförsäkring AB (publ)
Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)
Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag (publ)

Total
ändringsprocent

Person

445 avslutade ärenden
varav 15 procent ändrade

1 577 avslutade ärenden
varav 18 procent ändrade

Ändrade

Ej ändrade

Motor

Ändrade

Ej ändrade

Ändrade

Ej ändrade

Ändrade

Ej ändrade

Sparande

231 avslutade ärenden
varav 9 procent ändrade

37 avslutade ärenden
varav 17 procent ändrade

Ändrade

Ej ändrade

Försäkringskommittéer

Övrig Sak

864 avslutade ärenden
varav 23 procent ändrade

25 avslutade ärenden
varav 40 procent ändrade

Ändrade

Ej ändrade
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Missiv
Bolagsstämma

Folksam ömsesidig livförsäkring

Ärende

Fastställande av ersättningsprinciper för verkställande direktör och för
ledamöterna i Folksams koncernledning.

Föredragande

Ingen föredragning

Förslag till beslut

Stämman beslutar att anta ersättningsprinciperna enligt förslaget

Sammanfattning

Folksam Livs och Folksam Saks gemensamma ersättningsutskott ska
årligen lämna förslag till styrelserna om ersättningsprinciper verkställande
direktören samt för ledamöterna i Folksams koncernledning.
De principer som styrelserna godkänner måste också fastställas av
respektive bolagsstämma för att bli gällande. Styrelserna godkände dessa
på mötena den 25 respektive 26 mars.
Inför 2020 års stämmor har nedanstående uppdateringar/ändringar gjorts
i policyerna.
I punkt 2.4 Pension har följande ändringar genomförts
1. Meningen om att pension ska utgå enligt kollektivavtalet har tagits
bort då detta inte är relevant för målgruppen.
2. Förtydligas att flytträtten regleras utifrån villkoren i respektive
försäkringsprodukt. Meningen som hänvisar till kollektivavtalet i
stycke två har tagits bort utifrån justering i punkten 1 ovan.

Bilagor

Ersättningsprinciper för verkställande direktör och för ledamöterna i
Folksams koncernledning.

Ersättningsprinciper för verkställande direktör och för
ledamöterna i Folksams koncernledning
Folksam ömsesidig livförsäkring

Bolag:
Folksam ömsesidig livförsäkring
Beslutad av:
Bolagsstämman för Folksam ömsesidig livförsäkring
Fastställd:
2020-04-16
Ersätter tidigare
version fastställd den: 2019-04-11
Regelverksägare:
Regelverksspecialist:
Informationsklass:

Enhetschef Människor och miljöer
Avdelningschef Arbetsgivarstöd
Intern

1. Inledning
Försäkringsbolagen inom Folksams båda försäkringsgrupper, Folksam Liv gruppen och
Folksam Sak-gruppen bedriver sin verksamhet i en operativ organisation som är
gemensam för de rörelsedrivande bolagen i grupperna, vilket innefattar tillikaanställd
personal och gemensam infrastruktur. Kontrollfunktionerna och dess medarbetare
(aktuariefunktionen, risk och compliance samt internrevision) är uppdelade för
respektive grupp. Med Folksam Liv avses Folksam ömsesidig livförsäkring,
moderbolaget i Folksam Liv-gruppen

