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Resultat 2015 

NYCKELTAL 2015 2014

Rörelseresultat efter skatt, Mkr 68 133

Balansomslutning, Mkr 2 739 2 566

Konsolideringsgrad 334 % 340 %

Medelantal anställda 99 95

Sakförsäkring

Premieinkomst (brutto), Mkr 464 523

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr -35 30

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring 101 % 94 %

Totalavkastning kapital- 
förvaltning 7,2 % 10,3 %

Antal kunder 56 400 55 500

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 96 113

Totalt försäkringskapital, Mkr 2 247 2 217

Antal kunder 17 600 19 700

Bank

Inlåning, Mkr 1 993 1 791

Utlåning, Mkr 3 426 3 109

Förvaltad fondvolym, Mkr 231 129

Antal kunder 14 900 14 200

Totalavkastning kapitalförvaltning

Felicia Ovin, delägare i Kretsloppshuset – Årets hållbara företag 2015

2 RESULTATSAMMANSTÄLLNING   

Text: Bitti Jonasson.
Foto: Omslag, fotograf Pierre Toresson. Felicia Ovin 
och Lucas Eriksson, fotograf Jens Blixth. Pia Sand-
vik, affärsledning, styrelse och medarbetare, foto-
graf Anna Wilhelmsson. Fullmäktigeledamot Ola 
Regnander, fotograf Marie Birkl. Foton från allsång-
en är fotograferad av Pierre Toresson. Övriga bilder 
- medarbetare Bitti Jonasson eller den interna bild-
banken.
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Fullmäktigeval med 
allsångssuccé 
Under några intensiva veckor i oktober upprepades fjolårssuc-
cén länets Allsång. I samband med val av fullmäktigeledamöter 
i Åre, Berg och Krokom bjöds våra kunder, och andra, in för att 
välja fullmäktigeledamöter för den kommande treårsperioden 
och samtidigt få chansen att lyssna på och sjunga med duktiga 
artister från länet och bygden. 
 Och det blev återigen succé. Totalt 2 200 personer fanns 
på plats i Röjsmohallen i Järpen, Mötesplats Oviken och Krok-
omshallen. Nu lyfter vi blicken mot nästa år och allsånger i de 
kommuner som har fullmäktigeval hösten 2016. 
 - Ett stort tack till alla er som kom, som jobbade och som 
medverkade på olika sätt – inte minst alla våra fantastiska med-
arbetare på Länsförsäkringar Jämtland, säger Pia Sandvik, vd 
Länsförsäkringar Jämtland.
 I samband med allsångerna delades vårt ungdomsledarsti-
pendium ut i de tre kommunerna, och mottagarna var Simon 
Djerf, Åre kommun, Lucas Eriksson, Bergs kommun och Peter 
Bring, Krokoms kommun. n
Läs mer om ungdomsledarstipendiet på s 13.

Idrottstalangstipendiet 
till en tjej och en kille
I maj delade vi ut vårt anrika Idrottstalangstipendium till en kille och en tjej 
som har visat goda nationella resultat inom sin idrott. Båda tävlar för en 
förening ansluten till JH Idrottsförbund. Mottagarna av stipendiet 2015 var 
alpinåkaren Max Gordon Sundqvist och skidskytten Sofia Myhr. n

Storslam på 
Web Service 
Award – igen! 
Web Service Award är en utmärkelse som delas ut en gång per 
år till de webbplatser/intranät/appar som har de mest nöjda 
besökarna.
 I kategorin Mobilsajt och app utsågs Länsförsäkringars app 
till segrare i hård konkurrens: ”Det är en bedrift att från så höga 
kundnöjdhetsnivåer göra en så stark förbättring”, säger Web 
Service Award.
 Juryns motivering lyder: ”Tillgänglighet och användarna i 
centrum är några av honnörsorden för vinnaren. De har lyckats att 
skapa en snygg, enkel och funktionell mobillösning som använ-
darna verkligen gillar att använda.” 
 Dessutom fick Länsförsäkringar hedersutmärkelsen Bästa 
förbättrare för mobila sajten och appen. Utmärkelsen går till den 
webbplats som har lyckats med att öka sitt Web Service Index, 
dvs. andelen nöjda besökare, mest av alla undersökta sajter i 
respektive kategori.
 Agria.se kammade hem segern i kategorin Information & 
service, samt i kategorin Responsiv webbplats.  n

