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VÅR VISION:
Den självklara partnern
inom bank, försäkring och
fastighetsförmedling.
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VÅR AFFÄRSIDÉ:
Vi säljer ekonomisk trygghet och känner
ansvar för kundens hela ekonomi.
Tillgängliga, engagerade och nära.
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Revisorns yttrande
avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Länsförsäkringar Bergslagen, org.nr 578000-9956
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2018 och
för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns
yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår
granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige
har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Västerås den 14 mars 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Sofie Nordenborg
Auktoriserad revisor
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Verksamhets- & Hållbarhetsrapport 2018 för Länsförsäkringar Bergslagen är avgiven
av styrelsen och verkställande
direktören. Den är inte granskad
av bolagets revisorer, förutom
som hållbarhetsrapport.
Ordinarie bolagsstämma hålls
11 april 2019 på Aros Congress
Center i Västerås.
Vill du läsa årsredovisningen se
www.lfbergslagen.se
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Vd har ordet

Vår kundägda affärsmodell har aldrig varit
mer aktuell än nu

upptäckt fördelen med att samla hela sin
vardagsekonomi genom att bli Guldkund.

Det är faktiskt inte många företag i Sverige som får
möjlighet att fira 170 år. Det är därför jag och medarbetarna
i Länsförsäkringar Bergslagen med stolthet nu blickar
tillbaka på året som gått, då bolaget firat 170 år.

Det har varit ett intensivt år med många
aktiviteter. Som kundägt bolag ville vi självklart fira vårt 170-årsjubileum tillsammans
med våra kunder. Vi bjöd därför in alla
kunder till fartfyllda jubileumsdagar. Sagt
och gjort, så har vi firat med ett hejdundrande 170-årskalas i Lindesberg, Karlskoga,
Örebro, Köping, Västerås och Sala med över
15 000 besökare - i strålande sol!
Vi firade också genom att ordna Pedalkraft 2018 – en nästan årslång cykeltur i
syfte att bidra till ett hållbarare samhälle.
Vi är nämligen övertygade om att vi borde
vara fler som väljer cykeln, före bilen. För
den egna hälsan, plånboken och för miljöns
skull. Tillsammans med kunderna lyckades vi på åtta månader cykla ihop 1 miljon
kilometer och därmed 1 miljon kronor till
Bergslagslyftet, vårt lokala stöd till barnoch ungdomsaktiviteter.
Året avslutades med utdelning av en
återbäring på 170 miljoner kronor, den
största genom tiderna. Återbäring är
mycket uppskattat av kunderna som då
påminns om fördelarna med att vara kund

i ett kundägt företag. Hela samhället går
mot ökat intresse för hållbarhetsfrågor,
delningsekonomi och närproducerade varor
och tjänster. Vår kundägda affärsmodell har
aldrig varit mer aktuell än nu.
Ett annorlunda år
Efter många år av stark tillväxt inom
sakförsäkring, har ökade skadekostnader
flera år i rad tvingats oss till mer drastiska
åtgärder. Vi har bland annat behövt förändra prislistan för personbilsförsäkringar
där vi fått höja premien inom områden som
haft höga skadekostader. Vi har också tagit
bort vissa rabatter i vårt förmånskoncept.
Alla förändringar har förstås satt sina spår
genom att tillväxten på antalet försäkringar
har avtagit. Skadeprocenten har däremot
gått ner och premievolymen upp, vilket
resulterat att vi kan redovisa ett bättre
försäkringsresultat än de senaste åren.
Inom bankverksamheten har vi haft
fortsatt tillväxt, både genom att våra nöjda
sakförsäkringskunder valt oss även inom
bank och tack vare att storbankerna genomför åtgärder som
inte uppskattas av
alla. Volymerna inom
bankverksamheten är
nu på en nivå som gör
att vi nått lönsamhet
både inom privat- och
lantbruksmarknaden.
Det operativa
resultatet har visat
positiva siffror i alla

Det känns väldigt bra att
bolaget kunde ge en återbäring
på 170 Mkr och att pengarna kom
tillbaka till kundernas plånböcker, här
i vårt område. Det är så det fungerar i
ett lokalt och kundägt bolag.
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delar; sakförsäkring, liv, fastighetsförmedling och Agria. Finansresultatet har varierat
under året och särskilt under årets sista två
månader backat en del. Fastighetsinvesteringarna har gett mycket bra avkastning,
liksom vårt innehav i Länsförsäkringar AB.
Obligationer och övrigt räntebärande har
varit svårt att få avkastning på i denna
lågräntemiljö och aktieportföljen har svängt
rejält under året, men slutar på minus.
Sammantaget har vi en totalavkastning på 3,8
procent eller 251 miljoner kronor under 2018.
Branschens mest nöjda kunder
I den årliga undersökningen Svenskt
Kvalitetsindex (SKI) får Länsförsäkringar
toppbetyg år efter år. Vi har de mest nöjda
kunderna inom försäkring, bank, bolån och
fastighetsförmedling. Försäkring mäts inom
flera delområden och vi toppar de flesta.
Ett av skälen till att vi har de mest nöjda
kunderna är sannolikt att vi är kundägda. Vi
har bara en uppdragsgivare och vi har bara
ett intresse att tillgodose, kundens. Det
finns inga aktieägare som ska ha avkastning,
utan allt överskott kommer kunderna till
del i någon form. Återbäring är det mest
konkreta exemplet.
Ett annat avgörande skäl till att kunderna
är nöjda är förstås att vi har kompetenta,
engagerade och motiverade medarbetare
och franchisetagare. Att man som kund
också kan samla hela sin vardagsekonomi,
både bank, försäkring och pension hos en
enda leverantör är också ett skäl för många
kunder. Närmare 30 000 av våra kunder har

Länsförsäkringar Bergslagen

Framtidsspaning
Blickar vi framåt, så finns det risk för att
konjunkturtoppen är passerad och vi går
mot sämre tider. Räntan är på väg upp,
men det går långsamt och vi kommer att
få leva i lågräntemiljön i några år till. Det
innebär bland annat ett begränsat bidrag
från finansförvaltningen till försäkringsrörelsen och därmed fortsatt starkt fokus
på lönsamheten i respektive verksamhetsgren i bolaget.
Även för kunderna gör det låga ränteläget att det är svårt att få avkastning på sina
besparingar. Vi har en stark ambition att
fortsätta öka våra kunders affärer med oss,
ju större del av affärerna vi får ta hand om,
desto bättre överblick kan vi få över kundernas ekonomiska situation och på så sätt
ge bättre råd. Hög kompetens i kundmötet
blir allt viktigare framöver.

Goda förutsättningar för fortsatt framgång
Avslutningsvis vill jag kort sammanfatta den
tillförsikt jag känner inför 2019. Vi har:
•• Nöjda kunder
•• Engagerade medarbetare
•• Konkurrenskraftigt erbjudande
•• Starkt varumärke
•• Lokal närvaro
•• Finansiell styrka

Bolagets marknadstäckning (%)
Privat

2018

Boende

41,7 %

Personbil

33,6 %

Företag
Företag

46,3 %

Lantbruk

87,0 %

Bank
Affärsvolym Mdkr
Antal kunder

Ett varmt tack vill jag rikta till alla duktiga
chefer, medarbetare, fastighetsmäklare och
franchisetagare för ett mycket väl utfört
arbete under året. Och till alla kunder för
förtroendet ni gett oss. 

29,2
60 945

Livförsäkring
Affärsvolym Mdkr
Antal kunder

9,9
58 900

Västerås i mars 2019
Mikael Sundquist, verkställande direktör

Mikael Sundquist

Vd, Länsförsäkringar Bergslagen
Vad är det roligaste minnet 2018?
Det jag minns bäst och som gladde mig mest
under 2018 var våra jubileumsdagar. Glada
kunder, engagerade medarbetare och fint väder.
Fest, helt enkelt! Och sedan att få betala ut 170
miljoner kronor i återbäring förstås.
Vad betyder Länsförsäkringar Bergslagen för dig?
Det har varit min arbetsgivare i hela mitt liv, i stort
sett. För mig är det en förmån att få jobba i ett företag där vi bara har en uppdragsgivare – kunden.
Det gör jobbet extra meningsfullt och jag känner
mig faktiskt glad varje dag jag går till jobbet.
Vilken är den största framtidsutmaningen?
Planetens framtid. Att vi har ett samhälle som
fungerar och där vi bryr oss om varandra och
miljön och inte bygger barriärer, skapar konflikter och bidrar till krig.

Mikael Sundquist på en av jubileumsdagarna som
bolaget arrangerade på sex olika orter under 2018.

Länsförsäkringar Bergslagen
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Framåt tillsammans i 170 år
Alla som lärt sig cykla upptäcker snart samma sak; att hemligheten
bakom en bra balans är att hålla blicken långt framme, mot horisonten.
Det är när man ser och tänker för kortsiktigt som det kan vingla till.
Samma sak gäller för oss på Länsförsäkringar Bergslagen. Ända sedan
starten 1848 har vi haft samma långsiktiga perspektiv på verksamheten.
Anledningen till att vi alltid har fokuserat på
det som är långsiktigt hållbart är att vi ägs
av våra kunder.
– Det är helt enkelt lättare att hålla en
stadig kurs när ägarnas och kundernas
långsiktiga mål är samma. Det som är
viktigt för dig är viktigt för oss, säger Mikael
Sundquist, vd.
170 år för kundernas bästa
I mitten av 1800-talet stod Sverige på tröskeln till industrialisering och modernisering.
Men fortfarande användes öppna lågor för
både belysning och uppvärmning. Det medförde i sin tur att bränder var vanliga och
varje gång det brann drabbades ekonomin
och människorna hårt. Elden slog blint mot
både rik och fattig.
– Det var så idén om att gå samman
i så kallade brandstoder föddes. Tanken
var enkel: det är bra för alla om det finns
en gemensam kassa för att kunna bygga

0
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1848 Under mitten av
1800-talet bildades
brandstodsbolag i både
Örebro och Västmanlands län. Vårt bolag
bildades 1848 av landshövding Carl Fredrik
Ridderstolpe.
1936 De lokala, fristående bolagen såg snart
en nytta av att samarbeta med andra liknande
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upp det som brunnit ner. Det var dåtidens
brandförsäkring och det var så allt började,
säger Mikael Sundquist.
Från brandstodsbolag till Länsförsäkringar
Under mitten av 1800-talet bildades
brandstodsbolag i både Örebro och Västmanlands län.
De lokala, fristående bolagen såg snart en
nytta av att samarbeta med andra liknande
bolag runt om i landet, vilket ledde till att
Länsförsäkringsgruppen bildades.
För att visa samhörighet med länsförsäkringsgruppen tog de båda bolagen under
1980-talet nya namn: Länsförsäkringar
Örebro län respektive Länsförsäkringar
Västmanland. I början på 1990-talet började
de båda styrelserna utreda vilka fördelar
som skulle kunna finnas i att slå samman de
två bolagen.
– Resultatet blev mycket riktigt Länsförsäkringar Bergslagen, som bildades

1992. Idag är Länsförsäkringar Bergslagen
ett av 23 självständiga och lokala bolag
inom länsförsäkringsgruppen, säger Mikael
Sundquist.
Kundernas behov har alltid styrt
I mitten av 1800-talet var det bara brandförsäkring vi kunde hjälpa till med. Sedan
dess har vår verksamhet utvecklats till att
idag omfatta ett komplett erbjudande inom
bank, försäkring och fastighetsförmedling.
– Eftersom vi ägs av våra kunder har
vi haft ett speciellt sätt att bredda oss. I
andra verksamheter utvecklar man traditionellt nya produkter och tjänster i första
hand för att det finns pengar att tjäna. Vi
jobbar bara på våra kunders uppdrag. Det
är kundernas verkliga behov som styr oss
när vi utvecklar nya tjänster och lösningar,
säger Mikael Sundquist. 

Mikael Sundquist märker
att fler och fler länsbor
upptäcker fördelarna
med ett kundägt bolag.
Vårt jubileumsår 2018 präglades av vårt
framtidsfokus. Som symbol för våra idéer om
hållbarhet och långsiktighet använde vi oss av
just cykeln och cyklande. Att cykla är för oss en
härligt positivt laddad handling som på många
sätt symboliserar det vi står för. Vår drivkraft,
vårt miljöengagemang och vår omtanke.
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bolag runt om i landet,
vilket ledde till att och
Länsförsäkringsgruppen
bildades.
1950 Efter andra världskriget tar ekonomin fart i
landet och hemmen fylls
med allt fler moderna
saker, och man behöver
försäkringar som täcker
mer än bara brand. Vi
startar resan från brand-
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stodsbolag till finansiellt
varuhus.

1970 På 70-talet börjar vi
sälja motorförsäkringar.

1969 Den nuvarande gemensamma varumärkessymbolen, den blå-rödvita ”kuben”, ritad av Hans
Hug, lanseras. De två blå
’’L’’:en som omringar en
röd kvadrat symboliserar
kunden i centrum medan
bolaget finns skyddande
åt alla håll.

