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Vd har ordet

Så har då hösten tagit ett rejält grepp om 
vårt län med hög och klar luft och sprakande 
färger i naturen. När jag skriver dessa ord 
varnar väderlekstjänsten för vinterns första 
riktiga snöfall. Jag hoppas att ni alla har hun-
nit skifta till vinterdäck.

Hösten är alltid en intensiv period i bola-
get. Mycket ska göras, inte minst när det gäl-
ler budget och affärsplanering inför nästa år. 
Mitt i allt arbete och höstrusk gör det gott att 
ibland tänka tillbaka på de kundträffar vi ge-
nomförde tillsammans i alla länets kommuner 
i somras. Den positiva stämningen och gläd-
jen som alla kundmöten gav hjälper till att 
skapa energi i oktobermörkret.

Sen höst och tidig vinter kan också vara 
en kämpig period skademässigt. Höststormar 
drabbar oss från tid till annan och kan medfö-
ra stora skador. Adventsfirandet, en av årets 
mysigaste traditioner, uppmuntrar till tända 
brasor och levande ljus med förhöjd risk för 
brand som en otrevlig konsekvens. Vi får 
hoppas att våra kunder blir förskonade från 
några större skador och att de lever efter 
mottot ”den som tänder ljuset, släcker det 
också”.

Avslutningsvis  vill jag tacka alla som del-
tog på Fullmäktigedagen i september.  Jag 
hoppas ni tyckte det var en kul och stimule-
rande dag.

Mikael Bergström
Vd Länsförsäkringar Västernorrland
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Läs mer om Länsförsäkringar Västernorrlands  
arbete kring fullmäktige på lfy.se/fullmaktige

Dags för årets 
fullmäktigeval
Mellan den 1-15 november pågår årets fullmäktigeval.

För tredje året i rad genomförs fullmäktigevalet digitalt.  
- Antalet röstande har ökat för varje år och i år vore det  
kul om vi kunde spräcka 1000-nivån, säger styrelsens  
ordförande Stig Högberg.  

I år har 26 kandidater nominerat sig och vi har 
 tio kandidater som står för omval. Kom ihåg att rösta i  
din kommun.

Den 15 december presenteras resultatet på vår webb, lfy.se



Inspirerande föreläsning 
och workshop på 
Fullmäktigedagen i 
Härnösand
Hur får vi ungdomar att stanna kvar och hur ökar vi etableringen av företag i Västernorr-
land? Det var temat för årets inspirationsdag när fullmäktige, Länsförsäkringar Västernorr-
lands högsta beslutande organ, mötte styrelsen och bolagets personal i Härnösand den 
19 september. 

Stig Högberg inledde dagen med att hälsa alla välkommen och 
sen var det dags för en extra bolagsstämma för att besluta om 
förändringar i bolagsordningen. Därefter tog vd Mikael Berg-
ström över för att presentera innehållet för dagen samt våra 
inbjudna föreläsare; Niklas Huss, Innovationschef, LFAB, och 
Stina Widén, Tjänstedesigner, LFAB.

– Breddat samhällsengagemang var ett av de prioriterade håll-
barhetsområden som fullmäktige ifjol beslutade att vi skulle 
jobba med. Vi gör mycket inom området samhällsengagemang. 
Vi stöttar till exempel breddidrott som leder till att barn och 
ungdomar är fysiskt aktiva, vi stöttar ung företagssamhet, vi 
stöttar universitetets  utveckling eftersom högre utbildning är 

viktigt för regionen, säger vd Mikael Bergström och fortsätter:
– Frågorna vi ställt oss i företagsledningen är dock; gör vi rätt 
saker, kan vi göra mer och framför allt kan vi göra annorlunda? 
Dessa frågor ville vi bottna i och brainstorma tillsammans med 
våra ägare, säger vd Mikael Bergström.

Med detta som bakgrund genomfördes en workshop kring 
urbanisering och två av våra utmaningar kopplade till länet:

•	 Hur får vi ungdomar att stanna kvar i vår region?
•	 Hur ökar vi etableringen av företag i vår region?
 

Artikeln fortsätter på nästa sida.

Niklas Huss, Innovationschef, LFAB, och Stina Widén,  
Tjänstedesigner, LFAB.
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Fortsättning från föregående sida

Som inledande inspiration till workshopen föreläste Niklas och 
Stina om vad som händer i och utanför vår bransch. Efter före-
draget diskuterades frågeställningarna i grupper där fem 
grupper diskuterade ungdomar och fem grupper diskuterade 
företag.

Dagen avslutades med att varje grupp fick presentera sitt 
bästa förslag. Alla idéer överlämnades till Företagsledningen 
som nu kommer att fundera på hur man ska gå vidare.

-En mycket bra dag med intressant program. Kul att under 
en dag tillsammans med fullmäktige få diskutera våra framtida 
utmaningar och möjligheter, säger ordförande Stig Högberg.

Conemporis nat mo ime vendent. Xeribus 
imus vel maio totatin ctionsent qui ute 
mosti dolore.

Conemporis nat mo ime vendent. Xeribus 
imus vel maio totatin ctionsent qui ute 
mosti dolore.
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Så som första 
länsförsäkrings-

bolag, och jag tror fort-
farande enda, så har vi 
sedan fem år tillbaka ett 
utskott för ägarfrågor.

Hos oss är kundnyttan 
det rådande mantrat
Valberedningens ordförande Charlotta Kristow träffade 
ordförande i Utskottet för ägarfrågor, Annika Fälldin, 
för en liten pratstund om vad utskottet gör.