Agria
Agrias smådjursverksamhet (till exempel katt- och hundförsäkring) är 
sedan 2013 en del av Länsförsäkringar Jämtland. I dagsläget består 
arbetsgruppen av en regionchef och fem försäkringsförmedlare. 2015 
har varit ett mycket framgångsrikt år och antalet tecknade försäkringar 
ökade med 34 procent jämfört med 2014. Premievolymen för 2015 blev 
23 miljoner, en ökning med två miljoner jämfört med 2014.
– Det handlar väldigt mycket om att vi finns där djurägarna finns. Under 
2015 medverkade vi på cirka 25 evenemang – allt från den lilla hundut-
ställningen till stora Fäviken Game Fair. Vi anordnade också en mycket 
uppskattad ”Hundspirations-dag”, med föreläsare och hundmässa, 
berättar Anki Thulin, regionchef för Agrias smådjursverksamhet i länet.

Ungdomsledarstipendiat Åre kommun – Simon Djerf
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Goda erfarenheter 
av släckgranater
Redan hösten 2014 inledde vi ett samarbete med Räddningstjänsten 
i Åre kommun och Räddningstjänsten Jämtland (resterande åtta 
kommuner i länet). Samarbetet handlar om att vi finansierar de 
släckgranater som används hos våra boendeförsäkringskunder, för 
att stoppa och begränsa brand. 
 Erfarenheterna som gjorts under 2015 är mycket positiva och 
Räddningstjänsten i Åre vittnar om att flera byggnader, som annars 
skulle brunnit ned till grunden, har räddats. Bland annat ett fler-
bostadshus med åtta lägenheter och ett fritidsboende. Ett annat 
exempel är en husbrand i Mörsil innan sommaren. Första person 
på plats, en deltidsbrandman som arbetar som ambulansförare, 
möttes av en fullt utvecklad brand – fönsterrutorna hade redan 
gått sönder. Han kastade utan att tveka in släckgranaten i lågorna 
och släckte branden. Räddningstjänsten var på plats några minuter 
senare och slapp då också ”dränka” hela huset i vatten, vilket är det 
man annars vanligen gör. En vanlig följdskada efter ett brandtillbud 
är därför just vattenskador, och att slippa vattenskador efter släck-
ningsarbete är en positiv bieffekt. 

I ett glesbygdslän som vårt är det ofta en eller enstaka personer på 
plats först – till exempel första insatsperson eller deltidsbrandmän. 
Huvudsyftet med att använda släckgranat i detta läge är att för-
dröja brandförloppet så att Räddningstjänsten hinner fram och kan 
påbörja sina insatser. Med hjälp av släckgranaten kan man ofta få 
bort så mycket brand och rök att det inte längre klassas som rök-
dykning att ta sig in i byggnaden. Om man är utrustad för självskydd 
(vilket deltidsbrandmän är) kan man gå in och hjälpa människor som 
kan finnas kvar i byggnaden. Rökdykning kräver av säkerhetsskäl 
ett fullt team på fem personer. Så släckgranaterna räddar både liv 
och egendom. 
 På sikt tror Janne Larsson, riskanalytiker på Länsförsäkringar 
Jämtland och ordförande i Brandskyddsföreningen Jämtland, att 
byar som har långt till räddningstjänst har tillgång till granater, och 
att det finns utbildade personer i byn. Precis som man idag arbetar 
med hjärtstartare. n

Använd brandsläckaren!
Varje år delar vi ut en mängd brandsläckare i utbyte mot tomma 
brandsläckare, brandsläckare som våra kunder använt för att 
förhindra eller begränsa brandtillbud. Under 2015 ersatte vi 19 
brandsläckare som använts för att förhindra eller begränsa brand. 
De insatser som våra kunder gjort under 2015 har uppskattningsvis 
räddat värden för minst 15 miljoner. Dessutom har insatserna för-
hindrat onödigt lidande och många minnen och värdefulla föremål 
har räddats. n

