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Informationsklass: Intern 

Riktlinje för Fullmäktige 

1. Om dokumentet 

1.1 Bakgrund och syfte 

Syftet med denna riktlinje är att redogöra för vilka uppgifter som åvilar fullmäktige i 

Länsförsäkringar Östgöta samt hur val till fullmäktige går till. Länsförsäkringar Östgöta är ett 

ömsesidigt bolag vars ägare är dess försäkringstagare. Genom fullmäktige får ägarna möjligheten 

att engagera sig och utöva sitt inflytande.  

Länsförsäkringar Östgöta är kundägt och det är genom fullmäktige som ägarna får en närhet till 

bolagets styrelse och ledning med möjlighet att påverka bolagets framtid. 

1.2 Dokumentets beslutsordning 

Denna riktlinje fastställs av styrelsen och träder i kraft dagen för beslut. Riktlinjerna ska årligen 

fastställas även om inga ändringar ska beslutas. Ansvarig för uppdatering av dessa riktlinjer är 

bolagsjurist. 

2. Bolagsstämman 

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Östgöta. 

Fullmäktige företräder delägarna vid bolagets bolagsstämma. 

Bolagsstämman fastställer bland annat bolagets resultat- och balansräkning, dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust, ger eventuell ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 

verkställande direktören, väljer styrelseledamöter och styrelseordförande m.m.  

Bolagsstämmans befogenheter utövas av lägst 40 fullmäktige och lägst 15 suppleanter för dessa. 

För inställelse vid bolagsstämma har fullmäktig rätt till ersättning enligt regler som på förslag av 

styrelsen fastställts av bolagsstämman. 

3. Valkretsar och distrikt 

Styrelsen indelar bolagets verksamhetsområde i tre valkretsar som i sin tur delas in i 

fullmäktigedistrikt motsvarande Östergötlands 13 kommuner.  
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När ledamöter till Länsförsäkringar Östgötas fullmäktige ska väljas genomförs valen således i tre 

valkretsar som består av de 13 kommunerna i Östergötland.  

Valkrets Fullmäktige- Valkrets Fullmäktige- Valkrets Fullmäktige- 

 distrikt  distrikt  distrikt 

Västra Boxholm Mellersta Kinda Östra Finspång 

 Mjölby  Linköping  Norrköping  

 Motala  Ydre  Söderköping  

 Vadstena  Åtvidaberg  Valdemarsvik 

 Ödeshög       

4. Val av fullmäktige 

Fullmäktige och suppleanter för dem utses av och bland delägarna inom varje fullmäktigedistrikt 

till det antal som styrelsen fastställer med ledning av antalet försäkringstagare inom distriktet, 

dock minst en fullmäktig och en suppleant för varje distrikt.  

Delägarna i respektive fullmäktigedistrikt ska välja en fullmäktigledamot för varje påbörjat 

tretusende försäkringstagare inom distriktet. Vid val till fullmäktige ska också utses en suppleant 

per var påbörjad tredje ordinarie fullmäktige inom distriktet.  

Val till fullmäktige sker det år fullmäktiges uppdrag utgår och förrättas vid sammanträde eller 

via bolagets webbplats enligt styrelsens beslut. 

Om val sker vid sammanträde utser styrelsen lämplig person att leda förhandlingarna. 

Vid valen ska tillämpliga delar av Regler för nominerings- och röstningsförfarande, bilaga 1,  

användas. Om val sker via bolagets webbplats, ska regler för nominerings- och 

röstningsförfarande i bilaga 1 tillämpas i sin helhet. 

Styrelsen beslutar om kallelse till val. 

Valen är offentliga och alla sakförsäkringstagare har rätt att vara med och delta i valen. 

Eventuella valmöten kan kompletteras med informationspunkter kopplade till bolagets 

verksamhet. 