1980 Med det glada
80-talets nya teknik
och många nya företag,
börjar vi sälja företagsförsäkringar till små och
medelstora företag.

1989 I slutet av 80-talet
börjar vi sälja djurförsäkringar via Agria.

1992 I början på
1990-talet började de
båda styrelserna utreda
fördelarna med att slå
samman de två bolagen.
Resultatet blev mycket
riktigt Länsförsäkringar
Bergslagen, som bildades 1992.

Länsförsäkringar Bergslagen
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1985 I mitten av 80-talet
bildas Länsförsäkringar
Liv och vi kan erbjuda
trygghet både för en
själv och sin pension.

1996 Länsförsäkringar
Bank startas 1996 och
kort därefter, 2000,
lanseras den första
internetbanken.
1998 Länsförsäkringar
går samman med Wasa
Försäkring.

2006 I våra län startar vi
fastighetsförmedlingen.
2008 Vi lanserar vårt
helkundserbjudande
Guldkund – för kunder som både har sina
försäkringar och bank
hos oss.

2014 Den stora skogsbranden i Västmanland
är inte bara en stor skada
som drabbar bolaget,
utan också lamslår
hela länet och blir en
riksnyhet.

2018 Vi firar
170-årsjubileum!

2017 Vi genomfört vårt
första digitala val till fullmäktige 2017 – ett steg
till att förenkla kundinflytandet ytterligare.
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Under perioden du varit med i Pedalkraft
2018, har du bytt bilresor mot att ta cykeln?
Ja, varje dag
Ja, några gånger per vecka
Ja, några gånger per månad
Ja, fast mer sällan
Nej
Vet ej
2%

Vi trampade för förändring!

11 %

29 %
26 %

100
cyklar!
Varje vecka tävlade deltagarna i
Pedalkraft 2018 om en supersnygg
cykel från Stålhästen. Inger Fargve från
Norberg är en av 100 lyckliga vinnare.

Christer Roos, från
Vintrosa, var en av
deltagarna i Pedalkraft.
Fler än 3000 länsbor trampade tillsammans för förändring i Pedalkraft 2018.
Vi frågar några av dem varför de gärna väljer cykeln framför bilen och vad
Pedalkraft 2018 betytt för dem.

17 %
15 %

Med Pedalkraft utmanade
vi 3000 länsbor att ta cykeln
2018 fyllde Länsförsäkringar Bergslagen 170 år. Det firade vi genom att ordna
Pedalkraft 2018 – en nästan årslång cykeltur och utmaning som hade kraften att skapa
en positiv förändring. Vi är nämligen övertygade om att vi och vår värld skulle bli ännu
lite bättre om fler cyklade. Till jobbet, skolan, affären. I skogen, på landet eller i stan.

Nära var tredje svensk cyklar varje vecka,
men någon ökning har inte skett på senare
år. Det visar en Sifo-undersökning från 2017
om svenska folkets cykelvanor som gjorts
på uppdrag av Svensk Cykling.
– Under vårt jubileumsår ville vi göra mer
än att bränna av ett fyrverkeri. Vi ville göra
skillnad för framtiden. Därför utmanade vi
våra kunder i Pedalkraft 2018, en utmaning
i att ta cykeln istället för bilen så ofta som
möjligt, säger Mikael Sundquist, vd.
Tramptag som gör underverk
Att cykla är för oss en härligt positivt
laddad handling som på många sätt symboliserar det vi står för. Vår drivkraft, vårt
miljöengagemang och vår omtanke. Att
cykla är ett smart sätt att få vardagsmotion
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som gör underverk för hälsan och välbefinnandet. Och för varje kilometer vi cyklar istället för att åka bil bidrar vi till renare
luft och minskar vår klimatpåverkan.
– Fler än 3 000 länsbor tog sig an vår
utmaning och började registrera sina cyklade
kilometer på webbplatsen pedalkraft2018.se.
Där kunde man följa hur många kilometer vi
cyklat ihop, hur mycket vi sparat in i koldioxidutsläpp och för samhällsekonomin, säger
Jenny Laine, projektledare för jubileumsåret.

Målet: 1 miljon kilometer!
Målet med Pedalkraft 2018 var att med
gemensamma krafter cykla ihop en miljon
kilometer innan november var slut. Om vi
lyckades skulle Länsförsäkringar Bergslagen fördubbla årets sponsring i Bergslagslyftet, vilket skulle ge mer pengar till
lokala barn- och ungdomsföreningar.
– Vi nådde målet! Tillsammans trampade
vi ett par veckor innan utsatt tid över
enmiljonersstrecket, säger Jenny Laine. 

Tillsammans
har vi genom
Pedalkraft 2018 minskat
koldioxidutsläppen med
200 000 kg och sparat
över 1,5 miljoner kronor
till samhället.
Trampa tryggt
för bara 170 kr!
Som en del i vårt 170-årsfirande tog vi
fram ett paket med riktigt bra cykelprylar, till ett riktigt bra pris – för alla
som ville känna sig tryggare i trafiken.
Cykelhjälm, reflexväst, USB-laddningsbart cykellyse och sadelskydd
för bara 170 kr (värde 800 kr).

cykelentusiastiska medarbetare på Länsförsäkringar Bergslagen har under året bloggat om sitt liv
på cykeln och inspirerat många till fler cykelturer.
Länsförsäkringar Bergslagen
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Christer Roos, pensionerad idrottslärare från Vintrosa utanför Örebro, var en av
de första deltagarna som registrerade sig i Pedalkraft 2018.
– Jag har alltid cyklat mycket. När jag jobbade som idrottslärare cyklade jag över
2 mil enkel väg till jobbet varje dag. Ändå kom Pedalkraft som en frisk fläkt och
fick både mig och min fru att cykla lite extra, säger Christer Roos.
Christer har många cyklar i sitt garage, och sedan några år tillbaka står där också
en lådcykel. Till en början var han skeptisk till hur ofta han skulle använda den,
men den har visat sig vara ett perfekt transportmedel i vardagen.
– När vi ska åka och handla mat tar vi lådcykeln och får enkelt hem alla matkassar.
Vi trampar också till återvinningen med källsorteringen och när barnbarnen
kommer på besök brukar vi ta en utflykt, det tycker de är jättekul. Lådcykeln är
ett perfekt transportmedel i vardagen även vintertid eftersom den har tre hjul,
säger Christer Roos.

Cykeln blev som ett gift
Två andra engagerade Pedalkraft-deltagare är Roger och Lilian Pedersen från
Degerfors. De älskar att cykla på sin tandemcykel vilket gör det möjligt för
Lilian som är rullstolsburen att komma ut och trampa.
– Vi blev verkligen inspirerade av Pedalkraft 2018 och såg det som en rejäl utmaning att cykla så mycket som möjligt. Vi cyklade och handlade, gjorde utflykter och långturer. Vi har njutit av den fina cykelsommaren och det var jättekul att
registrera varje mil på sajten. Det blev som ett gift, säger Roger Pedersen.
För den som fortfarande inte
kommit igång med cyklandet
ännu har Roger några bra tips:
– Passa på att ta cykelturer på
morgonen, kvällen eller varför
inte på natten under sommaren.
Att se solen gå upp eller ner
är kanonbra för kropp och själ.
Vi har många cykelplaner inför
nästa sommar också, vi mår
jättebra tack vare vår älskade
tandemcykel, avslutar Roger
Pedersen.

Roger och Lilian, från
Degerfors.

9

170-årsjubileum

170-årsjubileum
Jimmy och Martin från
Rackartygarna bjöd på en cool
cykelshow och utmanande
besökarna att lära sig cykeltrix.

Jättekul! Bra
upplägg, rolig
underhållning, informativt
och trevligt bemötande.
Glad kund

170-årskalas med strålande sol
Som ett kundägt bolag ville vi självklart fira vårt 170-årsjubileum tillsammans
med våra kunder. Därför bjöd vi in till fartfyllda jubileumsdagar: Ett hejdundrans
170-årskalas under 6 dagar på 6 orter – alla utan ett moln på himlen.
Under fyra dagar på våren och två dagar på
sensommaren firade vi vårt jubileum med
kalas på alla orter där vi har kontor. Över
15 000 kunder besökte våra jubileumsdagar och hade en rolig och solig familjedag tillsammans med oss.
– Vi startade i Köping och fortsatte mot
Sala, för att veckan efter fortsätta fira i
Lindesberg och Karlskoga. Finalen blev efter
sommaren i Örebro och Västerås, säger
Jenny Laine, projektledare för jubileumsåret.
Under dagarna byggde vi upp ett jubileumsområde med en scen i centrum där vi bjöd på
underhållning, tävlingar och matnyttig information. På området fanns fullt av hoppborgar,
segways, tipspromenad och andra aktiviteter
för besökarna att roa sig med.
10

På plats hade vi Youtube-sensationerna
Jimmy och Martin från den populära
gruppen Rackartygarna som showade och
visade coola cykeltrix. För de lite yngre
besökarna bjöd Filiokus-Fredrik, svensk
mästare i barntrolleri, på en trollerishow

och såg till att stämningen hölls på topp.
– Under alla dagarna hade vi strålande
sol, vilket nästan är smått otroligt! Det var
verkligen trevliga dagar där vi träffade våra
kunder och hade roligt tillsammans, säger
Mikael Sundquist, vd. 

En riktig
familjefest!
Nöjd kund

15 000
6

kunder besökte våra
jubileumsdagar
Länsförsäkringar Bergslagen
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Matilda, Gun och Bertil
var med och delade på
170 miljoner kronor

Gun och Bertil Carlsson,
Tiveden
Ålder: 75 +
Vi har varit
Familj: Gun och
Bertil och deras
kunder i snart
hästar.
Gun och Bertil bor
50 år, oj vad länge.
på en fantastiskt
vacker plats, mitt
Vad fort det går.
i Tiveden med sina

Till många kunders glädje kunde vi detta år betala ut återbäring, vilket blev en fantastisk final på bolagets jubileumsår.
Hela 170 miljoner kronor betalades tillbaka till kunderna, som
också är bolagets ägare sedan många generationer.

Vi är ett lokalt och kundägt bolag. Och en av
många fördelar med att vara kund hos oss är
att du, som ägare, får ta del av vårt överskott,
i form av återbäring. Årets glada nyhet var
att kunderna fick dela på 170 miljoner kronor
i återbäring. Ett bra sätt att fira att det går
bra för bolaget och att det är 170 år sedan
bolaget startades.
– Vi är glada för våra kunders skull, att
ge återbäring är också ett tydligt kvitto på
att Länsförsäkringar Bergslagen är kundägt
på riktigt. Vår främsta framgångsfaktor är
faktiskt att vi är kundägda, säger Mikael
Sundquist, vd.
Att bolaget funnits sedan 1848, och att
dagens kunder har släktingar som i flera
generationer också har försäkrat sina hem
och saker i bolaget, är en hisnande tanke
som ger perspektiv. 

miljoner - den
historiskt största
utbetalningen
Året 2017 kunde bolaget redovisa en vinst på 705
miljoner kronor, där huvuddelen var ett starkt
resultat i kapitalförvaltningen. En stor del av
vinsten bestod av orealiserade vinster, såsom
värdeökningar på bolagets fastigheter och värdepapper. Tack vare det goda resultatet beslutade
bolagets styrelse att betala ut 170 miljoner kronor
i återbäring till kunderna. Denna återbäring är den
historiskt största utbetalningen någonsin.

100-åringen som klev in på kontoret!
Det här är Gunnar Fritz. I år har han fyllt
100 år och har med andra ord varit med i
större delen av vår historia.
Herr Fritz är en av våra äldsta kunder. I
samband med återbäringen besökte han
Örebrokontoret och vi fick en fin pratstund.
- Tack för pengarna! Jag har alltid varit nöjd
med Länsförsäkringar, så det var trevligt att ta
sig en promenad hit för att prata om återbäringen. Jag promenerar varje dag för hälsans
skull. Nu funderar jag på att kanske köpa mig
ett busskort, så att jag inte behöver känna mig
så begränsad, berättade en glad Gunnar.
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milsvida skogar och
sjöar. Varje dag rider Gun med sin häst runt sjön. Just friheten och
naturen är det som de sätter högst på listan över livskvalitet.
- Sedan tio år bor vi här året runt, tidigare var det ett sommarställe
som funnits i Gun familj sedan hon föddes. Det finns många känslor
här och vi älskar verkligen platsen, säger Bertil.

Över 300 kunder
ville vara med i
vår kampanj
Inför höstens återbäringskampanj
skickade vi ut en efterlysning på årets
tema; cykel. Uppdraget till kunderna
var att leta fram en gammal bild på
någon släkting eller bekant, där det
också skulle finnas med en cykel.
Vilket otroligt gensvar vi fick – över
300 kunder skickade in bilder och
ville vara med.