Insatser för integration 
och trygghet
Under hösten 2015 införde vi vad vi kallar för ”integrationsbidrag”. 
Bakgrunden är att vi vill bidra till fler positiva initiativ för integra-
tion. Vi vill stärka de ideella krafter som redan finns för att öka 
kontakterna mellan länsbor och ”nyjämtar”, så att våra nyjämtar 
får så bra förutsättningar som möjligt för en meningsfull tillvaro. 
Att vi tillsammans arbetar för att nyjämtar ska komma in samhäl-
let, få möjlighet att träna på språket och knyta kontakter som nu 
eller senare kan ge möjlighet till nya vänskaper, arbete och studier 
– det gynnar oss alla. Men ibland saknas pengar för att kunna göra 
bra långsiktiga insatser, och där kan vi bidra. Föreningar, ideella 
organisationer, sammanslutningar av privatpersoner med flera 
har sökt bidrag, till aktiviteter för asylsökande och flyktingar med 
uppehållstillstånd. Under hösten 2015 avsatte vi 60 000 kronor, och 
vi beviljade motsvarande summa. Viktiga kriterier är långsiktighet 
och att bidraget kommer hela länet till godo – hellre många mindre 
insatser än få stora, för att stimulera ett brett engagemang.
 Strax innan årsskiftet öppnade vi möjligheten för flyktingför-
läggningar och HVB-hem att beställa barnreflexvästar, för att öka 
tryggheten och säkerheten för dessa barn. Vi fortsätter med detta 
under 2016. Sedan ett par år tillbaka samarbetar vi också med Mig-
rationsverket, så att alla nyanlända får hängreflexer från oss. 

 På lfz.se finns formulär för ansökan om integrationsbidrag och 
reflexvästbeställning.  n

Granaten kyler och släcker brandhärden inom några minuter 
och brandens omfattning avgör behovet av eftersläckning. 
Granaten reducerar skador och minskar saneringsbehov.  
Den kyler en brandhärd med cirka 100 grader per minut. 

FAKTA OM SLÄCKGRANATER
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Vd har ordet

Länsförsäkringar Jämtland 
– ett hållbart företag

I ett kundägt bolag med en lång historia präglad av närhet till kunderna är an-
svarstagande ett naturligt förhållningssätt och en viktig bas i vårt hållbarhets-
arbete. Vi har synliggjort och intensifierat vårt hållbarhetsarbete under året. 
Vi vidareutvecklar arbetet för att vara än mer framsynta och göra mer för våra 
kunder och vårt län. 

Hållbarhet är naturligt i vår vardag
Att fokusera på och ta ett långsiktigt ansvar 
för kunden är självklart i ett kundägt bolag. 
Därför har hållbarhetsarbete som handlar 
om ansvarstagande i flera dimensioner en 
naturlig plats i vår verksamhet. Det inbegri-
per ansvarstagande för sociala, ekonomiska 
och miljömässiga frågor. För Länsförsäkring-
ar Jämtland är hållbarhetsarbete en naturlig 
del av vår verksamhet. Att vara ett kundägt 
bolag innebär att säkra en långsiktigt, stabil 
och trygg ekonomisk bas. Ett miljöarbete 
som inbegriper ett strategiskt riskarbete, ett 
skadeförebyggande arbete, samarbete med 
miljöfokuserade leverantörer, miljövänliga 
bilar m m är ett självklart arbetssätt för oss. 
Därutöver är ett starkt fokus på samhälls-
engagemang såsom engagemang i idrott, 
integrationsfrågor och regional tillväxt alltid 
varit en del av vår verksamhet. Att vi för 
första gången delar ut priset Årets hållbara 
företag är ett sätt att för oss synliggöra det 
hållbarhetsarbete som pågår i vårt län och 
därmed inspirera fler.
 Vi har ständigt kundens bästa för ögonen. 
Vår lokala beslutskraft gör att vi kan enga-
gera oss i frågor som vi tror är bra för våra 
kunder och utvecklingen av vårt län. Året har 
karakteriserats av många olika aktiviteter. 
Vi genomförde tre allsångskvällar, i Järpen, 
Myrviken och Krokom. De gick av stapeln i 
samband med våra val till fullmäktige. All-
sången genomfördes med lokala artister och 

totalt deltog 2 200 personer. Gensvaret från 
dessa kvällar var mycket starkt och är en 
tydlig kvittens på vårt engagemang.

Ökat fokus på digitalisering
Digitaliseringen fortsätter att påverka kun-
dernas beteende och den digitala utveckling-
en drivs allt mer av kunderna. Allt fler söker 
information och handlar på nätet, oavsett 
produkt. Utvecklingen gör att våra produkter 
och digitala tjänster integreras mer och mer. 
Länsförsäkringsgruppen har gemensamt 
fortsatt att utveckla sina digitala tjänster 
under året i ett stort antal projekt och vi fick 
igen utmärkelser för våra digitala lösningar, 
bland annat vår mobilapp. Länsförsäkringar 
Jämtland fortsatte sin digitala förflyttning 
och vi tog också beslut om att förstärka den 
digitala kompetensen genom en rekrytering.

