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Redogörelse för bolagets ersättningar till anställda under 
2016 
(Kommer efter stämman att också att redovisas på bolagets webbplats) 

 

Enligt Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2011:2 ska bolaget presentera en redogörelse 

för företagets ersättningar i samband med att årsredovisningen fastställs. Här lämnas en 

redogörelse för företagets ersättningar till anställda. 

Principer och Riktlinje samt beredande och beslutande organ 

Bolagets styrelse har fattat beslut om Riktlinje för ersättning till anställda. Denna gäller för 

samtliga anställda i bolaget. Beslut om riktlinjen grundar sig på en analys av vilka risker 

ersättningsriktlinjen kan vara förknippad med. Riktlinjen ses över och beslutas av styrelsen 

årligen eller när det bedöms nödvändigt. 

 

Vissa ersättningsfrågor bereds av ett Ersättningsutskott. Utskottet ska utarbeta förslag till de 

principer för ersättning och övriga anställningsvillkor till bolagsledningen som ska fastställas av 

styrelsen. Styrelsen beslutar om ersättning för och övriga villkor till verkställande direktören. 

Ersättningar till styrelse och medarbetare under verksamhetsåret 2016 

Bolaget har i huvudsak fasta löner till anställda. Till säljande personal har det förekommit 

rörlig lön/provision för livprodukter enligt gällande lokalt kollektivavtal. Den rörliga 

lönedelen togs helt bort vid det lokala livavtalet 2015 förutom villkorsändring av nya Trad 

som gäller fram till 2017-03-31. Denna personalkategori tillhör inte kategorin anställda i 

ledande position och bedöms inte i sitt dagliga arbete utöva ett sådant inflytande att det 

påverkar bolagets risknivå.  

Härutöver lämnas pensioner och övriga förmåner enligt gällande avtal och praxis inom 

försäkringsbranschen. 

 

Ersättning till vd och andra ledande befattningshavare består av grundlön, övriga förmåner 

och pension. Övriga förmåner avser tjänstebil, lunch- och ränteförmån. Enbart vd har 

tjänstebil som förmån. Rörlig ersättning förekommer i form av resultatdelning till personal i 

förhållande till måluppfyllelse och maximalt till 35 % av prisbasbeloppet. För 2016 innebar 

detta vid 100 % tjänstgöring maximalt 15 505 kr brutto. Vd och Compliance är undantagen 

från denna resultatdelning avseende 2016. Den undantagna kretsen har utökats till 

företagsledning och kontrollfunktioer fr.o.m. 2017. För mer detaljerad information hänvisas 

till bolagets årsredovisning. 

 

Till styrelsens ordförande och ledamöter har arvode lämnats enligt bolagsstämmans beslut.  

Styrelsearvode lämnas inte till personer anställda i bolaget. 

 

Bolaget har såväl förmåns- som premiebestämda pensioner i enlighet med gällande 

kollektivavtal i branschen.  
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Kriterier för ersättningar 

Grundprincipen för bolagets ersättningssystem är att främja god lönsamhet och bolagets 

långsiktiga utveckling. Väsentligen har bolagets ersättningar ingen direkt koppling till 

bolagets resultat. För säljande personal har det funnits rörlig ersättning för livprodukter som 

är kopplad till försäljningsmål. Den rörliga lönedelen togs helt bort vid det lokala livavtalet 

2015 förutom villkorsändring av nya Trad som gäller fram till 2017-03-31. Bolaget kan, 

utöver kontant ersättning, erbjuda anställa förmåner t.ex. i form av rabatter på bolagets 

produkter, bilförmån och lunchförmån. 

 
Riskanalys 

Bolaget har en ersättningsmodell som är förenlig med och främjar en effektiv riskhantering. 

Utgångspunkten är att ersättningar och anställningsvillkor inte får uppmuntra till överdrivet 

risktagande men möjliggör att anställda och personer till ledande befattningar kan rekryteras 

och behållas. 

 

Till anställd i ledande befattning, och som kan påverka bolagets risknivå, räknas verkställande 

direktör, personer i bolagets ledning och kontrollfunktioner.  

 