Du träffar fem
av dem här! 

Snabba fakta
om återbäring
•• 170 miljoner i återbäring har
delats ut till cirka 150 000 kunder
i Västmanlands- och Örebro
län. Vilket belopp alla privat-,
företags- och lantbrukskunder
fått beror på vilka premier de
betalt för sina bostäder, bilar,
båtar, fritidshus och företag.
•• 600 företags- och lantbrukskunder har fått tillbaka över
15 000 kronor var.

Länsförsäkringar Bergslagen

Jag blev kund som
15-åring. Det var
min pappa som sa att jag
skulle ringa och ordna en bra
försäkring till min mopedbil.
Jag är tacksam att jag tidigt fick
lära mig att stå på egna ben.

Vad är viktigt för dig som kund?
- Vi har varit kunder sedan 70-talet och det har alltid fungerat så bra
att vi aldrig haft någon anledning att byta. Lägre priser kan locka,
men det kan aldrig ersätta riktigt bra service. För att få riktigt bra
hjälp är det absolut viktigaste.
Vad föreställer bilden?
- Det är min syster Britta, min mamma Birgit och pappa Eskil. Bilden
är tagen 1947. Min familj cyklade alltid på semester och jag minns
tydligt när vi första gången cyklade på våra tandemcyklar till Västervik i Småland, från Stockholm där vi bodde. Vi har fortfarande cykeln
kvar, jag och Gun har använt den hela livet. Den fungerar fint, även
om bromsen är lite trög. 

Matilda Karlsson, Munktorp
Ålder: 25 år
Familj: Sambon Jens, dottern Filippa och deras hundar
Det är ett nytt livspussel för Matilda. Tillsammans med sambon Jens har
det senaste året blivit både föräldrar och husägare för första gången.
Unga och entusiastiska, mitt i livet.
- Vi fastnade för huset och kände att det är här vi vill bo. Det bästa med
att flytta hit till Munktorp är den familjära känslan, vi känner oss väldigt
välkomnade i den här lilla byn, på landet, mellan Kolbäck och Köping.
Matilda har tidigt fått ta mycket ansvar och är van att stå på egna ben.
En egenskap hon är både stolt och väldigt glad för.
- Det skapar en drivkraft. Jag minns tydligt när jag som 15-åring för
första gången ringde runt för att leta efter en bra försäkring till min
mopedbil. Mitt val blev Länsförsäkringar Bergslagen.
Vad är viktigt för din som kund?
–Att man får riktigt bra hjälp när man behöver. Som nybliven husägare är
det klart man har många funderingar, jag vill känna mig trygg om något
skulle hända. För mig är också ett vettigt pris viktigt.
Vad föreställer bilden?
- Året är 1934 i Köping och barnet man ser är min farfar Sverker som är
tre år gammal. Han har precis lärt sig cykla på cykeln han fått i julklapp.
Jag har fått ärva cykeln och har nu rustat upp den till min dotter Matilda.
Det känns fint att hon snart kommer lära sig cykla, på just den! 

Länsförsäkringar Bergslagen
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Även Karin, Bengt
och Eva var med
och delade
Karin Serrander, Hårsbäck
Ålder: 70 +
Familj: Sambo med Peter
Vi möter Karin vid den vita grinden utanför hennes gård i Hårsbäck. Den
välbevarade gården har funnits i familjens ägo sedan 1700-talet. På gårdsplanen sprätter några höns och det råder ett lugn över platsen. Men man
märker snabbt att i Karin bor det ett energiknippe.
- Gården har väldigt starka rötter inom mig och ger mig en otrolig frihet. Här
kan jag göra vad jag vill. Sedan några år tillbaka driver jag ett välbesökt bed
& breakfast i gårdshuset och i ladan har jag öppnat en loppis. Som pensionär
har jag ju massor av tid och det gäller att ha roligt, säger Karin och skrattar.
Vad är viktigt för dig?
- Jag har själv varit företagare och har genom åren haft många olika kontakter
med banker och försäkringsbolag. Det var en stor kontrast att bli kund hos
Länsförsäkringar Bergslagen. Plötsligt fanns ett helt annat intresse för mig som
kund. Jag är extremt nöjd att kunna gå in på det lilla kontoret i Sala och prata
med en person som jag faktiskt lärt känna – och som vet vad jag behöver.

Eva Malmqvist,
Örebro
Ålder: 60 år
Familj; Min man Krister och våra utflugna döttrar
Precis som sin mamma Iris cyklar Eva till sitt jobb varje dag, oavsett
väder. Det har hon gjort sedan 1981. Vi träffar Eva utanför Fellingsbro
för att ta en bild på precis samma ställe som fotot av hennes mamma
är taget.
- Tänk att min mamma stod just här för över 70 år sedan. Det är en
märklig känsla hur tiden går, säger Eva som själv varit kund hos Länsförsäkringar Bergslagen i snart 40 år.

Vad föreställer bilden?
- Den unga flickan med vita strumporna är min mamma Elvira Johansson.
Bilden är tagen 1925. På den tiden var cykeln det naturliga färdmedlet, oavsett
vart man skulle. Gården i Hårsbäck har funnits i min familjs ägo sedan 1700talet och jag är den åttonde generationen som bor här. När mamma var liten
bodde det 30 personer i byn, nu är vi fem. Annars är det mesta är sig likt, till
och med grinden är densamma. 

Vad föreställer bilden?
- Det är min mamma Iris som är 17 år på bilden. Hon jobbade på ett
konditori inne i Fellingsbro och cykeln var hennes sätt att ta sig till
jobbet, året runt, oavsett väder. 

För mig som kund
är den personliga
kontakten det allra viktigaste.

Att vara lokal och
kundägd är en synnerligen
smart affärsidé i dessa tider
när många företag gör precis
tvärtom i jakten på vinst.
Bengt Johansson, Kumla
Ålder: 58 år
Gör: Svetsare, utvecklare och lite uppfinnarjocke med truckar
Vi möter Bengt Johansson ute på grusvägen där
han bor på landet mellan
Kumla och Ekeby. Varje
dag cyklar Bengt på den
slingriga vägen som hans
tidigare släktingar också
använt dagligen för att ta sig fram.

För mig är
det viktigt
att det känns enkelt.

- Jag tycker det är fridfullt att bo här. Jag har cyklat till jobbet i många år,
det har liksom blivit mig grej för att hålla igång. Jag har 1,7 mil, enkel väg.
Förra året blev det sammanlagt 693 mil, säger Bengt och ler.
Vad är viktig för dig som kund?
- Jag har varit kund hos Länsförsäkringar Bergslagen i snart 30 år. Jag är
också en av de som insett det smidiga med att ha både bank och försäkring
på samma ställe. För mig är det viktigt att det känns enkelt.
Vad föreställer bilden?
- Det är min morfars syster som heter Elsa och hennes man Harry. Bilden
är tagen 1942. Elsa och Harry var piga och dräng i huset som syns på bilden.
Efter många år på gården fick de förmånen att faktiskt ärva den. 
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Fler höjdpunkter
under året

Ännu mer
tillgängliga
Våra produkter är viktiga för våra kunders
trygghet i vardagen och vid flera livsavgörande
händelser. För att bättre kunna möta kundernas önskemål lanserade vi i maj en chattfunktion på vår webbplats och började med kvällsoch helgöppet för privata försäkringsärenden.

Tuffa mål om ökad
språkkompetens

Dobar dan
Bună ziua

Vi ska bli bättre på att möta kunder som talar andra
språk än svenska. Det är ett utmanande mål som vi
satt upp inför 2018. Våra flerspråkiga medarbetare är
attraktiva på marknaden och för att behålla kompetensen behöver vi rekrytera. Som ett led i detta har
vi sedan januari 2018 engagerat oss som mentorer i
Mine, ett program för nyanlända ungdomar i Örebro.
Det ger våra rekryterande chefer mer kunskap och
verktyg för att hantera kulturella skillnader.

Inspirationsträffar för
en hållbar privatekonomi
Det har varit ett annorlunda år för kunder som sparar
i fonder och aktier – ett år med ökad risk för handelskrig, förberedelser för Brexit samt svårigheter att bilda
regering efter riksdagsvalet. Men hur påverkar händelser
i omvärlden ditt sparande
egentligen? Det fick över
100 kunder nya insikter
om i september, då vi bjöd
in till inspirationskväll om
sparande med Peter Malmqvist, en av Sveriges mest
erfarna finansanalytiker.

Köpingskontoret fyllde 10 år
Vi vill att vårt område ska vara en trygg och säker plats att växa upp på. Därför
engagerar vi oss på många olika sätt i vårt lokalsamhälle. Närheten till våra
kunder gör det också enkelt för oss att träffas. I november, när vårt kontor på
Stora gatan i Köping firade 10 år, bjöd vi in till öppet hus. Vi bjöd alla kunder på
fika, hade flera förmånliga erbjudanden och roliga tävlingar hela dagen. Ett bra
sätt för oss att lära känna köpingsborna lite närmare.

Insatser för att
undvika skador
Vi hjälper otursdrabbade kunder varje dag. Vi hjälper också våra kunder att undvika olyckor och delar gärna med
oss av våra kunskaper. I februari började vi därför göra
mer omfattande besiktningar av skorstenar hos våra
försäkrade lantbruk. Under våren och hösten träffade
vi kunder som ville lära sig renovera rätt och undvika
skador i sina våtutrymmen. Vi ordnade även HLR och
första hjälpen-utbildningar för föräldrar och seniorer. I december
deltog vi i Sveriges största brandövning, en rikstäckande kampanj för
att få fler hushåll att brandöva hemma.

Vi låter oss
granskas
Som konsument ska du kunna lita på att dina pengar
hanteras ansvarsfullt av banker och försäkringsbolag i
Sverige. Därför granskas finansmarknaden löpande av
Finansinspektionen. De kontrollerar att
vi följer regelverken samt begär in
rapporter och enkätsvar. I april
besökte Finansinspektionen oss
för att diskutera hur vi jobbar
med vår IT-säkerhet.
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Hurra för
alla katter!
Nytt pris för att
minska vår miljöpåverkan
Vi jobbar aktivt för att minska vår egen miljöpåverkan och
stöttar våra kunder och samarbetspartners i att göra detsamma. Ett
sätt är att lyfta fram de bilverkstäder som håller hög kvalitet och visar
på ett stort miljöengagemang. Därför instiftade vi 2018 utmärkelsen
”Årets bilverkstad”. Alla verkstäder som vi har avtal med utvärderades
mellan april och oktober inom olika förbättringsområden. Detta ledde
till ett fantastiskt engagemang och överraskande bra resultat!

Länsförsäkringar Bergslagen

Nya kunder i
fullmäktige
Vart tredje år kan du som har en
försäkring hos oss rösta på vem
som ska representera dig i vårt
fullmäktige. För andra året i rad
skedde omröstningen digitalt.
I november tog närmare 900
kunder chansen att lägga sin
röst och fullmäktige berikades
med sex nya ansikten.

Länsförsäkringar Bergslagen

I december firade Agria Djurförsäkring
att de passerat en halv miljard i premie
på sina kattförsäkringar. Det visar att vi
även för våra fyrfotade vänner har ett
attraktivt erbjudande. I vårt område har
vi över 22 000 katter försäkrade!
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I framtidens hem kommer vardagsprylar som kylskåp, lås eller elmätare
kopplas upp mot internet.

Med individanpassade försäkringar kan en
hälsosam livsstil ge lägre pris på sjukvårdsförsäkringen.

Internet
of Things
Sensorer i till exempel kylskåp,
kläder, armbandsklockor, bilar, lås
eller elmätare gör att vardagsföremål kan kopplas upp mot internet.
Detta kallas Internet of Things, eller
sakernas internet på svenska, och
det växer i snabb takt och breder ut
sig på alltfler områden. Det kan leda
till individanpassade försäkringar
och för med sig höga krav på att
data hanteras på ett säkert sätt.

Uppkopplade prylar påverkar
framtidens försäkringar
Fler och fler prylar får internetuppkoppling – smarta kylskåp, klockor och
självkörande bilar. Vi tar pulsen på bolagets affärsutvecklare Jenny Gréen som
tror att teknikutvecklingen kan leda till mer individanpassade försäkringar.

GDPR
Den nya dataskyddsförordningen GDPR
trädde i kraft i maj 2018. Förordningen
har inneburit en hel del förändringar för
de som behandlar personuppgifter och
har stärkt rättigheter för den enskilde
när det gäller personlig integritet.