Ett varmt år med få naturkatastrofer
Globalt var året det varmaste sedan mät-
ningar startade 1850. Avsaknad av stora 
naturkatastrofer och en lugn orkansäsong 
medförde att de globala kostaderna för 
naturkatastrofer var låga under 2015. Kost-
naderna uppgick till totalt cirka 90 miljarder 
US-dollar, vilket är 20 miljarder US-dollar 
lägre än 2014. Trenden fortsätter att skador 
orsakade av extremt väder ökar i vissa delar 
av världen. Det som drabbade Sverige ganska 
hårt under 2015 var stormar och skyfall. 
Jämtlands län var förskonat från häftiga 

dessa typer av oväder, men däremot drab-
bades våra kunder av flertal stora bränder 
under 2015.

Ett instabilt år på finansmarknaden
Det var oroligheter i många delar av världen, 
geopolitisk oro och Europa präglades främst 
under hösten av stora flyktingströmmar 
från bland annat Syrien. Det låga oljepriset 
påverkade världsläget på många sätt och de 
finansiella marknaderna var instabila under 
året, med hög volatilitet. Tillväxtmarknader-
na var mycket oroliga under året. Den globala 
tillväxtoron ökade i slutet på året med anled-
ning av Kinas inbromsning. Det påverkade 
världshandeln negativt och råvarupriserna 
fortsatte falla ytterligare. Den amerikanska 
ekonomin utvecklades dock ändå positivt 
och den amerikanska centralbanken höjde 
sin styrränta för första gången sedan 2006. 
Euroområdet fortsatte försiktigt sin åter-
hämtning och den svenska ekonomin hade 
också en relativt bra utveckling. Ränteläget 
fortsatte att ligga på historiskt låga nivåer 
och avkastningen i ränteportföljen är fort-
satt mycket begränsad. Instabiliteten i de fi-
nansiella marknaderna kommer att fortsätta 
påverka möjligheterna till god avkastning om 
inte risktagandet ska höjas rejält.

Ett skadedrabbat år
År 2015 var ett tudelat år. Det var ett år då 
våra kunder drabbades av många bränder. 



Tre av bränderna var så omfattande att de 
utlöste återförsäkringsskyddet*. Ett år med 
mycket skador påverkar naturligtvis resul-
tatet och trots det omfattande skadeutfallet 
så blev totalkostnadsprocenten inte högre 
än dryga 100 procent. Det visar på en sund 
försäkringsaffär i grunden. 
 Å andra sidan ökade premieintäkterna 
för femte året i rad och marknadsandelarna 
ökade i flera segment. Totalt ökade antalet 
försäkringar med drygt 2 500. Det systema-
tiska arbetet med effektivare skadehantering 
och skadeförebyggande insatser visar fort-
satt positiva resultat även om 2015 var ett 
skadedrabbat år med höga skadekostnader. 
Tillväxten i banken fortsätter och affärsvoly-
men ökade drygt 10 procent. 
 Samtidigt som vi satsar offensivt på ökad 
försäljning och utveckling inom strategiska 
områden, så har vi fortsatt fokus på att hålla 
driftkostnaderna på en acceptabel nivå. De 
direkta driftkostnaderna har stabiliserat sig 
på en bra nivå och minskade till och med lite 
för fjärde året i rad. 

Stabil kapitalförvaltning
För stabiliteten och långsiktigheten i vår 
verksamhet är det väsentligt att ha ett så 
stort kapital att vi inte äventyrar Länsförsäk-
ringar Jämtland – även om skadekostnader-
na tillfälligt ökar eller om finansmarknaden 
är skakig och avkastningen faller. Länsför-
säkringar Jämtland har en bra kapitalbas 

PIA SANDVIK 
Vd Länsförsäkringar Jämtland

som byggts upp under många år av sund 
och stabil verksamhet. I vår kapitalförvalt-
ning föredrar vi en stabil avkastning framför 
en avkastning som svänger för mycket. Vi 
försöker inte maximera avkastningen och 
avkastningen påverkas därmed mindre även 
om börserna faller. Det är en utmaning att få 
en rimlig avkastning i en miljö med historiskt 
låga räntor och volatila finansmarknader 
utan att risken i portföljen ökar avsevärt. 
Trots rådande marknadsläge håller vi fast 
vid vår strategi att inte försöka maximera 
avkastningen. Årets resultat från kapitalför-
valtningen och kapitalavkastningen motsva-
rar en ökning på 7,2 procent på vårt totala 
kapital, som nu är större än två miljarder 
kronor.