2. Övergripande principer
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktör samt för
ledamöterna i Folksams koncernledning utgår från Folksam Livs grundläggande
värderingar samt med stöd av Ersättningspolicy Folksam Liv. Policy vid avtal om
ersättning och andra anställningsvillkor för Folksam Livs verkställande direktör samt
för ledamöterna i Folksams koncernledning har som mål att långsiktigt attrahera,
motivera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare med rätt kompetens vilka
bidrar till att Folksam Liv når sina mål och strategier på kort och lång sikt.
Ersättningen ska vara individuell och differentierad, den ska motivera goda prestationer
och önskvärda beteenden samt bidra till ett sunt risktagande som ligger i linje med
ägarnas och kundernas förväntningar på Folksam Liv.
2.1 Kollektivavtal
Enhets- och affärsområdeschef ska normalt inte omfattas av kollektivavtal.
2.2 Endast fast ersättning
För att minimera osunt risktagande ska endast fast ersättning ska utgå. Inga
incitamentsprogram, bonus, tantiem eller annan rörlig ersättning får förekomma.
2.3 Lönesättning
Lönerna för verkställande direktör samt för ledamöterna i Folksams koncernledning ska
vara marknadsmässiga, men inte löneledande. I rimlig omfattning ska hänsyn tas till vad
som utgör marknadsmässiga löner på motsvarande nivå. Lönesättningen ska medverka
till att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt samt med ett sunt risktagande.
Lönen ska fastställas individuellt och vara differentierad, den ska grundas på
svårighetsgrad och ansvar i befattningen samt medarbetarens kompetens, erfarenhet och
prestation.
2.4 Pension
Tjänstepensionen ska vara premiebaserad och tecknas i Folksam och endast grundas på
den fasta lönen exklusive förmåner. Pensionsförmånerna ska vara marknadsmässiga
men inte marknadsledande och ska omfatta ålders-, familje- och sjukpension.
Flytträtt regleras utifrån villkoren i respektive försäkringsprodukt samt att flytträtten
inte får utnyttjas av den som kan antas ha kunskap om att en flytt i det enskilda fallet
påverkar övriga försäkringstagare negativt.

2.5 Övriga förmåner
Vid sidan av lön och pension får andra anställningsförmåner i begränsad omfattning
utgå. Sådana förmåner är förmåner som utges till samtliga anställda såsom lunchförmån,
friskvårdsbidrag och Folksams personalförsäkringar. Utöver detta finns
tjänstebilsförmån och parkeringsförmån. Sådana förmåner är en del av den totala
ersättningen och får därför endast utgå i överensstämmelse med ovan angivna principer
för lönesättningen.
2.6 Uppsägningstid och avgångsvederlag
Uppsägningstiden ska från Folksams sida inte överstiga tolv månader och från den
anställdes egen sida inte överstiga sex månader. Vid uppsägning från Folksams sida ska,
utöver lön under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag om högst tolv månadslöner
utbetalas. Avgångsvederlaget beräknas på den månadslön som gällde vid
uppsägningstidpunkten. Inkomst från ny anställning eller egen verksamhet ska avräknas
från avgångsvederlaget.
Folksam har rätt att med omedelbar verkan avskeda den anställde om denne grovt
åsidosatt sina åligganden enligt lag eller detta avtal. För det fall Folksam häver avtalet
på denna grund utgår ej någon uppsägningslön eller avgångsvederlag.
2.7 Intressekonflikter
För att undvika olika former av intressekonflikter bör sådana i rimlig omfattning beaktas
och regleras i det enskilda anställningsavtalet.
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Valberedningens förslag till stämman för
Folksam ömsesidig livförsäkring
inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna

Torsdagen den 16 april 2020
Folksamhuset vid Skanstull, Bohusgatan 14, Stockholm

Informationsklass: Öppen
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Utgångspunkter för valberedningens arbete
Valberedningen ska föreslå bolagsstämman val av ledamöter samt ordförande i
styrelsen. Valberedningen ska sträva efter att styrelsen ska få en lämplig
sammansättning med hänsyn till ålder och kön.
Varje enskild styrelseledamot ska ha de insikter och den erfarenhet som måste
krävas av den som deltar i styrningen av ett försäkringsföretag och även i övrigt vara
lämplig för en sådan uppgift. Försäkringsföretaget ska även pröva den föreslagna
styrelsens samlade kompetens, det vill säga att styrelseledamöterna tillsammans har
nödvändiga kvalifikationer, kompetenser och yrkeserfarenheter (begreppet
yrkeserfarenhet omfattar också det arbete respektive ledamot utfört i sin roll som
styrelseledamot) inom relevanta verksamhetsområden. Valberedningen ansvarar för
att föreslå styrelser som uppfyller dessa krav.
Valberedningen ska också föreslå stämman val av valanordnare med ansvar för
direktval av fullmäktigeledamöter, revisorer och lekmannarevisorer samt
kundombudsman.
Valberedningen ska även lämna stämman förslag på arvoden som ska utgå till
ordförande vid stämman, fullmäktigeledamöterna, styrelsens ordförande och vice
ordförande, ledamöter i styrelsen, personalrepresentanter i styrelsen och deras
suppleanter, lekmannarevisorer, valanordnare samt till ledamöter i styrelsens olika
utskott.
Styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen har sammanträtt och intervjuat verkställande direktören,
styrelseordförande, den föreslagna nya styrelseledamoten och ett urval av
nuvarande ledamöter.
Styrelsens revisions- och complianceutskott har rekommenderat valberedningen att
föreslå stämman 2020 att Ernst & Young AB ska väljas fram till stämman 2021.
Valberedningen ger förslag på arvode, se nedan.
Valberedningen konstaterar att en ledamot i Folksam Livs styrelse inte också får
vara fullmäktigeledamot eller suppleant till sådan. Valberedningen uttalar som sin
mening att styrelsen bör innehålla det antal stämmovalda ledamöter som
bolagsordningen maximalt anger, det vill säga tolv stycken.
Valberedningen har genomfört lämplighetsbedömningar av de föreslagna styrelseledamöterna och även bedömt styrelsens samlade kompetens. Som underlag för
dessa bedömningar har valberedningen tagit del av respektive styrelsekandidats
meritförteckning (CV), självskattning av insikter och erfarenhet, samt underlag för
bedömning av kandidatens anseende.
Valberedningen har vidare tagit del av en redogörelse för de styrelseutbildningar
som flera styrelsekandidater har genomfört samt tagit del av styrelsens egna
styrelseutvärdering och styrelsenärvarolista. Valberedningen har också tagit hänsyn
till vad som har framkommit vid de intervjuer som redovisats ovan med verkställande
direktören, styrelseordförande och styrelsekandidater. För att få en mer fördjupad
och anpassad bedömning, har bedömningen gjorts med stöd av en matris där olika
kompetensområden bedöms var för sig och sammantaget.
Informationsklass: Öppen
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I lämplighetsbedömningarna ingår även att ta ställning till om ett styrelseuppdrag
medför intressekonflikter.
Valberedningens förslag motiveras av en strävan att styrelsens sammansättning ska
präglas av mångsidighet och bredd, såväl avseende kompetens som erfarenhet.
Vidare har en jämn könsfördelning eftersträvats. Folksam Liv är kundägt, men vill
ändå uppträda som medelstort börsnoterat företag i sin kommunikation med
finansmarknaden. Folksam tillämpar därför Svensk kod för bolagsstyrning, vilket
valberedningen har beaktat i sitt arbete. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska
majoriteten av de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen. Enligt valberedningen uppfyller samtliga föreslagna
ledamöter förutsättningarna för sådant oberoende.
Med dessa utgångspunkter beslutas att följande förslag ska lämnas till stämman.

Valberedningens förslag på personval
Styrelse att väljas för tiden till och med 2021 års stämma
Ledamöter

Titel

Omval/nyval

Lars Ericson, ordf.

Vd Konsumentföreningen Stockholm

Omval

Göran Arrius

Ordförande Saco

Omval

Robert Eriksson

Ekonomichef Kommunal

Nyval

Britt Hansson

Vd och koncernchef OK ekonomisk förening

Omval

Cecilia Hermansson

Forskare KTH och seniorekonom på Swedbank

Omval

Lars-Inge Larsson

Förbundskassör SKPF

Omval

Britta Lejon

Vice ordförande i TCO och Ordförande i
Fackförbundet ST

Omval

Johan Lindholm

Förbundsordförande Byggnads

Omval

Eva Nordström

Vd Stockholms Kooperativa Bostadsförening
(SKB)

Omval

Elisabeth Brandt
Ygeman

2:e vice förbundsordförande Handels

Omval

Mikael Åbom

Vd och koncernchef Fonus ekonomisk förening

Omval

Johanna Jaara
Åstrand

Förbundsordförande Lärarförbundet

Omval

Totalt tolv ledamöter

Informationsklass: Öppen
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Uppgifter om föreslagna styrelseledamöter:
Lars Ericson

Göran Arrius

Robert Eriksson

Styrelseordf. sedan 2017
Invald 2015
Född 1963

Ledamot
Invald 2013
Född 1959

Ledamot
Nyval 2020
Född 1967

Nuvarande uppdrag
Vd KF Stockholm. Styrelseledamot
i Coop Sverige samt i Coop
Butiker och Stormarknader.
Ledamot i valberedningen för
Atrium Ljungberg och ordförande i
valberedningen för RNB. Ledamot
i Risk- och kapitalutskottet för
Folksam Liv samt i Folksams
ersättningsutskott.