Undersökningen ”World Insurance Report”
visar att 95 procent av försäkringsbolagen
tror sig behöva investera i ny teknik för att
fortsätta vara relevanta för sina kunder i framtiden. Sakernas internet, eller den mer internationella benämningen Internet of Things,
har redan börjat ta plats i vår vardag och
fortsätter breda ut sig på många områden.
– Historiskt sett är försäkringar en lågintresseprodukt men teknikskiftet har gjort att
vi står inför nya utmaningar där vi behöver öka
intresset, skapa bättre relationer och lojalitet
med våra kunder, säger Jenny Gréen, affärsutvecklare på Länsförsäkringar Bergslagen.
Individanpassade och smarta försäkringar
För försäkringsbranschen kommer ”Internet
of Things” innebära mer smartare försäk-
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ringar, som kommer vara individanpassade
utifrån personers egna intressen och livsstil.
Idag sätts priset på bilförsäkringen utifrån
ålder, adress och bilmodell. Men ny teknik
kan innebära att du får ett lägre pris om du
kör lugnare och mindre hetsigt, något som
bilen känner av och kan registrera.
– Med uppkopplade prylar som till exempel bilar, sensorer i bostaden eller smarta
klockor får vi helt nya sätt att lära känna våra
kunder. Med den informationen kan vi belöna
goda beteenden. Ett armband som mäter
om du motionerar ordentligt, skulle kunna
påverka din sjukvårdsförsäkring. Ett exempel
från verkligheten är ett japanskt försäkringsbolag som erbjuder tilläggsförsäkringar
beroende på vilken pist i skidbacken du väljer,
fortsätter Jenny.

Länsförsäkringar Bergslagen

Istället för utifrån ålder,
adress och bilmodell kan priset
på framtidens bilförsäkring
påverkas av din körstil.

Höga krav på informationssäkerhet
Med den ökade användningen av teknik
följer också hanteringen av stora mängder
data om individers beteenden, önskemål
och livsstil. Detta ställer stora krav på informationssäkerhet och att värna om individens integritet. Under 2018 trädde den nya
personuppgiftslagen GDPR i kraft, som slår
fast reglerna för all form av behandling av
information som kan knytas till en person.
– I takt med att vi kan hantera allt mer
data, analysera den och använda den för
att utveckla bättre tjänster och produkter
för våra kunder, är det viktigt att vi berättar
för dig som kund vad vi har för data om dig
sparat och hur vi hanterar den. Du ska kunna
känna dig trygg när du lämnar ut data om dig
själv, säger Jenny.

Länsförsäkringar Bergslagen

Nära samarbeten med teknikföretag
Den uppkopplade bilen och bilindustrin
har en tätposition i utvecklingen av
uppkopplade saker, men fler och fler
branscher hakar på och utvecklingen går
med stormsteg.

– För att hänga med i teknikutvecklingen kommer det bli allt viktigare för oss att
hitta samarbeten med företag som specialiserar sig på nya tekniker och lösningar
som kan användas i försäkringsbranschen,
säger Jenny. 

Teknikskiftet har gjort
att vi står inför nya
utmaningar där vi behöver
öka intresset för försäkringar,
skapa bättre relationer och
lojalitet med våra kunder.

Jenny Gréen,
affärsutvecklare
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Det har varit ett intensivt år för Elin Gustin, säljledare,
som fick i uppdrag att ordna så att bolaget kunde starta
med kvälls- och helgöppet. Elin anställde 15 engagerade
studenter som numera hjälper våra kunder.

Kunderna ger oss högst betyg i nästan alla
mätningar som Svenskt Kvalitetsindex
gjort under 2018.
Närmare bestämt: Bolån, Privat Bank, Privat Försäkring, Privat Pension,
Företag Försäkring och Fastighetsförmedling.

Kunderna vill nå oss
på kvällar och helger
– såklart löser vi det!
Vilken tid och dag i veckan vill du komma i kontakt med ditt försäkringsbolag? Många svarar att det är bäst när de själva är lediga. Vi har lyssnat
på våra kunder och började under 2018 ha både kvälls- och helgöppet.
Citat från vår kundundersökning:
När du tidigare ringde oss en fredag, efter
kontorstid, fick du vänta tills måndag med
att teckna en försäkring. Om du inte ville
göra det via webben, som alltid är öppen,
såklart. Numera kan du även nå oss på
telefon och e-post fram till 21.00 på
vardagskvällarna och mellan 10.00 – 15.00
på helger.
– Vi vet att många kunder vill nå oss när
de själva är lediga. Självklart behöver vi
lyssna på detta och anpassa våra öppettider därefter, säger Elin Gustin, säljedare,
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som är ansvarig för teamet som finns på
plats på kvällar och helger.

dem har redan gått vidare till andra tjänster
inom bolaget.

Elin, du anställde 15 studenter, berätta!
– Ja, det stämmer. Under våren anställde vi
15 engagerade studenter, de flesta läser på
Mälardalens högskola i Västerås. De tycker
detta är ett attraktivt extrajobb där de kan
kombinera studier och samtidigt skaffa sig
yrkeserfarenhet. Efter några intensiva utbildningsveckor var de redo att ta emot de första
samtalen, vilket de klarat med bravur. Flera av

Vad ringer kunderna om på kvällar
och helger?
– Det är väldigt olika, ungefär samma
ärenden som under dagtid. Men majoriteten
ringer om bilförsäkringar, det är tydligt att
många köper bil när de är lediga. En vanlig
kväll ringer omkring 40 kunder. De flesta
är positivt överraskade att de kan få hjälp
direkt med sina ärenden. 
Länsförsäkringar Bergslagen

Mina möten med Mathilda
har varit exemplariska,
förtroendeingivande, hög
kompetens och engagerad.
Läroexempel hur ett möte med
en banktjänsteman ska vara!
Länsförsäkringar Bergslagen

Jens är väldigt bra
på att förklara samt
att han inger ett lugn.
Har stort förtroende för
honom och er!
21

Lönsamhet och god etik

Lönsamhet och god etik

Nya bankkunder 2018:

Vi motverkar
penningtvätt
och finansiering
av brott

snabba
spartips!
1. Kom igång!

I våra kunders bankärenden finns
risk att vi medverkar till penningtvätt och finansiering av terrorism.
Därför genomför vi regelbundet
kundkännedomskontroller och
övervakar transaktioner. Transaktioner som vi inte förstår och som
skulle kunna vara penningtvätt och
finansiering av terrorism rapporterar vi omgående till polisen.

Ibland blir det fler frågor
Innan vi hjälper våra kunder med
sina bankaffärer måste vi enligt
lagen om penningtvätt förstå syftet
med affären. Om vi inte förstår
syftet med en transaktion ställer vi
fler frågor. Det gör vi ända tills vi är
säkra på att vi förstår.
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Sparnavigatorn i vår app är också ett hett tips för barnföräldrar som vill lära sina barn att ta ansvar för sin ekonomi. Det
enkla och pedagogiska upplägget gör det roligare för barn att
börja spara. Lägg till exempel upp en bild på drömtelefonen och
se hur målet närmar sig efter varje insättning.

Anna Andersson är placeringsrådgivare
på banken och hjälper varje dag kunder
att planera en hållbar privatekonomi.

3. Glöm inte bort dig själv

Gör skillnad med
ditt sparande

Ett sparande behövs till exempel för oförutsedda utgifter i vardagen, till resor, nöjen eller något som just du drömmer om. Kom
ihåg att spara till ditt framtida jag också. Tyvärr är det många
som sparar alldeles för lite till sin pension. Ditt sparande kan
vara det som gör det möjligt för dig att bo kvar där du bor och
att du kan delta i aktiviteter som pensionär.

Många kanske inte tänker på det, men att spara pengar i fonder
innebär ett ägande av företag. Visserligen ett litet ägande, men
tillsammans med andra sparare kan man göra skillnad och positivt
påverka sin omvärld. Vet du hur hållbart ditt sparande är idag?
De flesta kunderna i Länsförsäkringar
Bergslagen sparar hållbart utan att vara
särskilt medvetna om det. Länsförsäkringar investerar nämligen bara i bolag
som uppfyller kraven i de internationella
konventionerna inom områdena miljö,
mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsrätt, korruption och kontroversiella vapen.
Skulle vi se att ett bolag som vi investerar
i inte uppfyller kraven så har vi en dialog
med dem. Leder dialogen ingen vart så
bryter vi samarbetet.
– Vi är övertygade att bolag som arbetar
med miljö- och sociala frågor är de bästa
investeringarna över tid. Att investera
ansvarsfullt bidrar med andra ord till att säkerställa en god avkastning på våra kunders

sparpengar, säger Anna Anderssonk, bankrådgivare, Länsförsäkringar Bergslagen.
Klimatsmarta nyheter
I år har vi också tagit ytterligare steg i miljö- och klimatfrågan i vårt egna fondutbud.
Vår populära Sverige Aktiv-fond har blivit
Svanenmärkt och vi har lanserat en helt ny
fond: FossilSmart.
– Vår nya fond har som mål att kombinera
hänsyn till klimatförändringarna med en god
och stabil avkastning. Fonden investerar inte
i energisektorn, bolag som utvinner eller
producerar kol, olja och gas och strävar efter
att investera i bolag som släpper ut mindre
koldioxid jämfört med andra bolag inom
samma sektor, säger Anna. 
Länsförsäkringar Bergslagen

Vårt engagemang
upplevs alltmer
unikt!
Intresset för kundägda bolag växer och vårt engagemang för
varje kund upplevs allt mer unikt och exklusivt.
Antalet bankkunder fortsätter att öka. Bara inom bankverksamheten har vi välkomnat nästan 3 800 nya bankkunder det
senaste året. Vid årets slut hade vi 61 000 bankkunder. En fantastisk utveckling där det är tydligt att många kunder medvetet
väljer en bank som finns nära sina kunder.
– Kunderna gillar att vi är kundägda, utan vinstintresse, samt
att vi erbjuder personlig rådgivning. Det erbjudandet blir alltmer
exklusivt i tider av effektivisering, så vi är givetvis väldigt stolta
och glada att vi har den möjligheten, säger Maria Ridman, försäljningschef på banken i Örebro.
Alla våra kunder erbjuds rådgivning, inom både bank och
försäkring.
– Vi hjälper kunden att få ett helhetsgrepp över sin vardagsekonomi, många vill exempelvis få råd i hur de ska tänka kring sitt
sparande, säger Maria.
Att kunna hjälpa många kunder att få ett regelbundet
sparande som håller över tid, visar sig också
i resultatet där vi har mycket stora volymer i
fonder och Investeringssparkonto, ISK.
– Vi har också flera smarta digitala verktyg
som kunderna själva lätt kan använda för att
starta ett sparande. Sparnavigatorn är marknadens bästa, enkel och smidig, menar Maria.

Affärsvolym bank, Mkr

Spar hållbart
För dig som tycker om att göra aktiva val i
din fondportfölj vill vi tipsa om fonderna:
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Vi blir bättre på att upptäcka
misstänkta affärer
Vi är en bank som ägs av våra kunder och vi känner stort ansvar för
att vår bank endast ska användas
för schyssta affärer. Utvecklingen
av arbetsrutiner och automatiska
kontrollsystem har tagit snabba kliv
framåt de senaste åren. I takt med
detta har vi också kunnat upptäcka
fler misstänkta affärer än tidigare
år. Under året kunde vi se i Finanspolisens årsrapport att antalet
rapporter till polisen om misstänkt
penningtvätt och finansiering ökat
med 25 procent under 2017.

2. Lär dina barn att spara

S

Samma frågor till alla kunder
När du blir bankkund hos oss ställer
vi flera frågor för att lära känna dig.
Svaren får du dessutom uppdatera
årligen och varje gång vi träffas. Som
kund kan det vara skönt att veta
att vi ställer samma frågor till alla.
Genom att svara på alla frågor, även
om de känns många och främmande,
bidrar du till vårt arbete med att upptäcka misstänkta affärer.

Tycker du att aktie- och fondsparande känns obekant och
skrämmande? Du är inte ensam! Men, det största misstaget
du kan göra är att inte komma igång alls. Hos oss får du hjälp
med vilken sparform som passar just dig. Börja med att prova
runt i Sparnavigatorn, som du hittar i vår app. Här kan du starta
månadssparande direkt. Enkelt!

•• Sverige Aktiv – vår Svanenmärkta fond

15000

•• FossilSmart

10000

•• Global hållbar
Läs mer om våra fonder och våra ansvarsfulla investeringar på lfbergslagen.se
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Premieförändringarna skakade om marknaden under året,
men har visat snabba resultat i framförallt motoraffären.
Heléne Hemlin, försäljningschef och Bjarne Lindén,
skadechef summerar försäkringsåret 2018.

En bra start – för 1 000 nyfödda
i våra län
Försäkringen som växte mest under 2018
är vår populära barnförsäkring ”En bra
start”. Under året tecknades drygt
1 000 nya försäkringar. Förutom att
den är med i topp-5 av Sveriges bästa
barnförsäkringar så får föräldrar som
försäkrar sitt barn hos oss också rabatt
på en valfri bilbarnstol. Under året har
vi breddat vårt samarbete med butiker
där erbjudandet gäller. Nu kan du köpa
bilstolen även i Karlskoga och Köping.
lfbergslagen.se/enbrastart

Bestämda kliv mot en mer
hållbar försäkringsaffär
När vi summerar försäkringsåret 2018 har vi i Bergslagen varit relativt
förskonade från stora kostsamma skadehändelser. Ändå har det varit ett
minst sagt händelserikt år med mycket kontakt med våra kunder.