Tack till alla medarbetare 
Jag vill tacka alla medarbetare på Läns-
försäkringar Jämtland för ert fantastiska 
arbete. Ni är alla med och skapar värde för 
våra kunder. Med stor närvaro och starkt 
engagemang erbjuder ni dem service i 
världsklass. Det är basen för vår fortsatta 
framgång, vår förmåga att framsynt och 
tryggt följa kunderna och erbjuda dem trygg-
het och stabilitet. 

*) Läs mer om risker och återförsäkring på s 14.
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8  FÖRSÄKRING 

Försäkring

Ett skadedrabbat år 
med bra försäljningsutveckling
Trots att vi är dominerande på mark-
naden fortsatte vi att växa under 2015 
– från 55 500 sakförsäkringskunder år 
2014 till nästan 56 400 år 2015. Antalet 
försäkringar har dessutom ökat med 
drygt 2 500. Dessvärre har den olyckli-
ga trenden med många och kostsamma 
bränder fortsatt under 2015.

Marknadsandelen för privatkunder har ökat 
ytterligare under 2015. Marknadsandelen för 
villahem fortsätter att öka och personbilsaf-
fären har en stabil utveckling, med ökat antal 
försäkrade personbilar. Totalt står privat-
marknaden för drygt hälften av premieintäk-
ten. Lantbruksaffären är oförändrat stark – 
7 av 10 lantbrukshushåll är försäkrade hos 
Länsförsäkringar Jämtland.  
 I början av året genomfördes en större 
förändring vad gäller våra boendeförsäkring-
ar. Tilläggsförsäkringarna Allrisk byggnad, 
Allrisk lösegendom och Utökat reseskydd 
ingår numera i grundskyddet på villahem-
försäkringen och Allrisk lösöre samt Utökat 
reseskydd ingår i grundskyddet på hemför-
säkringen. För de allra flesta kunderna inne-
bär förändringen ett bättre försäkringsskydd 
till en lägre kostnad. Hur har då kunderna 
reagerat?

– De allra flesta är väldigt positiva – de 
tycker det är enkelt och tryggt. Jag pratade 

själv med en kund som läst i sitt försäk-
ringsbrev att vi lagt till dessa tilläggsför-
säkringar och hon var väldigt glad för det, 
så hon slapp göra det själv, berättar Patrik 
Steging, gruppchef privatförsäkring.

Men eftersom det inte är alla som läser sitt 
försäkringsbrev så noga har vi löpande under 
året skickat ett vykort till alla boendeförsäk-
ringskunder inför förfallodag, med informa-
tion om att tilläggsförsäkringarna nu ingår i 
grundskyddet.
 Under året har också ett omfattande 
arbete gjorts för att utveckla vårt Guld-
kundserbjudande, dvs. vårt erbjudande till 
de privatkunder som har vår bank som sin 
huvudsakliga bank, som sparar regelbundet 
och som har sin boendeförsäkring hos oss. 
Den nya paketeringen av förmåner gäller från 
och med 1 januari 2016.

– Ambitionen har varit att göra vårt erbju-
dande ännu mer attraktivt, med värdefulla 
förmåner och tjänster, och under våren 
2016 kommer vi också att ”nylansera” vårt 
Guldkundskoncept, berättar Nina Olaus-
son, som är ansvarig för privatkundsseg-
mentet.

Utvecklingen av Guldkunder har under året 
varit bra, och vid årsskiftet var drygt 4 100 av 
våra privatkunder Guldkunder och i drygt  
3 400 av länets hushåll fick samtliga hus-
hållsmedlemmar 20 procent kundbonus på 
sina sakförsäkringar. 