Nuvarande uppdrag
Ordförande Saco.
Styrelseordförande Akademikernas
a-kassa (AEA). Styrelseordförande
Folk och Försvar. Ledamot i Riskoch kapitalutskottet för Folksam
Liv.

Nuvarande uppdrag
Ekonomichef Svenska
Kommunalarbetareförbundet.
Kassör/förtroendevald revisor i
diverse små föreningar.

Urval av tidigare uppdrag
Styrelseordförande i MedMera
Bank. Ledamot i Folksams
valberedning. Styrelseledamot för
Ambulanssjukvården i Stockholm
samt Folktandvården i Stockholms
län. Affärsområdes- och
marknadschef i Swedbank och
kommunalråd Tyresö kommun.

Urval av tidigare uppdrag
Ledamot i styrelsen i Första
APfonden. Ordförande i Jusek.
Ordförande i Saco-föreningen på
SEB. Arbetstagarrepresentant i
styrelsen för SEB.
Utbildning
Examen Militärhögskolan.
Officersexamen Kungliga
Sjökrigsskolan.

Urval av tidigare uppdrag
Ekonomichef samt IT-ansvarig
GS-facket. Ekonomichef samt ITansvarig Union to union (LOTCO). Internbanksansvarig
PostNord (Posten Sverige AB).
Utbildning
Ekonomlinjen inriktning
finansiering Stockholms
Universitet. Certifierad controller
FAR.

Utbildning
Gymnasieexamen.

Britt Hansson

Cecilia Hermansson

Lars-Inge Larsson

Ledamot
Invald 2015
Född 1966

Ledamot
Invald 2015
Född 1962

Ledamot
Invald 2015
Född 1946

Nuvarande uppdrag
Vd och koncernchef OK.
Styrelseledamot i KF, OKQ8,
OKQ8 Bank, Bra Bil Sverige, KFO
samt i Apotek Produktion och
Laboratorier. Ordförande i
Revisions- och compliance
utskottet för Folksam Liv.

Nuvarande uppdrag
Forskare KTH. Lärare i finansiering
KTH. Konsult och föreläsare inom
national- och företagsekonomi.
Seniorekonom, Swedbank.
Ledamot i styrelserna för Creades,
Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien IVA, Medlingsinstitutet
HUI Research samt medlem i
Handelns ekonomiska råd.
Ordförande i Risk- och
kapitalutskottet för Folksam Liv.

Nuvarande uppdrag
Förbundskassör Svenska
Kommunal Pensionärernas
Förbund. Ordförande i
försäkringskommittén
SKPF/Folksam.
Lotteriföreståndare för rikslotteriet
Guldkanten. Styrelseledamot i
Nordiska Samarbetskommittén.
Ledamot i Revisions- och
complianceutskottet för Folksam
Liv.

Urval av tidigare uppdrag
Chefekonom på Swedbank.
Tf departementsråd på
Finansdepartementet.
Makroekonom på Sida och
svenska ambassaden i Nairobi.
Ledamot i Finanspolitiska rådet.
Ordförande i Industrins
ekonomiska råd.

Urval av tidigare uppdrag
Bakgrund inom företagsekonomi
och analys samt ekonomistyrning
vid Företagsekonomiska Institutet.
Företagsekonom på Svenska
Kommunalarbetareförbundet samt
på Kommunals A-kassa.
Kanslichef på Svenska
Fabriksarbetareförbundet.
Internrevisor SEKO. Externrevisor
Svenska
Livsmedelsarbetareförbundet.

