Regler för förslags- och röstningsförfarande vid fullmäktigeval

1.

Val genomförs, förutom av vad som framgår nedan, på så sätt som framgår av
bolagsordningen. Vid diskrepans mellan vad som framgår i detta dokument och
vad som framgår av bolagsordningen har den senare företräde.

2.

Länsförsäkringar Södermanland (bolaget) är indelat i nio distrikt (kommuner).
Dessa är Eskilstuna och Strängnäs (val år 2022), Gnesta, Nyköping, Oxelösund och
Trosa (nästkommande val år 2023) samt Flen, Katrineholm och Vingåker (val år
2024),

3.

Delägare är den som är försäkringstagare (ej medförsäkrad/hushållskopplad) och
har en gällande sakförsäkring i bolaget samt är folkbokförd eller har sitt säte i
kommunen.

4.

I varje kommun utses fullmäktige av och bland delägarna. I varje kommun utses en
fullmäktige för varje påbörjad 1 500 som är delägare i bolaget inom kommunen per
den 1 juli valåret. Inga ersättare utses. Delägare kan endast tillhöra en kommun
och kommuntillhörigheten styrs i första hand av där denne är folkbokförd eller har
sitt säte. I andra hand, för det fall att delägare ej är folkbokförd eller har sitt säte
inom bolagets verksamhetsområde, till den kommun där delägare har sin
egendom försäkrad. I de fall delägare har egendom för säkrad i flera kommuner
bestäms kommuntillhörigheten av den högsta betalda försäkringspremien.

5.

Förslagslag och val till fullmäktige sker på bolagets webbplats:
www.sodermanland.fullmaktigeval.se.

6.

Under perioden 5 – 25 september är den av bolagets avsedda webbplats öppen för
inloggning med BankID. På webbsidan, eller via därför avsedd blankett, kan
delägarna visa eget intresse alternativt föreslå högst en annan delägare som
kandidat till fullmäktige. Ledningskoordinator kontrollerar att inkomna förslag
uppfyller kraven för valbarhet enligt bolagsordningen. Då denna webbpalts är
öppen att logga in på även för icke kunder, genomförs en efterhandskontroll, att
den som föreslagit också är delägare.

7.

Valberedningen i bolaget ansvarar för att nominera lämpliga kandidater per
kommun inför fullmäktigevalet. Antal nominerade bör överstiga antal mandat med
upp till 25% eller minst två st.
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8.

Val till fullmäktige hålls under perioden 7 – 20 november. Valet genomförs genom
inloggning med BankID eller via därför avsedd blankett. Valet gäller för tre år.
Valbar till fullmäktige är fysisk person alternativt person som har rätt att företräda
juridisk person som är delägare i bolaget. Den som är styrelseledamot, anställd
eller förmedlare av tjänster till bolaget får inte vara fullmäktige. Ej heller den som
har anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som
konkurrerar med bolaget.

9.

Röstberättigad är fysisk och juridisk person som den 1 november valåret är
delägare i bolaget.

10. Varje röstberättigad delägare ges möjlighet att rösta på lika många kandidater som
motsvaras av kommunens antal fullmäktige.
11. Valda till fullmäktige är de kandidater som fått flest godkända röster inom
respektive kommun. Vid lika antal röster avgör lottning, vilken genomförs av
valberedningen.
12. För det fall att nominering eller omröstning sker manuellt via blankett, som
tillhandahålls från bolagets webbplats, skall blanketten – för att vara giltig – ha
inkommit till bolaget senast sista dagen enligt tid för den digitala perioden.
13. Röstning som sker manuellt via blankett av fysisk person skall – för att vara giltig –
vara egenhändigt undertecknad samt vidimerad av en person.
Juridisk person skall rösta manuellt via blankett som skall vara undertecknad av
den eller de personer som är behörig att företräda den juridiska personen
(firmateckning). Den juridiska personens registreringsbevis eller annan
behörighetshandling som visar vem som har rätt att företräda den juridiska
personen såsom t ex registerutdrag, stadgar, protokoll eller stämmobeslut skall
bifogas blanketter för att den juridiska personens röst skall vara giltig.
14. För det fall röstberättigad röstat fler än en gång är det den till bolaget sist inkomna
rösten som är gällande.
15. Valresultatet ska senast en månad efter att valen avslutats presenteras på bolagets
webbplats.
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