Denna rekordvarma sommar härjade skogsbränder runt om i Sverige och bönder drabbades hårt av torka. Lyckligtvis klarade sig de
flesta av våra kunder undan större skador.
- Vi har också haft färre stora och
kostsamma skador än vi haft de senaste
åren. Det är ett trendbrott som vi förstås
är tacksamma för. Samtidigt behöver vi
rusta oss för fler klimatrelaterade skador
framöver, säger Bjarne Lindén, områdeschef skador.
Nya risker nya priser
2018 var ett år med flera prisförändringar.
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Eftersom vi de senaste åren haft en trend
med ökande skadekostnader anpassades premierna för att få balans mellan de
försäkringspremier som kunderna betalar in
och de ersättningar vi betalar ut.
– Som försäkringstagare är du en del av
ett kollektiv som tillsammans står för sina
skadekostnader. När någon drabbas av en
skada, får personen ersättning från den
pott pengar man tillsammans betalat in som
premier, säger Heléne Hemlin, försäljningschef Försäkring.
Våra bilförsäkringskunder var några som
märkte av årets prisjusteringar. Utifrån en

analys av skadeutvecklingen i olika delar av
Västmanlands- och Örebro län justerades
priserna så att de på ett bättre sätt tog
hänsyn till var skadorna uppkom. I områden
som var särskilt skadedrabbade blev
premien högre, medan den blev billigare i
områden med lägre skaderisk.
Förberedda på förändring
– Vi var förberedda på att förändringen kunde innebära att flera kunder skulle lämna
oss och ja, många har försökt hitta billigare
alternativ, berättar Heléne, framförallt i de
områden som fått stora höjningar.

Länsförsäkringar Bergslagen

Trots kundtappet är vi ändå nöjda med
utvecklingen i motoraffären.
– I somras såg vi ett tydligt trendbrott i
genomsnittskostnaden för motorskador då
kurvan för första gången på flera år vände
nedåt, säger Bjarne.
Flera nya Guldkunder
Andra som märkt av premieförändringarna
är kunder som tidigare haft så kallad silvereller bronsrabatt på sina försäkringar.
– Vi har städat upp i vårt rabattsystem
och bestämt oss för att ge de kunder som
tar del av hela vårt erbjudande de bästa
förmånerna, berättar Heléne.
Det ledde till att fler ville bli Guldkunder och vi fick en stor tillströmning av nya
bankkunder.
– Vi är glada att allt fler upptäcker
fördelarna med att samla både bank och
försäkringar på samma ställe, säger Heléne.
Förutom att du får ta del av rabatter och
förmåner känns det tryggt att få överblick
över hela sin vardagsekonomi i appen och
veta att vi finns nära när du behöver oss,
säger Heléne. 

Länsförsäkringar Bergslagen

Premieinkomst direkt sakförsäkring, %
22 %

43 %

21 %
9%
Motor (privat och företag)
Olycksfall
Lantbruk

4%
Företag och fastighet
Boende (inkl. båt)

64 000
2018 anmäldes 64 000 skador
för cirka 912 miljoner kronor.

Medarbetarna
följer våra
etiska riktlinjer
All försäkrings- och finansverksamhet är beroende av omvärldens tillit.
I våra tydliga etiska riktlinjer slås fast
att alla medarbetare måste agera på
ett sätt som långsiktigt inger förtroende och respekt. Vi sätter alltid
kundens bästa i fokus och vi är rädda
om våra kunders pengar.
Våra etiska riktlinjer beskriver rutiner
kring mutor, förskingring, intressekonflikt och sekretess. Riktlinjerna
följs upp genom en mängd kontroller, exempelvis gör vi stickprov på
utbetalningar i skadeärenden. De
fåtal fall där frågetecken i hanteringen uppstår hanteras direkt. Alla
anställda repeterar minst en gång
per år innehållet i de etiska riktlinjerna vilket också följs upp. Det finns
en rutin för whistleblowing, som är
en möjlighet för medarbetare att
anonymt anmäla oegentligheter.
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Laga och återvinn saker
– cirkulär skadereglering

ISO 14001
Länsförsäkringar Bergslagen har
arbetat med miljöfrågor i många år.
Vi är stolta över att vara certifierade
enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 sedan
2002. ISO 14001 hjälper oss att
arbeta strukturerat och att ständigt
minska vår miljöpåverkan.

För att uppnå en hållbar utveckling måste vi hushålla med jordens resurser. Att istället
laga och återvinna saker som gått sönder istället för att köpa nytt blir alltmer självklart.

Att producera
elektronik medför en
enorm belastning på
vår planet. Gruvorna där metallerna
bryts orsakar stor
miljöpåverkan och
gruvarbetarna har dåliga arbetsförhållanden.
Produktionen kräver också mycket energi
och långa transporter.
- Även uttjänta mobiltelefoner skapar
stora miljöproblem när de inte återvinns rätt.

För att ta hand om våra kunders skadade
telefoner på ett bättre sätt inledde vi 2018 ett
samarbete med företaget Godsinlösen (GIAB),
berättar Linda Kamsvåg som är hållbarhetsstrateg på Länsförsäkringar Bergslagen.
Under året har antalet reparationer ökat och
likaså återvinningen av uttjänta mobiltelefoner.
– Av de mobiltelefoner som behövde åtgärdas så var det hela 77 procent som reparerades eller vars delar kunde användas för
att laga andra telefoner. Resten återvinns.
Det är väldigt positivt, menar Linda. 

Kvalitetssäkrat
miljöarbete
Vi följer årligen upp, med både
interna och externa revisioner, hur
väl vårt miljöarbete uppfyller vår miljöpolicy och övriga krav i ISO 14001.

Visste du att? Det blir 86 kilo
avfall vid varje tillverkad telefon.

Så här går det till om din
telefon skulle gå sönder:
1. Du anmäler
ditt ärende
till oss.

2. Kontroll om
händelsen omfattas
av din försäkring.

6. Efter 5 arbetsdagar
får du tillbaka
din mobil eller
ersättning.

Mobilcirkeln ökar
återanvändning och
återvinning av våra kunders
skadade mobiltelefoner.

5. Vår samarbetspartner felsöker och
tar fram bästa
lösningen.

3. Frakthandlingar skickas till dig.

Sparar miljö och
pengar med
begagnade bildelar
Varje år repareras 7 000 av våra kunders krockskadade bilar för cirka
150 miljoner kronor. Tillsammans med de verkstäder vi samarbetar
med försöker vi öka användningen av begagnade bildelar.
För en enskild konsument, som lämnar in
bilen på reparation, kan det vara svårt att
avgöra om en bilverkstad är bra på att ta
miljöhänsyn eller inte.
- Alla verkstäder vi samarbetar med

genomgår först en noggran miljö- och kvalitetsgranskning. I den ingår bland annat att
verkstaden ska använda begagnade delar och
reparera plast så långt det är möjligt, berättar
Josefine Meerits är skadechef motor.

De 75 verkstäder vi valt att
samarbeta med har genomgått
vår miljö- och kvalitetscertifiering.”

4. Du lämnar in
din mobil med frakthandlingarna till närmaste
postombud.

Josefine Meerits, skadechef motor
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av bildelarna som användes i
reparationer av våra kunders
fordon 2018 var begagnade

Länsförsäkringar Bergslagen

Att reparera med begagnade delar är
inget som syns på bilen och funktionen är
minst lika bra som med nya delar. Begagnade delar är dessutom billigare än nya.
- Om skadekostnaderna minskar går
överskottet direkt tillbaka till våra kunder
i form av exempelvis lägre försäkringspremier eller återbäring. Vårt mål 2018 var
20 procent begagnade bildelar. Vi nådde
upp till 14 procent, vilket beror på att det
är så stor efterfrågan på begagnade delar.
Inför 2019 är ambitionen att vässa oss
ytterligare, säger Josefine Meerits. 
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Vårt enda uppdrag är att hjälpa våra kunder att få en trygg och hållbar ekonomi. Vår affärsidé är i sig själv hållbar, vilket vi fick bevis för i
år när vi fyllde 170 år. Vi kallar det för ”vår hållbara affär”.

Intressentdialog
I en intressentdialog har vi frågat
våra representanter för ägarna
i fullmäktige, våra medarbetare,
styrelsen och ledningen om vad
de anser viktigt att vi arbetar med
inom hållbarhet.

Vår hållbara affär

Utveckling och mångfald

Väsentlighetsanalys
Utifrån intressentdialogen har
vi gjort en väsentlighetsanalys
där de hållbarhetsfrågor som är
mest relevanta och viktiga för
oss har identifierats. Väsentlighetsanalysen har tillsammans
med bolagets affärsidé, vision,
förhållningssätt och strategiska mål legat till grund för
”Vår hållbara” affär som är en
beskrivning av vår verksamhet
ur ett hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhetsmål 2018

Vi verkar där du bor

Vi känner våra kunder som grannar, vänner och som företagaren runt hörnet. Närheten gör att vi förstår och kan
anpassa vårt erbjudande till de som bor just här. Det blir
också enkelt för oss att mötas, på plats eller digitalt. Vi vill
att vårt område ska vara en trygg och säker plats att växa
upp på, därför engagerar vi oss på många olika sätt.

Engagerade, lojala och kompetenta medarbetare är vår
största tillgång och därför är det viktigt att vi fortsätter
vara en sund och attraktiv arbetsgivare. Vi utvecklar hela
tiden vår kompetens för att kunna ge rätt rådgivning. Medarbetare och kunder ska känna sig hemma hos oss, oavsett
bakgrund.

Bra och prisvärda produkter

Våra produkter är viktiga för din trygghet i vardagen och vid
livsavgörande händelser, såsom olyckor, dödsfall, sjukdomar och förändrade familjesituationer. Vi erbjuder dig
prisvärda produkter för alla händelser i livet inom bank,
försäkring och fastighetsförmedling.

Vi känner ansvar för
hela din ekonomi

Vi ägs av våra kunder

Länsförsäkringar Bergslagen är sedan starten 1848 ett lokalt
bolag som ägs av sina kunder. Bolaget som vi äger tillsammans
ska ha nöjda kunder. Det är därför det är så viktigt för oss att alltid
ha en öppen dialog med kunderna, alltså våra ägare.

Minska vår miljöpåverkan

Vi jobbar aktivt för att minska bolagets egen miljöpåverkan och
hjälpa våra kunder att undvika skador. Varje förhindrad vatteneller brandskada betyder mindre materialanvändning, sanering,
transporter och energiförbrukning. Vi har givetvis miljömärkt el i
alla våra fastigheter.

Vi hjälper dig när du behöver

Vi hjälper otursdrabbade kunder varje dag. Vi hjälper också våra
kunder att undvika olyckor. Vi vet hur du kan förhindra en brand,
en vattenskada eller ett inbrott. Varje olycka som aldrig händer
sparar bekymmer för kunden, men när oturen är framme erbjuder
vi snabb hjälp och rätt ersättning.

Lönsamhet och god etik

Vi har allt du behöver och ser till att du får tillgång till hela
vårt erbjudande. Varje medarbetare känner, i varje kundmöte, ansvar för kundens behov inom bank, försäkring och
fastighetsförmedling. Vi vet att när kunden samlar sitt
engagemang hos oss, så blir kunden också nöjdare.

Styrning av hållbarhet

Hållbarhetsrapportering

Strukturen för vårt hållbarhetsarbete följer vårt ISO 14001-certifierade
miljöledningssystem som vi arbetat efter i många år. Vi har utökat
miljöledningssystemet med de sociala och ekonomiska aspekterna på
hållbarhet.

Vi anser att hållbarhet är en grundförutsättning för vår verksamhet.
Därför beskriver vi inte vårt hållbarhetsarbete i en separat rapport utan
har integrerat de krav som lagen ställer på en hållbarhetsrapport i vår
ordinarie verksamhetsrapport för 2018.

Eftersom bolaget ägs av kunderna finns det ingen annan som
vill tjäna pengar på affären. Kundernas och ägarnas intresse är
precis samma. Vi hanterar bolagets kapitalplaceringar med god
etik, tar rätt betalt för våra produkter och är sparsamma med
kostnader. På så sätt kan vi fortsätta växa och vara ett hållbart
bolag även i framtiden.

Miljömässig
hållbarhet
•• Minska utsläppen av koldioxid.
Klimatförändringarna ökar
risken för fler och mer
omfattande skador.

Ekonomisk
hållbarhet
•• Öka antalet Guldkunder. När
kunderna samlar hela sitt bankoch försäkringsengagemang hos
oss får de en hållbar ekonomi.