5. Valperiod 

Val per valkrets sker, på rullande schema, vart tredje år. Ledamot väljs för en period om tre år 

vars mandat påbörjas från och med året näst efter det under vilket valet ägt rum. 
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Valet ska vara genomfört senast i det sista kvartalet det år som de tidigare valda ledamöternas 

uppdrag går ut.  

6. Fullmäktiges uppdrag 

Fullmäktiges uppdrag består i att bevaka och företräda delägarnas intressen i bolaget samt utöva 

aktiv påverkan. 

Valda fullmäktige och suppleanter blir kallade till minst ett fullmäktige-/informationsmöte per 

år. 

En fullmäktig har rätt att få ett ärende behandlad vid en bolagsstämma, om han eller hon hos 

styrelsen skriftligen begär det i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. 

7. Fullmäktiges sammansättning 

Länsförsäkringar Östgöta verkar för mångfald och jämställdhet. Fullmäktige och dess 

sammansättning bör i största utsträckning följa denna värdegrund. 

Fullmäktiges sammansättning bör även sträva efter att följa bolagets sak-bestånd fördelat mellan 

Privat-, Företag- och Lantbrukskunder samt ålder och kön.  

8. Kriterier för fullmäktigekandidater 

En fullmäktige ska vara sakförsäkringskund. 

En fullmäktige ska vara en god ambassadör för bolaget. Vid val av fullmäktig ska kandidatens 

allmänna lämplighet beaktas. 

En fullmäktige ska vara allmänt respekterad bland allmänheten och ha visat skötsamhet i 

ekonomiska angelägenheter. Han/hon ska även ha en bra och bred kontakt med bolagets ägare. 

Vid eventuell kandidatur för omval beaktas även att kandidaten har visat tillbörligt intresse för 

tidigare genomfört uppdrag som fullmäktigeledamot genom bl. a. deltagande vid av bolaget 

anordnande sammankomster  

Den som är styrelseledamot, anställd i bolaget, eller förmedlare av bolagets tjänster får inte vara 

fullmäktig. Detsamma gäller den som har anställning, styrelseuppdrag eller annat 

förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolagets. Det bör även beaktas om 

fullmäktige har andra uppdrag som kan innebära en intressekonflikt.  



 

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr 

Länsförsäkringar 

Östgöta 

Riktlinje Styrning och 

organisation 

B42:2015:0:637 Intern 
4 

Författare Dokumentansvarig Beslutsfattare Beslutad Vers. 

Stefan Wiklund  Stefan Nyrinder Styrelsen 2022-03-03 9.0 

 

 

Informationsklass: Intern 

Den som är underårig, i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken kan inte 

vara fullmäktig. Detsamma gäller för den som är underkastad näringsförbud enligt lagen 

(1986:436) om näringsförbud eller som förekommer i det register som förs enligt lagen 

(1998:620) om belastningsregister avseende vissa allvarliga förmögenhetsbrott eller viss allvarlig 

ekonomisk brottslighet.  

Länsförsäkringar Östgötas valberedning säkerställer att förslagna kandidater till respektive val 

uppfyller ovan nämnda kriterier. 

Bilageförteckning  

Bilaga 1, Regler för nominerings- och röstningsförfarande – Fullmäktigeval 
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Informationsklass: Intern 

Bilaga 1 Regler för nominerings- och röstningsförfarande – Fullmäktige-val  

 

1. Dessa regler gäller i sin helhet för val till fullmäktige via bolagets webbplats. Om val sker vid 

sammanträde ska lämpliga delar av detta regelverk tillämpas. 

