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Arbetsordning för Ersättningsutskottet 

 

1. Inledning 

1.1  Bakgrund och syfte 
Styrelsen för Länsförsäkringar Värmland har inom sig utsett ett ersättningsutskott med uppgift att 
ansvara för att bereda väsentliga ersättningsbeslut samt beslut om åtgärder för att följa upp 
tillämpningen av Riktlinje för ersättning i enlighet med denna arbetsordning. 
 

1.2  Omfattning 
Arbetsordningen gäller för ersättningsutskottet i Länsförsäkringar Värmland. 
 

1.3   Kommunikation och införande 
Ersättningsutskottets ordförande ansvarar för att arbetsordningen införs och tillämpas i 
utskottet. 
 

1.4  Dokumentets beslutsordning 
Arbetsordningen ska årligen fastställas av styrelsen och träder ikraft dagen för beslut. 
Ersättningsutskottet ska se över arbetsordningen och vid behov föreslå styrelsen ändringar. 
Ansvarig för uppdatering av arbetsordningen är vd.  

2. Ledamöter 
Ersättningsutskottet ska, om inte annat beslutas av styrelsen, bestå av styrelsens ordförande 
och vice ordförande. Utskottet väljer inom sig ordförande. Ledamöterna utses vid 
konstituerande styrelsesammanträde.  

3. Arbetssätt 
Ersättningsutskottet ska normalt sammanträda vid behov, dock minst en gång per år. Härutöver 
ska sammanträde i utskottet hållas inför nyanställning av vd, medlem i företagsledning eller av 
ansvarig för någon kontrollfunktion.  
 
Vid sammanträdena ska, utöver utskottsledamöterna, som huvudregel vd delta. Även HR-
chefen kan delta. 
 
Vd är föredragande i de ärenden som avser ersättning för företagsledning och övriga anställda 
som rapporterar direkt till vd.  
 
Vd ska lämna sammanträdet vid behandling av vd:s ersättning. 
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Sammanträdena ska protokollföras och rapporteras till styrelsen av utskottets ordförande. 
Lönekostnader utöver budgeterade beslutas av styrelsen, inom ramen för budget beslutar 
ersättningsutskottet.  

4. Ersättningsutskottets uppgifter 
Ersättningsutskottet ska bereda frågor avseende:  
 

• förändringar i bolagets Riktlinje för ersättning 

• riskanalys Riktlinje för ersättning vad gäller riskbärare 

• åtgärder för att följa upp tillämpningen av bolagets Riktlinje för ersättning  

• ersättning och övriga anställningsvillkor till vd  

• ersättningar som avviker från Riktlinje för ersättning samt  

• gratifikationer till vd och övriga i företagsledningen 

• bonus till bolagets anställda 
 
Ersättningsutskottet ska besluta i frågor avseende:  
 

• ersättning till vd vilket sedan ska anmälas i Bolagets styrelse 

• ersättning till anställda i företagsledningen  

• ersättning till kontrollfunktioner som rapporterar direkt till vd 

• ersättning till övriga anställda som rapporterar till vd delegeras till vd som rapporterar till 
ersättningsutskottet 
 

Styrelsen ska vart annat år ta del av resultatet från den uppföljning av företagets ersättningar 
som genomförts av Internrevision samt bedöma hur väl efterlevnaden av Riktlinje för ersättning 
varit. 

5. Kriterier/Ersättningsmodell  
Utgångspunkten för ersättningsmodellen för lönesättning framgår av bolagets Riktlinje för 
Ersättning. Modellen ska stimulera till goda prestationer och bidra till att göra bolaget till en 
attraktiv arbetsgivare som kan konkurrera om rätt kompetens på marknaden. 
Anställningsvillkoren ska vara marknadsmässiga och ersättningarna ska därigenom vara i nivå 
med branschen på den geografiska marknad där bolaget är verksamt. Ersättningen ska sättas 
individuellt på en nivå med tydlig koppling till den anställdas arbete och prestation. 

6. Rapportering 
Ersättningsutskottets ordförande ska vid nästkommande styrelsesammanträde rapportera om 
utskottets arbete, iakttagelser och ställningstaganden. 

 