Social
hållbarhet
•• Öka antalet medarbetare med
språkkompetens för att kunna
bemöta alla kunder i vårt
område – oavsett kulturell och
språkmässig bakgrund.

Att arbeta på ett kundägt bolag som
hjälper våra kunder att få en hållbar och
trygg ekonomi gör oss medarbetare stolta.”
Linda Kamsvåg, hållbarhetsstrateg
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Varje fjärde skorsten
fick eldningsförbud

Hållbarhetsresultat 2018
Inför 2018 tog vi språnget mot ett mer strukturerat hållbarhetsarbete. Tidigare
har vårt fokus legat främst på att minska vår miljöpåverkan. För första gången
målsatte vi 2018 även de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbarhet.

Bränder i skorstenar kan vara förödande och orsakar
många tragedier årligen. Därför erbjuder vi i samarbete med sotare
våra lantbrukskunder en utökad skorstenskontroll. 25 procent av
alla kontrollerade skorstenar fick eldningsförbud.

1. Social hållbarhet:
Hasse Olsson från Örebro Sotarn har
38 års erfarenhet av sotaryrket. Här
kontrollerar han temperatur, tryck och
läckage för att förhindra bränder.

Öka antalet medarbetare med språkkompetens
Vi behöver bli fler medarbetare som kan de språk
som många av våra kunder pratar. Det är viktigt för
oss att alla invånare i vårt område får tillgång till den
ekonomiska trygghet vi erbjuder. Vi nådde inte målet
2018. Under 2019 satsar vi än mer på detta viktiga mål.

Tips för säkrare
eldning i öppen
spis och kamin
•• Använd inte mer än 2-3 kg ved per
timme (ca 4 vedträn).

2. Ekonomisk hållbarhet:

•• Använd gnistskydd till öppen spis.
•• Elda med ren och torr ved.
•• Lägg askan i en plåthink med lock efter
eldning och töm den tidigast efter ett dygn.

Bolagets kostnader för brandskador, tkr

Öka antalet Guldkunder
När kunderna samlar hela sitt bank- och
försäkringsengagemang hos oss får de en hållbar
ekonomi. Då blir de Guldkunder och vi kan bättre
vägleda dem till en hållbar privatekonomi. Vi nådde
vårt mål 2018 och fortsätter arbetet 2019.

Vi vill förhinda våra kunders skador
Varje skada medför onödiga koldioxidutsläpp bland annat
från materialtillverkning och transporter. Därför arbetar
vi aktivt för att dessa skador aldrig ska behöva inträffa.
•• Vi besiktar villor för att hitta begynnande vattenskador
•• Vi besiktar lantbruk för att upptäcka elfel som är en
vanlig orsak till bränder
•• Genom cirkulär skadereglering: återbrukar och återvinner vi skadade mobiltelefoner och ökar användningen av begagnade bildelar i motorskador
•• För att förhindra bränder, tar vi hjälp av sotare för att
kontrollera våra lantbrukskunders eldstäder
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3. Miljömässig hållbarhet:
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Minska utsläppen av koldioxid
Klimatförändringarna är en av de största
utmaningarna globalt, men också i våra lokala
samhällen. Under 2018 genomförde vi en mängd
aktiviteter för att minska våra egna koldioxidutsläpp
och hjälpa våra kunder att undvika skador.
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I en rapport från MSB, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, framgår att
43 procent av räddningstjänstens insatser
gällande bränder i bostäder sker mellan
december och mars. Det är bränder i eldstäder som toppar statistiken.
– Orsaken är antingen skorstensbrand,
som kan uppstå om det är dålig förbränning
och det bildas sot och tjära i skorstenen
som kan ta eld, berättar Hasse Olsson från
Örebro Sotarn och fortsätter;
– Det andra scenariot är att för mycket
ved laddas in och då blir rökgastemperaturerna för höga. Både skorstenen och eldstaden
kan då gå sönder och strålningsvärmen kan
göra att bjälklaget i huset fattar eld. Man ska
inte använda mer än 2-3 kg ved per timme.
För att minska riskerna för bränder i
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lantbruksfastigheter driver vi ett projekt
i samarbete med sotare. Förutom den
vanliga lagstadgade brandskyddskontrollen
erbjuder vi våra kunder en utökad besiktning. Projektet ingår i vårt hållbarhetsmål
att minska utsläppen av koldioxid. Varje
förhindrad brand sparar både liv och
förhindrar en mängd utsläpp av koldioxid
som påverkar klimatet. Utsläppen sker
både under själva branden, men även vid
återuppbyggnaden i form av tillverkning av
nya material, transporter etc.
– Under den utökade besiktningen provtrycker sotaren skorstenen, mäter läckage
och temperatur, filmar skorstenens insida
och monterar en rökgastermometer. Allt
för att förhindra de förödande bränderna
på lantbruksfastigheter som drabbar våra
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av alla lokala eldstäder som
besiktades i vårt projekt
2018 fick eldningsförbud!

Koldioxidutsläpp
i ton 2018

Koldioxidutsläpp
i ton 2017

Tjänsteresor
med bil

91,0

107,1

Tjänsteresor
med flyg

100,5*

0,9

Uppvärmning
kontor &
fastigheter

417,5

458,3

Elförbrukning
kontor &
fastigheter

≈0

≈0

Koldioxidutsläpp

2018

kunder, säger Bjarne Lindén, skadechef.
Resultatet visar att var fjärde skorsten inte håller måttet och därför har fått
eldningsförbud. Vid behov rekommenderar
sotaren att man installerar en dragbegränsare som släpper in rumsluft i skorstenen
för att kyla ner rökgaserna.
För att minska risken för bränder är det
också viktigt att regelbundet rengöra sin
spisfläkt.
– Få känner till att imkanalen i köksfläkten ska göras rent ungefär vart tredje år
beroende på hur mycket mat som lagas,
säger Hasse Olsson. 
Länsförsäkringar Bergslagen

Fastigheter
Vid varje förändring i våra fastigheter har vi arbetat
mot att hitta mer energisnåla lösningar. Vi köper
sedan många år enbart miljöel.
Kommunikationen med kunder
Vi har under 2018 inlett försök med digitala
kundmöten för bank och liv, med gott resultat.
Avsikten är att erbjuda kunder möjligheten att
genomföra mötet hemifrån och på så sätt
minska resorna.

* Konferensresa för personalen under jubileumsåret.

Länsförsäkringar Bergslagen
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Hjälp när du behöver
Sjukvårdsförsäkring bestånd

Företagare: Har du
råd att bli sjuk?

En riskfylld bransch
Lantbruk är en riskfylld bransch där många
olyckor sker varje år. Ensamarbete är också
vanligt vilket ökar riskerna för att råka ut
för allvarliga olyckor.
– Lantbrukarna är ofta noga med att
försäkra sin skog, verksamhet och egendom.
Men det finns en lucka när det kommer
till att försäkra sig själv. Det är ofta frågor

som är jobbiga att prata om när vi träffar
kunderna: Vad händer om du skulle skada
dig på jobbet? Eller om det värsta skulle
hända – kan familjen bo kvar och klara av att
betala bolånet? säger Per Anderz Eldenfalk,
försäljningschef lantbruk.
Snabb tillgång till sjukvård
Med en sjukvårdsförsäkring kan du som företagare få snabb tillgång till privat sjukvård
om det skulle behövas. Det kan göra att du
snabbare kommer tillbaka i arbete igen.
– Vårt gemensamma trygghetssystem
i Sverige är bra på att hjälpa oss när vi blir
allvarligt sjuka. Men när vi sliter ut kroppen,
knän, axlar, rygg, är det svårare att få snabb
hjälp. Här är sjukvårdsförsäkringen en livräddare för till exempel många lantbrukare
som har fysiskt krävande arbeten, säger
Per Anderz.
Många gånger är det inte bara kroppen
som tar stryk. Omkring 100 000 människor i
Sverige är sjukskrivna från sitt jobb på grund

av psykisk ohälsa och antalet har ökat med
nästan 130 procent sedan 2011.
– Vår sjukvårdsförsäkring ger även
tillgång till förebyggande hälsotjänster som
hjälper både ägaren och de anställda att hålla
sig friska. Det här är viktigt inte minst vid
psykisk ohälsa, säger Fredrik.
När man kombinerar
anställning med företagande
För den som både driver företag och
är anställd är det viktigt att se över sitt
försäkringsskydd eftersom försäkringarna
i kollektivavtalet inte alltid gäller när man
jobbar med sin egen verksamhet. Det är
en vanlig situation för många som driver
mindre lantbruk.
– Då har man ofta ett visst försäkringsskydd genom sin anställning, men här är
det viktigt att kolla upp vad just det skyddet
omfattar, så att man inte står utan skydd
inom ramen för sitt lantbruk eller företag,
säger Per Anderz. 

Månadsbelopp för försäkringar och pensionssparande

Kalle är 40 år och driver ett eget arkitektföretag utan anställda. Han tar ut en lön på
cirka 500 000 kronor före skatt. Han är villaägare och har fru och två barn.
Försäkring
Sjukförsäkring
Olycksfallsförsäkring

Månadsbelopp
300 kr
70 kr

Livförsäkring: Om Kalle skulle avlida betalas 2 miljoner ut till hans
fru, så hon kan bo kvar i huset som är belånat till 2 miljoner.

150 kr

Familjepension: Om Kalle skulle avlida betalas 8000 kr/mån i
10 år ut till hans fru.

65 kr

Sjukvårdsförsäkring

500 kr

Pensionssparande
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Premie
26 800
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26 400
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26 000
25 800
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25 000
2017

Sjukvårdsförsäkringen ger även tillgång
till både förebyggande hälsotjänster och
stöttar med medicinsk och arbetslivsinriktad
rehabilitering vid sjukskrivning.

Skydda dig
och dina
medarbetare
Våra försäkringar ger dig och dina
medarbetare ekonomisk trygghet
om något skulle hända.

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringen kombinerar möjligheten att
snabbt få vård, personlig rådgivning och väl utprovade hälsoprogram på webben med rehabilitering.

Sjukförsäkring

Att vara sjuk är ofta även en ekonomisk påfrestning
med kännbart inkomstbortfall. Med en sjukförsäkring täcker du upp en del av inkomstbortfallet.

Lantbruk är en riskfylld bransch vilket
ökar risken för allvarliga olyckor.
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Som småföretagare tar du en hel del risker. Om du blir sjuk
eller råkar ut för en olycka kan det uppstå en svår ekonomisk
situation. Med bra personförsäkringar har du ett skydd som
ger trygghet till både dig och dina anställda.
För den som är anställd i ett större företag
finns ofta kollektivavtal som ger ett ekonomiskt skydd om man råkar ut för en olycka
eller blir sjuk. Men som egenföretagare behöver du själv se över ditt försäkringsskydd
så att du kan känna dig trygg ifall något
skulle hända.
– Det är lätt att se sig själv som osårbar,
framförallt om man är ung och precis startat
sitt företag. Som försäkringsbolag har vi därför en viktig roll i att erbjuda trygghet både
för ägaren och de anställda, säger Fredrik
Jonsson, försäljningschef liv.

Antal, st

Tjänstepension 10 % av lönen

4000 kr

Totalt

5085 kr

Länsförsäkringar Bergslagen

Olycksfallsförsäkring
Våra olycksfallsförsäkringar ger dig och dina
medarbetare möjlighet att enkelt och prisvärt
försäkra er om en ekonomisk grundtrygghet ifall
olyckan skulle vara framme.

Livförsäkring

2018

Lantbrukarna är ofta noga
med att försäkra sin skog,
verksamhet och egendom. Men det
finns en lucka när det kommer till
att försäkra sig själva.”
Per Anderz Eldenfalk, försäljningschef Lantbruk
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Antal tjänstepension

Som anställd har du ett
försäkringsskydd genom
kollektivavtalet, men som
egenföretagare behöver
du själv se över ditt
försäkringsskydd.

Med en livförsäkring kan du känna dig trygg med att
de efterlevande får ekonomiska förutsättningar för
att gå vidare även om det värsta händer dig eller dina
anställda.

Ersättarförsäkring

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka kan inte
lantbruket eller företaget läggas i malpåse utan driften måste fortsätta som vanligt. Med en ersättarförsäkring kan du tillfälligt anlita ersättare i upp till
ett år med ekonomisk hjälp från försäkringen.
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Bergslagslyftet – vårt stöd
till barn och ungdomar
Vi har lokal sponsring till föreningar som skapar bra och meningsfulla
aktiviteter till barn och ungdomar. Tillsammans investerar vi i
samhällets framtid. Vi kallar vår sponsring Bergslagslyftet.