Urval av tidigare uppdrag
Skandinavisk direktör för HR,
Integration, IT och Inköp på
OKQ8. Finansdirektör OKQ8. Vd
för OKQ8 Bank. Nordisk CFO
Svenska McDonald´s.
Styrelseledamot i Arithma Shared
Service, Petrolia,
Flaskgascentralen Malmö och
Företagsekonomiska föreningen
Utbildning
Civilekonomexamen Högskolan i
Örebro. Ledarskapsutbildning
Ashridge Business School.
Autenthic Leadership
Development Harvard Business
School.

Informationsklass: Öppen

Utbildning
Ekonomie doktor inom bank och
finans KTH. Civilekonom
Handelshögskolan.

Utbildning
Gymnasieexamen
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Britta Lejon

Johan Lindholm

Eva Nordström

Ledamot.
Invald 2019
Född 1964

Ledamot
Invald 2017
Född 1964

Ledamot
Invald 2017
Född 1969

Nuvarande uppdrag
Ordförande fackförbundet ST. Vice
ordförande TCO. Ordförande NEA.
Vice ordförande i
Trygghetsstiftelsen.

Nuvarande uppdrag
Förbundsordförande Svenska
Byggnadsarbetareförbundet.
Styrelseledamot LO samt i
Riksbyggen. Ordförande Nordiska
bygg- och träarbetarefederationen
(NBTF) samt förste vice ordförande
i den europeiska motsvarigheten
EBTF. Styrelseledamot
världsfederationen BWI/BTI.

Nuvarande uppdrag
Vd Stockholms Kooperativa
Bostadsförening (SKB). Ledamot i
Folksams ersättningsutskott

Urval av tidigare uppdrag
Riksdagsledamot. Ledamot i
Arbetsmarknadsutskottet. Vice
ordförande Justitieutskottet.
Demokrati- och
förvaltningsminister.
Ungdomsminister samt
Konsumentminister.
Styrelseledamot i Folksam LO
Fondförsäkringsaktiebolag.
Utbildning
Kulturvetarlinjen Stockholms
universitet. Studier i
statsvetenskap, företagsekonomi
och nationalekonom Lunds
universitet.

Urval av tidigare uppdrag
Ordförande Riksbyggen Bospar.
Vice ordförande Byggnads Akassa. Styrelseledamot i Byggnads
solidaritetsfond, Polstjärnan
fastighetsbolag samt i A-kassornas
samorganisation.
Utbildning
Gymnasieexamen

Urval av tidigare uppdrag
Näringspolitisk chef på
arbetsgivarföreningen KFO. Vd för
HSB Riksförbund.
Styrelseledamot för mäklarbyrån
Husman-Hagberg, HSB
Stockholm, HSB Norr samt
Stiftelsen HSB:s garantifond.
Ordförande för tankesmedjan
Sektor3.
Utbildning
Examen Grundskollärarutbildning
Ma/NO Luleå Tekniska
Universitet.

Elisabeth Brandt Ygeman

Mikael Åbom

Johanna Jara Åström

Ledamot
Invald 2016
Född 1970

Ledamot
Invald 2017
Född 1964

Vice ordförande
Invald 2018
Född 1974

Nuvarande uppdrag
2:e vice förbundsordförande
Handels. Styrelseledamot
Bantorget förvaltning, Sveriges akassor samt Handelsanställdas akassa.

Nuvarande uppdrag
Vd och koncernchef Fonus.
Ledamot i Revisions- och
complianceutskottet för Folksam
Liv.

Nuvarande uppdrag
Förbundsordförande Lärarförbundet. Constitution and ByLaws Committe och styrelsenledamot Education International
(EI). Styrelseordförande
Lärarförbundets Placeringsråd.
Styrelseledamot Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR)
samt ledamot i OFR konfliktutskott. Stämmoledamot PTK.
Vice ordförande Folksam Liv.

