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Riskanalys av ersättningsregler inom Länsförsäkringar Norrbotten 
Länsförsäkringar Norrbotten (Bolaget) har, med hänsyn till Kommission delegerade förordning (EU) 
2015/35 samt bolagets beslutade riktlinje för ersättningar, genomfört en analys av risker föranledda av 
rörliga ersättningar till ledning och övriga anställda.  
 
Redogörelse för Bolagets ersättningar till anställda under 2016, redovisas i bolagets årsredovisning 
eller på företagets hemsida www.lfnorrbotten.se i samband med att årsredovisningen fastställs. 

Metod 
Analysen har genomförts genom identifiering av de personer som genom sina beslut väsentligt kan 
påverka risken i Bolaget, samt på vilket sätt de kan påverka den. Vidare har kontroll av utbetald lön 
genomförts, i syfte att identifiera om rörlig ersättning har utgått till personer i ledande ställning samt 
övriga anställda under året. 

Compliancerisker 
• Risk för intressekonflikter då beslut som fattas av riskperson kan vara till förmån för den 

enskilde på bekostnad av Bolaget. 

Beredning och beslut  
Det är styrelsen som fattar beslut om Bolagets riktlinje för ersättning och personalchefen är ansvarig 
för att uppdatera riktlinjen.  
 
Compliance Officer har genomfört Bolagets ersättningsanalys, vilken styrelsen tar del av i samband 
med att riktlinjen för ersättningar beslutas. Riktlinjen beslutas årligen även om inga förändringar har 
skett. 

Ersättningsmodell och kriterier för ersättningar 
Utgångspunkten för ersättningsmodellen är att den ska bidra till att skapa goda förutsättningar för 
Länsförsäkringar Norrbotten att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna. 
Ersättningsmodellen ska stimulera till goda prestationer och bidra till att göra bolaget till en attraktiv 
arbetsgivare som kan konkurrera om rätt kompetens på markanden.  
 
Ersättningsmodellen ska vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering och inte 
uppmuntra till ett överdrivet risktagande eller motverka bolagets långsiktiga intressen.  
 
Basen i ersättningsmodellen ska utgöras av fast ersättning. Den fasta ersättningen ska vara på rätt nivå 
för att attrahera och behålla rätt kompetens och ska sättas individuellt på en nivå med en tydlig 
koppling till anställdas arbete och prestation.  
 
Provisionsbaserad ersättning kan utgå till säljande personal. Provisionsbaserad ersättning regleras i 
lokalt kollektivavtal. 
 
Bolaget kan, utöver kontant ersättning, erbjuda anställda förmåner t ex i form av rabatter på Bolagets 
produkter, bilförmån, lunchförmån samt i form av hälsa och friskvård.  
 
Pensions- och avgångsvillkor följer av kollektivavtal. Bolaget kan inom ramen för av bolagsstämman 
fastställda principer för ersättning till ledande befattningshavare, avtala om särskilda pensions- och 
avgångsvillkor. 
 

http://www.lfnorrbotten.se/
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I det fall rörlig ersättning skulle utbetalas till anställda som i tjänsten utövar eller kan utöva ett inte 
oväsentligt inflytande på företagets risknivå, utbetalas 60 % av rörlig ersättning först efter tre år. 
Styrelsen kan besluta att ersättning, vars utbetalning har skjutits upp, ska falla bort helt eller delvis om 
det i efterhand visar sig att kriterierna för att den rörliga ersättningen ska utfalla inte var uppfyllda.  

Beslutsunderlag  
Styrelsen har i Länsförsäkringar Norrbottens riktlinje för ersättningar beslutat att rörlig ersättning inte 
ska utgå. 
 
Efter identifiering av riskpersoner och granskning av Bolagets utbetalda ersättningar kan konstateras 
att rörlig ersättning ej har utgått. 
 
Bolaget är därmed följsamt Kommission delegerade förordning (EU) 2015/35 samt den av styrelsen 
beslutade riktlinjen för ersättningar 2016. 
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Under räkenskapsåret 2016 kostnadsförda totalbelopp för ersättningar: 
 Fast ersättning Mkr Rörlig ersättning Mkr Antal personer fast 

ersättning 
Antal personer rörlig 
ersättning 

Antal i ledande 
positioner 

 
8 601 

 

 
0 

 
9 

 
0 

 
Övriga anställda 

 
26 496 

 
0 
 

 
65 

 
0 
 

 
Totalt 

 
35 097 

 
0 
 

 
74 

 
0 
 

 
Samtliga ovan redovisade kostnadsförda ersättningar är intjänade och utbetalda under 2016.  
 
Inga ackumulerade utestående uppskjutna ersättningar föreligger.  
 
Avgångsvederlag utöver kollektivavtal har inte utbetalats under 2016.   
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Identifiering av riskpersoner 

Antal Befattning  
På vilket sätt den 
anställde kan utöva, 
företagets risknivå  

Ledande  
position 

Försäkrings- 
risk 

Placerings- 
risk Kreditrisk Rörlig 

ersättning 

      Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

1 VD 

Ingår i 
företagsledningen. 

Påverkar alla beslut och 
risker. 

X  X  X  X   X 

1 Försäkringschef 
Ingår i 

företagsledningen. 
Införsäkrar risker 

X  X   X  X  X 

1 Gruppchef TM 
Ingår i 

företagsledningen. 
Ansvarar för TM-säljare 

X  X   X  X  X 

1 Privatmarknadschef 
Ingår i 

företagsledningen. 
Införsäkrar risker 

X  X   X  X  X 

1 Ekonomichef 
(inköpsansvarig) 

Ingår i 
företagsledningen. 

Kontrollansvar. 
X  X  X   X  X 

1 Redovisningsansvarig 
Ingår i 

företagsledningen. 
Uppföljning och analys 

X   X  X  X  X 

1 Bankchef 
Ingår i 

företagsledningen. 
Beviljar krediter. 

X   X  X X   X 

1 Skadechef 

Ingår i 
företagsledningen. 

Beviljar 
skadeutbetalningar 

X  X   X  X  X 

1 Marknadsansvarig Ingår i 
företagsledningen X   X  X  X  X 
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