Vi nådde målet
och dubblerar vår
lokala sponsring

Samtliga föreningar bjöds in för att officiellt ta emot bidragen under våra jubileumsdagar
i maj och september. Läs mer om vår sponsring på lfbergslagen.se/sponsring

Tillsammans siktade vi under året
på att cykla ihop en miljon kilometer genom vår cykelutmaning
Pedalkraft 2018. Om vi nådde målet
lovade vi att fördubbla vår sponsring i årets upplaga av Bergslagslyftet… och visst lyckades vi! Stort
grattis alla barn och ungdomar!

föreningar och initiativ fick
under 2018 sponsring från
Bergslagslyftet.
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Roliga och aktiva
sommarläger
Vad gör barnen på sommaren när föräldrarna arbetar? Vi vet att det finns ett
stort behov av olika aktiviteter, därför är
vi med och arrangerar aktiva och roliga
sommarläger för barn. Sommaren 2018
fick 700 barn en rolig och minnesvärd
upplevelse. En fjärdedel av dem var våra
Guldkunder och fick därför rabatt på
anmälningsavgiften. Vattenflaska och
t-shirt ingick i anmälningsavgiften.
LF-friidrottskul med Västerås
Friidrottsklubb
Sedan 2015 har vi tillsammans med
Västerås Friidrottsklubb arrangerat det
populära sommarlägret LF-friidrottskul
på Arosvallen i Västerås. Lägret anordnas
under fyra sommarlovsveckor och riktar
sig till barn i årskurs 1-6. Här får barnen
prova på friidrottens olika grenar och
träffa nya kompisar. Lunch, mellanmål
och frukt serveras varje dag.
LF-idrottskul med Tegelbruket
I samarbete med Tegelbruket i Örebro ordnade vi i år ett riktigt roligt
och fullspäckade sommarläger under
veckorna 25 och 26. Lägret var öppet för
alla barn i årskurs 2-6. På LF-idrottskul
fick barnen testa på olika idrotter och
aktiviteter, bland annat klättring, basket,
discogolf, innebandy och orientering.
Ledare var ungdomar från KFUM Örebro.

•• Almby IK – erbjuder styrka och teknik till alla
•• Team One Teakwondo – stärker familjer och
höjer skolresultaten
•• BK Ett Fyra – mångkulturellt med kärlek
och respekt i fokus
•• Garphyttans IF Skidor – bygger lagkänsla
och gemenskap
•• Heds IF Fotboll – bidrar till trygg och säker
träning på hemmaplan
•• Hagateatern Köping– skapar förebilder
över åldersgränser
•• Karlskoga kulturskola – engagerar
800 barn i Rising Stars
•• Köpings IS – erbjuder träning och samvaro
•• BIK Karlskoga – satsar på hockeyutrustning för unga tjejer

•• Munktorps Bollklubb – satsar på hjärttrygghet vid fotbollsplanen
•• Loud Dance Company – engagerar elever i
grundskola
•• IK Sturehov – anordnar målvaktsskola
•• OK Djerf – aktiverar Karlskoga med stadsnära orienteringskartor
•• KFUM Örebro Basket – startar ledarakademi för ungdomar
•• Lindesberg Volley – utbildar ungdomar
till distriktsdomare
•• Örebro Pride – förändrar attityder,
värderingar och bemötande
•• Nora Bågskytteklubb – satsar på tillgänglighet för funktionshindrade

Länsförsäkringar Bergslagen

Gratis reflexvästar till alla
förskolebarn - en del av vårt
samhällsansvar

•• Örebro SK Handboll Herr – lär ut
”Handboll hela livet – för alla!”
•• Nyckelby Idrottsförening – arrangerar
Bollkul under sommaren
•• Junis Askersund – ger meningsfull fritid
för utsatta barn
•• Opera Nära – skapar diskussion kring
aktuella ämnen
•• Glanshammars aktivitetsförening – bygger
MTB- och BMX-teknikbanor för nybörjare
•• Mötesplats Tärnsjö – driver språkcafé
som integrerar
•• Brandskyddsföreningen Västmanland
– samarbetar med Here4U för att utbilda
unga i bransskydd

Länsförsäkringar Bergslagen

Sedan 2015 har vi delat ut över 70 000
reflexvästar till förskolor i Västmanlandoch Örebro län, samt Heby kommun i
Uppsala län. Vid skolstart får vi alltid
många nya beställningar av reflexvästar
som görs via ett formulär på vår webbplats. Västarna trycks med förskolans
namn och telefonnummer.
Kampanjen med reflexvästar är en del
av vårt samhällsansvar där vi vill bidra
till att alla barn och pedagoger ska
känna sig trygga när de är ute med sina
förskolegrupper, något som självklart
även uppskattas av alla föräldrar.

Jag vill
tacka för
en helt underbart
vecka. Fantastiska,
engagerade ledare
och roliga aktiviteter.
Tusen tack!

– Under dessa tre år har vi ökat tryggheten för barnen inte bara i trafiken
utan också genom att förskolepersonalen lättare kan hålla uppsikt över
barnen, säger Anna-Maria Wallin,
kommunikationschef på Länsförsäkringar Bergslagen.

Linda Elfvendahl,
mamma till Charlie 7 år

•• Sala Simsällskap – organiserar ungdomsstyrelse för ett aktivt samhällsansvar
•• Gycklargruppen TRiX – sprider cirkusglädje till barn och unga
•• Sala Wakeboard Förening – etablerar miljövänlig kabelpark
•• Hallsta Ridklubb – ordnar fritidsverksamhet för mer empati, ödmjukhet och ansvar
•• Fagersta Södra IK – satsar på hållbar
ledarrekrytering
•• TGVS (Tillsammans gör vi skillnad Västerås)
– har teaterverksamhet för asylsökande
•• Salaortens Ryttarförening – lånar ut säkerhetsvästar till barn
•• KFUM Freden – satsar på ledarutbilning
och seglarutrustning

•• Forsby Fotbollsförening – satsar på
bredd och integration
•• Västmanlands Fotbollsdomarklubb
– utbildar unga till domare
•• Köping Inline – driver ”Inlines
För Integration 2018”

35

Nya medarbetare 2018

Utveckling och mångfald

Attraktiv
arbetsgivare
Vi jobbar hårt för att våra medarbetare ska trivas,
genom att bland annat erbjuda stimulerande och
utvecklande arbetsuppgifter. Höga betyg i medarbetarundersökningar visar att vi lyckas.
Andelen kvinnor som är chefer speglar väl
antalet kvinnor som är medarbetare.

Medarbetare
Chefer

200
150
100
50
0
Kvinnor

Män

Total sjukfrånvaro 2018:

3,79 %

Olikheter gör
oss bättre
Länsförsäkringar Bergslagen arbetar för att skapa
förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där
medarbetare trivs, utvecklas och har bra förutsättningar att prestera. Alla medarbetare erbjuds
regelbundna hälsoundersökningar och Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring där rådgivning,
samtalsstöd och förebyggande hälsotjänster
ingår. För att vara en attraktiv arbetsgivare uppmuntrar vi kontinuerlig kompetensutveckling och
intern rörlighet. Länsförsäkringar arbetar aktivt
utifrån en likabehandlingsplan för att motverka
och åtgärda diskriminering, säkerställa en bra
arbetsmiljö fysiskt och psykosocialt, främja
möjligheten att kombinera arbetet med föräldraskap och förhindra och åtgärda trakasserier. Vi
gör också kontinuerliga lönekartläggningar i syfte
att upptäcka och förhindra osakliga skillnader i
lön mellan män och kvinnor. I arbetet med planen
involveras de lokala fackliga förtroendevalda.
Utvärdering sker genom olika mätningar bland
annat medarbetarundersökningar. Vi är måna om
vårt rykte som en trevlig och schysst arbetsplats
som välkomnar mångfald.

Zain Al turfi
Västerås

Alexander
Aronsson Karlskoga

Jens Arvidsson
Johansson Örebro

Sofia Biancofiore
Jassim Västerås

Juno Bäckman
Örebro

Gabriella
Engström Västerås

Annica Eriksson
Örebro

Juliana Ersoy
Örebro

Urban Fagerström
Västerås

Vanessa Figueras
Björk Västerås

Hanna Vanessa
Fogbring Västerås

Hilda Furuberg
Västerås

Johan Gabrielsson
Jonsson Örebro

Helén Green
Västerås

Elin Gustin
Västerås

Linnea Hélene
Västerås

Ida Hjulström
Västerås

Maria Wine
Västerås

Rasmus Kjellberg
Västerås

Erik Källén
Örebro

Melina Langeblad
Västerås

Jonna Laurila
Örebro

Johan Lidmo
Arntzen Västerås

Magnus Liljedahl
Örebro

Sebastian Lillberg
Västerås

Sören Lindqvist
Västerås

Pontus Lundberg
Västerås

Robin Lundkvist
Västerås

Tomas Nestor
Örebro

Ann-Sofie
Nordness Västerås

Marcus Olsson
Västerås

Janika PintamoKenttälä Västerås

Sofia Rollne
Västerås

Andreas Rosenholm Rebecca Sahlén
Västerås
Västerås

Anton Sandin
Västerås

Johanna Smevold
Västerås

Pernilla Sundström
Västerås

David Thorgren
Västerås

Emma Thorsell
Köping

Albin Törnsten
Västerås

Alla ska känna sig
hemma hos oss
Vi tar ansvar för vårt lokalsamhälle i Örebro län och Västmanlands län på en mängd olika sätt och har en kontinuerlig dialog med invånarna främst genom kundmöten. När det gäller
mänskliga rättigheter och sociala förhållanden är den största
risken för vår verksamhet - att människor i vårt område, både
kunder och potentiella medarbetare, inte känner sig hemma
hos oss. De får därmed inte tillgång till den ekonomiska trygghet som vi erbjuder. Vi har därför sedan 2017 inlett ett arbete
med att rekrytera fler medarbetare som kan de språk som är
mest förekommande vårt område.
Att ha nöjda kunder är extra viktigt för oss eftersom kunderna är våra ägare. I de fall kunden inte delar vår uppfattning
om ett beslut finns en tydlig rutin för att först vända sig till
sin handläggare och sedan till en utsedd klagomålsansvarig.
Klagomålen följs upp och hanteras kontinuerligt med rapport
till styrelsen.
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Filip Wallin
Västerås

Under 2018 var vi 296 st
tillsvidareanställda,
vilket är 11 fler än 2017.
Angelica
Zackrisson Sala
Länsförsäkringar Bergslagen

Adam Zylberstein
Västerås

Länsförsäkringar Bergslagen
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Stora möjligheter att göra
karriär inom Länsförsäkringar

Från jaget
till laget.
Daniel Hedborg började jobba som livsäljare
2006, sedan var han livsäljare i 10 år och nu har
han varit chef för kundforum och lokalkontor i
1,5 år.

En av fördelarna med att jobba på Länsförsäkringar är att det finns
möjlighet för våra medarbetare att utvecklas och växa i olika roller. Här
finns en bredd av olika roller och kompetenser. Allt från bankrådgivare
och hållbarhetstrateg till byggtekniker, motorspecialister och ekonomer.

- Jag bytte tjänst för att jag har varit nyfiken på
ledarskap och hade funderat på det ett tag innan
jobbet dök upp. Största skillnaden mot att vara
livsäljare är att då hade jag ansvar för min egen
försäljning och mitt bestånd. Nu har jag ansvar
för en större grupp, så från jaget till laget kan
man säga.

Vad är särskilt kul och utmanande i ditt jobb?
- Det roligaste är att sy ihop affärer men
det är även det som kan vara utmanande
då vi befinner oss i ett tufft marknadsläge
där köparna ställer mer krav. Det innebär
att man som säljare behöver kunna vara lite
mer flexibel i sin prissättning.
Hur kan du bidra till att Länsförsäkringar
får nöjda kunder?
- Att alltid vara korrekt mot säljare och
köpare. Kunder vill kunna lita på en, därför
gäller det att alltid kunna stå för det man
säger. Vi har alla eget ansvar på respektive
position men tillsammans är vi Länsförsäkringar och för mig är det viktigt att våra
kunder litar på att vi vet vad vi håller på
med. Nöjda kunder är inte alltid de som får
bäst betalt - utan de som kan lämna över
sin nyckel, respektive flytta in, med känslan
av att man gjort en trygg bostadsaffär.

Abdo Ibrahim, gick från sommarjobb på
innesälj till fastighetsmäklare på tre år.

Abdo Ibrahim började på Länsförsäkringar
Bergslagen som sommarjobbare 2015. Då som
innesäljare av privatförsäkringar. Abdo som
är driven och social insåg direkt att försäljning var hans grej – att han ville göra detta i
större skala och få ta ett eget ansvar för hela
försäljningsprocessen. Två år senare började
Abdo studera på halvtid för att 2018 vara klar
fastighetsmäklare. Numera jobbar han på
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
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Vad är det absolut bästa med att jobba på
Länsförsäkringar?
- Inhousefaktorn. Att vi kan erbjuda en
helhetslösning för köpare och säljare. Det
händer titt som tätt att köparna vill kolla på
ett finansieringsalternativ via oss och det
är otroligt smidigt att vi kan erbjuda det
inom kort tid genom en ”direktkontakt” med
banken. Sedan är det självklart kul att jobba
för ett stabilt bolag med starkt varumärke.