Urval av tidigare uppdrag
Förbundssekreterare på
Handelsanställdas förbund.
Valledare och ombudsman LO.
Styrelseledamot och chef för LOdistriktet Stockholms län. Ledamot
kommunalfullmäktige Stockholm.
Styrelseordförande Folkets Hus.
Styrelsesuppleant Stockholm
Globe Arena Fastigheter
Utbildning
Gymnasieexamen

Urval av tidigare uppdrag
Affärschef för Svenska
Golfförbundet. Vd för Martin Olsson
Restauranghandel, Hall-Miba, Vivo
och D&D Närhandel. Marknadschef
Dagab. Styrelseledamot Electrolux
Home.
Utbildning
Företagsredovisning,
Administration & management
Stockholms Universitet.

Urval av tidigare uppdrag
Ledamot i förbundsstyrelsen
Lärarförbundet, i Rådet för
kompetens och utveckling
Lärarförbundet samt i Svenska
Lärarförsäkringar.
Styrelseordförande för Nordiska
Lärarorganisationens samråd
(NLS).
Utbildning
Lärarutbildning Umeå Universitet

Informationsklass: Öppen
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Revisorer att väljas för tiden till och med 2021 års stämma
Revisorer
Ernst & Young, nyval
Lekmannarevisorer, gemensamma för Folksam Liv och Folksam Sak
Hans Eklund, omval
Leif Hansson, omval
Lasse Thörn, nyval
Folksams Kundombudsman
Enligt praxis förordnas Folksams kundombudsman för en mandatperiod om tre år.
Den nuvarande kundombudsmannens, Björn Siljeholm, förordnande löper till och
med 2022 års stämma.
Valanordnare att väljas för tiden till och med 2021 års stämma
Valanordnaren utses för en mandattid på ett år. Valberedningen föreslår omval av
valanordnaren Håkan Weberyd.

Valberedningens förslag på arvoden
Enligt sina instruktioner ska valberedningen lämna förslag till stämman om arvoden
till styrelseledamöter och revisorer med flera. Valberedningen lämnar förslag enligt
följande.
Arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Styrelse och
revisorer

Nuvarande
årsarvode

Nytt
årsarvode

styrelseordförande

198 900

203 200

7 800

8 000

vice ordförande

107 100

109 800

7 800

8 000

ordinarie ledamot

76 000

77 900

7 800

8 000

ordinarie personalrepresentant
suppleant personalrepresentant
lekmannarevisorer

76 000

77 900

7 800

8 000

-

-

7 800

8 000

32 900

33 750

-

-

revisorer
1)

Nuvarande
inläsningsoch
mötesarvode

Nytt
inläsningsoch
mötesarvode1)

Skälig
Skälig
ersättning
ersättning
enl. faktura
enl. faktura
Mötesarvode ska utgå för samtliga möten/sammanträden som ledamöterna kallas till.

-

Reseersättning (traktamente, måltider och resa) föreslås också utgå till styrelse- och
utskottsledamöter enligt reglerna för Folksams vanställda, vilket innebär att
ersättning föreslås lämnas mot uppvisande av faktura och genom visat behov av
logi.
Informationsklass: Öppen
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Arvoden till styrelsens utskottsledamöter
Styrelsen har inom sig utsett ledamöter till ett revisions- och complianceutskott, ett
risk- och kapitalutskott samt ett med Folksam Sak gemensamt ersättningsutskott.
Revisions- och
complianceutskottet

Nuvarande
årsarvode

Nytt
årsarvode

Nuvarande
inläsningsoch
mötesarvode

Nytt
inläsningsoch
mötesarvode

Ordförande

76 000

78 000

7 800

8 000

Ledamot

47 000

48 200

7 800

8 000

Risk- och
kapitalutskottet

Nuvarande
årsarvode

Nytt
årsarvode

Nuvarande
inläsningsoch
mötesarvode

Nytt
inläsningsoch
mötesarvode

Ordförande

76 000

78 000

7 800

8 000

Ledamot

47 000

48 200

7 800

8 000

Ersättningsutskottet
Folksam Livs andel
Ledamot

Nuvarande
årsarvode

18 400

Nytt
årsarvode

18 850

Nuvarande
inläsningsoch mötesarvode

Nytt
inläsningsoch
mötesarvode

3 900

4 000

Arvode till valanordnare
Folksam Liv och Folksam Sak har en gemensam valanordnare.
Valanordnare
Folksam Livs andel