 

2. Länsförsäkringar Östgöta, (nedan bolaget), är indelat i 3 valkretsar och 15 valdistrikt där det år 

2020 är val i den mellersta valkretsen; 

 

Nästa val 2024 Nästa val 2022 Nästa val 2023 

Östra valkretsen Västra valkretsen Mellersta valkretsen 
Distrikt Full-

mäktige 

Supp-

leant 

Distrikt Full-

mäktige 

Supp-

leant 

Distrikt Full-

mäktige 

Supp-

leant 

Finspång 3 1 Boxholm 1 1 Kinda 2 1 

Norrköping 19 7 Mjölby 5 2 Lkpg, tätort 16 6 

   Motala 7 3 Lkpg, land 8 3 

Söderköping 3 1 Vadstena 2 1 Ydre 1 1 

Valdemarsvik 2 1 Ödeshög 1 1 Åtvidaberg 2 1 

Antal 28 10  16 8  29 12 

 

Totalt antal ordinarie fullmäktige ska vara 73. 

 

3. Delägare är den som är försäkringstagare och har en gällande sakförsäkring i bolaget. 

 

4. I varje distrikt utses av och bland delägarna fullmäktige. Delägare kan endast tillhöra ett distrikt i 

bolaget och distriktstillhörigheten 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 det distrikt där delägare har sin egendom försäkrad. I det fall delägare har 

egendom försäkrad i flera distrikt bestäms distriktstillhörigheten av den högsta betalda 

försäkringspremien. 

 
5. Nominering och val till fullmäktige sker på bolagets webbplats: 

www://lansforsakringar/ostgota/fullmaktigeval 

 

6. Under nomineringsperiod, som är från den 15 april till den 15 maj, respektive valår kan delägare 

på bolagets webbplats visa eget intresse alternativt föreslå högst en annan delägare som kandidat 

till fullmäktige. Valbar till fullmäktige är fysisk person som är delägare i bolaget eller person i 

försäkrat företag som utsetts som behörig att företräda företaget som fullmäktige. Valberedningen 

kontrollerar att inkomna förslag uppfyller kraven för valbarhet enligt bolagsordningen och 

Riktlinje för Fullmäktige.  
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7. Valberedningen i bolaget ansvarar för att nominera lämpliga kandidater per distrikt inför 

fullmäktigevalet och ska då, om möjligt, nominera minst det dubbla antalet kandidater i 

förhållande till antalet ordinarie ledamöter som ska tillsättas för respektive distrikt. 

Valberedningen ska vid nominering av kandidater beakta mångfald och jämställdhet samt sträva 

efter att följa bolagets sak-bestånd fördelat mellan Privat-, Företag- och Lantbrukskunder samt 

ålder och kön. För det fallet att en och samma delägare har nominerats av minst femton delägare 

ska personen vara valbar förutsatt att kandidaten uppfyller kraven enligt bolagsordningen och 

Riktlinje för Fullmäktige. Valbara personer presenteras i två kategorier, valberedningens förslag 

samt övriga förslag. 

  

8. Val till fullmäktige hålls under perioden 15 september till 15 oktober. Valet gäller för tre år.  

 

9. Röstberättigad är fysisk person som den 15 augusti valåret är delägare i bolaget. 

 

10. Varje röstberättigad delägare tilldelas röst/röster som motsvaras av det tillhörande distriktets 

representation i fullmäktige.  

 

11. Valda till fullmäktige är de kandidater som fått flest godkända röster inom respektive distrikt. Vid 

lika antal röster avgör lottning som genomförs av valberedningen.  

 

12. Suppleanter utses bland de kandidater till fullmäktige som fått flest godkända röster inom 

respektive distrikt, efter att platserna för ordinarie fullmäktige är tillsatta.  

 

13. 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 dag 

för nominering aktuellt valår och senast den 15 oktober valåret avseende röstning.  

 

14. Röstning som sker manuellt via blankett skall – för att vara giltig – vara egenhändigt 

undertecknad samt vidimerad av en person.   

 

15. För det fall röstberättigad föreslagit fler än en kandidat alternativt röstberättigad röstat vid fler än 

ett tillfälle är det den till bolaget sist inkomna kandidatförslaget respektive senast avgivna 

rösten/rösterna som är gällande. 

 

16. Valresultatet ska senast 1 månad efter att valet avslutats presenteras på bolagets webbplats.  

 

 