Under 2018 har

Vad skapar kundnytta?
- Kundnytta i praktiken kan vara att vi
erbjuder en dolda-fel-försäkring som är
riktigt bra. Detta för att säljarna ska kunna
flytta ut och slippa tänka på vad som händer
om det dyker upp en vattenskada fem år
efter tillträdet. Ett annat exempel är som
sagt att vi har allt under samma tak. Handläggningen blir betydligt mycket smidigare
om vi enkelt kan gå över till banken med ett
ärende eller lösa en försäkring under tiden
som kunden är inne för att skriva kontrakt.
Var i bolaget ser du dig själv om tre år?
- Då arbetar jag fortfarande som mäklare på
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Men
har förmodligen lyckats bli stjärnmäklare,
vilket innebär att man är sin egen men går
under LF:s flagg. 

Länsförsäkringar Bergslagen

personer bytt tjänst inom
Länsförsäkringar Bergslagen.

Från kundforum till
bankrådgivare på ett år.
Under våren 2017 började Albin Törnsten på
bolaget med att sälja privatförsäkringar. Ett år
senare började han jobba i vårt kundforum där
han tog emot kunder till banken. I november
2018 blev han bankrådgivare i Västerås med
fokus på banklån.
- Nu jobbar jag med bolån. Min uppgift är att
handlägga hela ärendet, samt identifiera andra
behov som kunden har. Jag tycker det är roligt
att få analysera alla typer av människor och
livsstilar för att på bästa sätt ge dem de produkter som de behöver. Att få fortsätta träffa kunder och representera företaget
i möten med både nya och befintliga kunder är den stora drivkraften för mig. Jag
tycker det är kul att gå till jobbet varje dag.

Från innesäljare till skadereglerare Privat, besiktning
på plats hos kunden.
Malin Näsman började på bolaget 2007 som säljare av privata försäkringar. Efter några år kände
hon sig redo för nya utmaningar. När det 2013 dök
upp en ledig tjänst på skadeavdelningen passade
hon på att söka.
- Jag trivs jättebra som skadereglerare. Idag
jobbar jag mest med att besikta större skador
som exempelvis vattenskador, bränder och
inbrott. Jag åker ofta ut och möter kunden på
plats, vilket är väldigt uppskattat. Det personliga mötet gör att kunderna förstår bättre
hur försäkringen gäller i olika situationer. Det är nog den största skillnaden från
jobbet som innesäljare – då hjälpte jag kunderna att teckna försäkringarna, nu
bevisar jag för dem vad det är de har köpt och vilken hjälp de kan få.

Länsförsäkringar Bergslagen

Många av våra
medarbetare
har lång erfarenhet
och bred kunskap.
- Många av våra befattningar kräver specifika
interna utbildningar via Länsförsäkringar AB eller
via våra egna kollegor här på Länsförsäkringar
Bergslagen. För oss som bolag är det viktigt att
behålla kompetensen och ur ett kundperspektiv är
det bra att våra medarbetare har en bred kunskap.

Anki Palmér gick i pension 31 december
2018 efter 14 år som personalchef.
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Resultat

Resultat
Fördelning av placeringstillgångar

Ansvarsfulla
investeringar
Vi kan konstatera att vi har en balanserad affär med överskott i
samtliga verksamhetsgrenar. Bolaget redovisar 2018 en vinst på 332 Mkr.

Lägre skadeprocent gav
bättre försäkringsresultat
Länsförsäkringar Bergslagen ingår som ett
av 23 självständiga, lokala och kundägda
länsförsäkringsbolag i länsförsäkringsgruppen. De 23 bolagen äger tillsammans
Länsförsäkringar AB (LFAB), som bedriver
gemensam service och utvecklingsverksamhet. Länsförsäkringar Bergslagen
äger 5,6 procent av aktiekapitalet i LFAB.
Affärerna djur- och grödaförsäkring, liv,
fondliv, bank och fondförvaltning hanteras
bolagsgemensamt i olika dotterbolag som
förmedlade affärer, där Länsförsäkringar
Bergslagen har kundansvaret. Sakförsäkringsrörelsen drivs i egen regi med tillstånd
från Finansinspektionen. Länsförsäkringar
Bergslagen deltar i länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkringssystem.
Avgiven återförsäkring går till Länsförsäkringar Sak, som vi också tar emot återförsäkring från. Länsförsäkringar Bergslagen
har tre dotterbolag, varav två förvaltar

En balanserad
affär med
överskott i samtliga
verksamhetsgrenar.
Pia Sundeck,
ekonomi- och finanschef
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placeringar i fastigheter och ett bedriver
fastighetsförmedling i Lindesberg.
Hantering av risker i verksamheten
Förmågan att identifiera, förebygga och
hantera risker är central i den bransch och
den omvärld vi verkar i. För att hantera olika
risker har vi tydligt definierade strategier
och ansvarsområden tillsammans med ett
starkt engagemang för riskhanteringsprocessen, vilket bygger på tydligt definierade ansvarsområden och välfungerande
processer. Det viktigaste i arbetet med att
hantera risker är att säkerställa att de identifieras, att riskvärdering är oberoende och
att kapitalbasen är tillräcklig i förhållande
till riskerna. Detta arbete är avgörande för
att med hög säkerhet garantera de utfästelser vi dagligen gör till våra kunder.
Femårsöversikt – resultat och
ekonomisk ställning
Översikten redovisar en sammanställning av
resultat och ekonomisk ställning de senaste
fem åren. I sammanställningen finns information för att utläsa hur det går för verksamheten över tid och möjlighet att översiktligt
identifiera avvikelser under enskilda år, till
exempel skadekostnadsutfall. Årets totalresultat uppgick till 331,5 Mkr (473,2).
Försäkringsrörelsen
Tekniskt resultat före återbäring, det vill
säga det totala resultatet i försäkrings-

rörelsen, uppgick till 62,5 Mkr (35,0).
Premieintäkten, som har ökat för varje år
under den senaste femårsperioden till följd
av kundtillströmning och ökad försäljning,
uppgick till 1 295,5 Mkr (1 234,0). Skadekostnaderna var högre än föregående år med
ett utfall på 1 046,6 Mkr (1 007,9), vilket ändå
gav en lägre skadeprocent än föregående
år på 80,8 % (81,7). Driftskostnaderna var
något högre än föregående år och uppgick
till 201,9 Mkr (197,8), viket gav en driftskostnadsprocent på 15,6 % (16,0).

Det övergripande målet med vår kapitalförvaltning är att säkerställa att vi alltid har tillräckligt med pengar för att ersätta
skador som våra kunder råkar ut för. Vår utgångspunkt är
att bolag som arbetar med hållbarhetsfrågor skapar bättre
förutsättningar för sin långsiktiga utveckling. Vi väljer därför
bort bolag som bryter mot internationella konventioner, som
har fossila bränslen, spel eller kontroversiella vapen som
grund för sin verksamhet. När vi placerar via investeringsfonder utvärderar vi respektive fonds hållbarhetsarbete på
motsvarande sätt. Bland annat följer vi Länsförsäkringar ABs
exkluderingslista som finns publicerad på vår hemsida.

Övriga intäkter och kostnader
Övriga intäkter och kostnader består av resultatet av vår förmedlade affär – bank, liv,
agria och fastighetsförmedling. Bankverksamheten är en växande verksamhet, där vi
investerar i såväl personella resurser som
i kontor på fyra mindre orter. Tillväxten i
bankaffären är fortsatt mycket bra. Även
livaffären har god utveckling och visar fortsatt tillväxt. Totalt uppgick övriga intäkter
och kostnader till 26,2 Mkr (27,3). 
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27 %

6 243
Mkr

22 %
25 %

Räntebärande
Aktier och aktiefonder

LFAB och övrigt onoterat
Fastigheter

Femårsöversikt, belopp i Mkr
2018

2017

2016

2015

2014

1 296

1 234

1 143

1 050

1 021

RESULTAT
Premieintäkter f.e.r.
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Försäkringsersättningar f.e.r.
Driftskostnader f.e.r.

20

14

25

2

14

-1 047

-1 008

-984

-852

-836

-202

-198

-198

-179

-173

Övriga tekniska kostnader f.e.r.

-4

-7

-8

-4

-4

Tekniskt resultat före återbäring

63

35

-22

17

23

Återbäring

Orolig finansmarknad
Länsförsäkringar Bergslagen har en diversifierad värdepappersportfölj med obligationer, aktier och fastigheter. Summan av
placeringstillgångarna uppgick vid årets
slut till 6 242,5 Mkr (6 014,5). Avkastningen
på placeringstillgångarna uppgick till 230,6
Mkr (643,1), vilket motsvarar3,8 procent.

26 %

-

-165

-

-

-

Försäkringstekniskt resultat i försäkringsrörelsen

63

-130

-22

17

23

Finansrörelsens resultat

231

643

479

303

372

26

27

5

2

-5

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

319

541

462

323

390

Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt

330

456

376

284

337

Årets totalresultat

332

473

377

285

338

6 243

6 014

5 528

4 792

4 431

Försäkringstekniska avsättningar

2 497

2 597

2 269

2 074

1 973

Konsolideringskapital

4 423

4 135

3 582

3 133

2 809

Övriga intäkter och kostnader

EKONOMISK STÄLLNING
Placeringstillgångar

Konsolideringsgrad

336 %

327 %

304 %

287 %

267 %

Skadeprocent

80,8 %

81,7 %

86,1 %

81,2 %

81,9 %

Driftskostnadsprocent

15,6 %

16,0 %

17,3 %

17,0 %

16,9 %

Totalkostnadsprocent

96,4 %

97,7 %

103,4 %

98,2 %

98,8 %

3,8 %

11,3 %

9,6 %

6,5 %

9,2 %

Totalavkastning i kapitalförvaltningen
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Ägs av våra kunder

Ägs av våra kunder

Så fungerar vår organisation

Styrelsen

Kunder/Ägare
Fullmäktige
Bengt-Erik
Lindgren

Joakim
Alkman

Ann-Christine
Norrström

Pär
Jansson

Jan-Erik
Westlund

Henrik Seiver

ordförande

Styrelse
Bengt-Erik Lindgren
Jan-Erik Westlund
Joakim Alkman
Ann-Christin Norrström

Annika Bergman
Sofia Larsen
Per Åhman
Pär Jansson

vice ordförande

Annika
Bergman

Per
Åhman

Sofia
Larsen

Personalrepresentant:
Henrik Seiver
Helena Lindberg
Supp. Linda Kamsvåg

Internrevision

personalrepresentant

Helena Lindberg Linda Kamsvåg

personalrepresentant

personalrepresentant
suppleant

VD

Mikael Sundquist

Företagsledningen
Ekonomi & finans

Med start 1 januari 2019
axlar Lisa Ringbom Axner
rollen som bolagets nya
HR-chef och Sofia Norrby
rollen som ny affärsområdeschef Försäkring.

Affärsutveckling & IT

Pia Sundeck

Jenny Gréen

Kommunikation

Välkomna!

Personal

Anna-Maria Wallin

Ann-Christin Palmér*

Regelefterlevnad,
riskhantering & aktuarie
Lisa Ringbom
Axner
Bank

Ann-Christin Lindahl*

Försäkring

Jan-Åke Eriksson*

Skador

Bjarne Lindén

← Segment Företag och Lantbruk →

← Segment Privat →

Sofia Norrby

* Förändringar i företagsledningen 2018: Jan-Åke Eriksson och Ann-Christin Palmér gick i pension och Ann-Christin Lindahl fick ett
uppdrag i ett annat länsbolag. Två nya chefer är rekryterade. Pia Sundeck byter roll till affärsområdeschef bank 2019.
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Överst från vänster; Jan-Åke Eriksson, affärsområdeschef försäkring, Jenny Green, chef för affärsutveckling och
IT, Bjarne Lindén, områdeschef skador, Ann-Christin Lindahl, affärsområdeschef bank, Pia Sundeck, ekonomi- och
finanschef och Mikael Sundquist, verkställande direktör. Sittande från vänster; Anna-Maria Wallin, kommunikationschef och Ann-Christin Palmér, personalchef.
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Framåt
tillsammans
Alla som lärt sig cykla upptäcker snart samma sak;
att hemligheten bakom en bra balans är att hålla
blicken långt framme, mot horisonten. Det är när
man ser och tänker för kortsiktigt som det kan vingla
till. Samma sak gäller för oss på Länsförsäkringar
Bergslagen. Ända sedan starten 1848 har vi haft
samma långsiktiga perspektiv på verksamheten. Och
så tänker vi fortsätta, rakt in i framtiden.

lfbergslagen.se