Nuvarande
årsarvode
38 750

Nytt
årsarvode
39 750

Arvoden till ordförande på stämman och fullmäktigeledamöterna
Stämmorepresentanter
Ordförande
Ledamot
Suppleant

Nuvarande
årsarvode

Nytt
årsarvode

Nuvarande
mötesarvode

Nytt
mötesarvode

-

-

10 200

10 500

4 100

4 200

4 100

4 200

-

-

4 100

4 200

Fullmäktigeledamöter föreslås också ges rätt till ersättning för löneavdrag
motsvarande mellanskillnaden mellan löneavdraget och erhållen ersättning från
Folksam, dock under förutsättning att det finns stöd för sådant ersättningskrav
genom intyg eller annan dokumentation.
Informationsklass: Öppen
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Reseersättning (traktamente, måltider och resa) föreslås också utgå till
fullmäktigeledamöterna enligt reglerna för Folksams anställda, vilket innebär att
ersättning föreslås lämnas mot uppvisande av faktura och genom visat behov av
logi.

Valberedningens förslag på årets stämmorepresentanter
Ordförande och sekreterare samt justerare vid stämman
Valberedningen föreslår att Tomas Norderheim väljs till ordförande på Folksam Livs
stämma. Till sekreterare föreslås Christian Hagerman samt till justerare Marie
Nygren.

Informationsklass: Öppen

Bilaga 13
Datum
2020‐03‐29

Missiv
Bolagsstämma

Folksam ömsesidig livförsäkring

Ärende

Val av valberedningens ledamöter samt bestämmande av
arvode till dessa

Föredragande

Ingen föredragning

Förslag till beslut

Sammanfattning

1. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om omval av
valberedningens ledamöter, dvs. Ella Niia (ordförande), Torbjörn
Bredin, Tommy Ohlström och Robert Söderhjelm, för tiden från
och med dagen efter valet till och med nästa ordinarie stämma.
2. Stämman beslutar även enligt ersättningsutskottets förslag om en
höjning av Folksam Livs årsarvode till valberedningens ordförande
till 25 000 kronor samt för övriga ledamöter till 17 500 kronor.
Sammanträdesarvodet föreslås för samtliga höjas till 4 000 kronor.
Valberedningen är stämmans organ med uppgift att bereda stämmans
beslut i val‐ och arvodesfrågor. Valberedningen ska bestå av fyra
ledamöter varav en ordförande.
Enligt instruktionen för valberedningen ska styrelsen lämna förslag till
stämman på valberedningsledamöter efter att KF, LO och TCO lämnat
förslag på valberedningsledamöter till styrelsen. KF ska föreslå styrelsen
val av två ledamöter till valberedningen, LO val av en ledamot och TCO val
av en ledamot.
KF, LO och TCO har lämnat följande förslag till styrelsen.
KF
Tommy Ohlström, (omval)
Robert Söderhjelm, (omval)
LO
Ordförande:
Ella Niia, (omval)
TCO
Torbjörn Bredin, (omval)
Ersättningsutskottet ska lämna arvodesförslag för valberedningens
ledamöter till Folksam Livs stämma i enlighet med instruktion för
ersättningsutskottets arbete. Jämförande underlag har tagits fram. En
nivåjustering föreslås med anledning av ökad kunskapskomplexitet i
uppdraget och att arbetet med ledningsprövningen skärpts.
Ersättningsutskottets föreslår att arvodena för valberedningens ledamöter
höjs med 6,5 procent avseende årsarvodet respektive 2,5 procent
avseende sammanträdesarvodet, med eventuell avrundning i samordning
med övriga utskott. Folksam Liv föreslås utge arvode enligt nedan.

Datum
2020‐03‐29

Valberedningens ordförande
Årsarvode 25 000 kronor (från 23 460 kronor)
Sammanträdesarvode 4 000 kronor (från 3 900 kronor)
Valberedningens övriga ledamöter
Årsarvode 17 500 kronor (från 16 575 kronor)
Sammanträdesarvode 4 000 kronor (från 3 900 kronor)
Bilagor
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