Hej Annika, hur kommer det sig att vi har ett ägarutskott?
Det hela började med att styrelsen tillsatte en arbetsgrupp med syfte att ut-
veckla de möten som genomfördes kommunvis för val av fullmäktige. Vi ville 
öka delaktigheten, tydliggöra ömsesidigheten och helt enkelt möta fler av våra 
kunder som också är ägare. Tanken var också att intressera flera, både kvin-
nor och män i olika ålder och med olika bakgrund, att kandidera till fullmäkti-
ge. 

Efter några år så bestämde vi oss för att mer formalisera och ge frågorna 
ökad status så vi bildade ett utskott till styrelsen, Utskottet för ägarfrågor. Så 
som första länsförsäkringsbolag, och jag tror fortfarande enda, så har vi se-
dan fem år tillbaka ett utskott. Det gör också det hela synligt i vår bolagsstyr-
ningsrapport.  
 
Kan du ge exempel på frågor som ni diskuterar i utskottet? 
Det handlar mycket om hur vi kan utveckla dialogen mellan styrelsen och 
ägarna. Hur vi kan få syn på ägarnas vilja och perspektiv och hur vi kan ut-
veckla de mötesplatser vi har idag. Kommunikation är en viktig fråga. Syftet är 
ju att öka engagemanget. Tänk vad 49 ambassadörer ute i länet kan vara av 
betydelse för bolaget. 

Konceptet runt bolagsstämman har vi diskuterat. Ambitionen har ju varit 
att ge fullmäktigeledamöterna en reell möjlighet att sätta sig in i bolagets 
verksamhet och affär. Jag tycker nog att vi hittat en bra form för det. Men en 
av frågorna har definitivt varit om hur vi kan få flera att vara aktiva i valet av 
ledamöter. Både för att kandidera och rösta. Där är vi flera länsbolag som nu 
övergått till digitala val. Den processen behöver vi följa och kanske också ut-
veckla. Röstdeltagandet ökar och vi når ut till intresserade vi tidigare inte fick 
syn på.  
 
Min spaning är att det på senare år blivit större fokus och intresse kring det 
kundägda konceptet. Hur kommer det sig? Hur förvaltar vi det inom Läns-
försäkringar? 
Ja, oj vad den trenden växt sig stark de senaste åren. Det finns undersökning-
ar som visar att människor tilltalas av kundägda bolag då de inte är vinstdri-
vande så samma sätt. Är de dessutom lokala och regionala så känner kunder-
na en ännu starkare tillhörighet. Det visar ju också våra egna mätningar och 
undersökningar. 

Hos oss är kundnyttan det rådande mantrat. Visst är det en tilltalande idé 
att länsförsäkringsbolagen är lokala unika bolag med ett gemensamt service-
bolag i Stockholm. Vi har våra egna huvudkontor och fattar våra egna beslut. 
Med 175 år på nacken så har vi visat att vi kan förvalta konceptet. Det har 
verkligen visat sig vara hållbart över tid.

 
Hur kan man som fullmäktige bidra till ökad kunskap och intresse för ägar-
frågor inom Länsförsäkringar i vårt län? 
Ge gärna feedback på hur du vill öka dina kunskaper om bolaget och bolagets 
affärer. Men berätta också mer för vänner och bekanta om hur Länsförsäk-
ringar fungerar. Vårt hållbara koncept som nu också visar sig vara ytterst 
trendigt gör det lätt att dela med sig av. 

Ordförande i Utskottet för ägarfrågor Annika Fälldin och 
valberedningens ordförande Charlotta Kristow .

Val

1–15 november 2018
Under perioden 1-15 november sker 
vårt digitala val till fullmäk tige. Rösta 
senast den 15 novem ber på lfy.se/ 
fullmaktigeval eller via blankett på 
våra kontor.

Andra viktiga datum

12 april 2019
Bolagsstämma 2019 i Härnösand.

15–31 maj 2019
Under perioden 15-31 maj är det 
nominerings period inför val till full-
mäktige.

Viktiga datum
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Vi upprepade fjolårets 
succé med sju kundevent 
runt om i länet
Även i år genomfördes sju kundevent runt 
om länet där både styrelse, fullmäktige och 
personal deltog. Vi har träffat tusentals Väs-
ternorrlänningar och skapat många bra kund-
möten. 

Vi har delat ut 4 500 par hörselproppar  
under 6 konsertkvällar.  

750 personer har tävlat om att vinna iPads.
Årets vinnare är:
•	 Ulrika Lindström, Torpshammar
•	 Tore Lundmark, Kramfors
•	 Anna Johansson, Härnösand
•	 Monica Tirri, Långsele
•	 Fredrik Glennemo, Sörberge
•	 Ida Wallgren, Sundsvall
•	 Moa Bergström, Domsjö 

Ånge
Fredag 25 maj
Kulturnatten

Kramfors
Lördag 16 juni
Kramfors Folkfest

Härnösand
Lördag 21 juli
Härnösands Stadsfest

Sollefteå
Torsdag 26 juli
Nipyran

Timrå
Lördag 11 augusti
Folkan Waterfront

Sundsvall
Lördag 18 augusti
Selånger Marknad

Örnsköldsvik
Lördag 1 september
Barnens dag

Här deltog vi i sommar

Vi har delat ut 4500  
öronproppar under 

 6 konsertkvällar

Länsförsäkringar Västernorrland 5 Fullmäktigenytt nr 2 2018