När det gäller företagsmarknaden har vi en 
stark position i många branscher. Det faktum 
att vi är det enda försäkringsbolaget med 
lokal säljarrepresentation över hela länet, 
både inom sak-, liv- och motorförsäkring, gör 
oss mycket konkurrenskraftiga på före-
tagsmarknaden. Vi har dessutom förstärkt 
företagsgänget under 2015 med ytterligare 
en erfaren saksäljare. 
 Samtidigt som vi sett en fin utveckling på 
flera områden kan vi konstatera att 2015 blev 
ett skadedrabbat år – inte minst på grund av 
många och stora bränder.  Skadeutfallet blev 
högre än förväntat och skadeprocenten, dvs. 
skadekostnaden i relation till premieintäkten, 
slutade på 82,7 procent, vilket kan jämföras 
med 73,7 procent 2014. Under 2015 hade vi en 
skadekostnad på 333 miljoner, jämfört med 
2014 då skadekostnaden var 273 miljoner. 
 Att fortsätta med brandförebyggande ar-
bete har högsta prioritet och erbjudandet om 
installationsbidrag (för dragbegränsare och 
gnistsläckare vid fastbränsleeldning) fort-
sätter under 2016. Eftersom fastbränsleeld-
ning är en av de vanligare brandorsakerna vill 
vi fortsatt verka för att våra kunder verkligen 
gör de förebyggande insatser som de kan 
göra. Det är främst för lantbrukskunder som 
detta installationsbidrag är aktuellt.

Läs mer om Guldkund på lfz.se.
Läs mer om Allrisk byggnad, Allrisk lösegendom och 
Utökat reseskydd på lfz.se.  n

PREMIEINKOMST SAKFÖRSÄKRINGPREMIEINKOMST SAKFÖRSÄKRING (MKR) ANTAL FÖRSÄKRINGAR
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Försäkring

Undvik tråkigheter – förebygg 
vatten- och frysskador
Våra boendeförsäkringskunder får 
erbjudande om att träffa Fredrik för en 
Trygghetsgenomgång, bland annat för 
att förebygga vattenskador. Om oturen 
varit framme är det Rolf som kommer 
på besök. Fredrik gör 400 Trygghetsge-
nomgångar varje år, och Rolf besiktar 
de allra flesta större vattenskador som 
drabbat våra kunder. Så de har en stor 
samlad kunskap och erfarenhet på om-
rådet. Här berättar de om sina erfaren-
heter och ger råd. 

Vattenskador är en av de vanligaste ska-
dorna, och de är kostsamma för oss och 
besvärliga för våra kunder. Därför får de som 
tecknar en boendeförsäkring erbjudande om 
en Trygghetsgenomgång av sitt hem, men det 
är inte obligatoriskt.

– Med undantag för fritidshus större än 300 
kvadratmeter – där krävs en trygghetsge-
nomgång för att fullvärdesförsäkra, speci-
ellt om det är ett äldre hus, säger Fredrik. 

Det är Fredrik Edholm, skadeförebyggare, 
som kunderna får träffa. Det han fokuserar 
på under Trygghetsgenomgången är att 
förebygga brand- och vattenskador – dvs. de 

allra vanligaste, kostsammaste och många 
gånger tråkigaste skadorna i ett hem. 

– Det handlar mycket om att ge kunderna 
tips och råd om vad de behöver tänka på, 
vad de behöver åtgärda, för att undvika vat-
ten- och brandskador. Och det är ytterst få 
som tackar nej till Trygghetsgenomgången, 
berättar Fredrik.

När Fredrik gör en Trygghetsgenomgång 
tittar han bland annat på vattenanslutningar 
och golvbrunnar i kök och våtrum, inspekte-
rar brandvarnarnas placering och funktion, 
och säkerställer så att det finns brandfilt och 
brandvarnare i hemmet. Fredrik konstaterar 
att köket, diskbänksskåpet, är den vanligaste 
platsen när det gäller risk för vattenskada 
eller läckage. Många håller inte koll på om 
slangar och kopplingar är täta.  

– Antingen lägger man in en vattentät 
matta eller en insats som viks upp mot 
stommen och sedan tätas mot avlopp 
och rör (finns att köpa på byggvaruhus). 
Komplettera gärna med ett vattenlarm som 
varnar vid vattenläckage – det piper om 
sensorerna blir fuktiga, berättar Fredrik.

Men även om vattenskador till följd av 
läckage under diskbänkar är vanliga, så är det 
inte dessa som står för de mest omfattande 
och kostsamma skadorna – det är frysska-

dorna. Det berättar Rolf Gunnarsson som 
arbetar som besiktningstekniker och är den 
som besöker kunderna när olyckan trots allt 
varit framme. 
 För att säkerställa att det inte är för 
kallt där vattnet kommer in, oftast under 
diskbänken, ska inomhustemperaturen 
alltid vara minst 15 grader. Enligt villkoren i 
villahem- och fritidshusförsäkringen är det 
en förutsättning för att få full ersättning vid 
vattenskada. Ett tips är också att lämna dör-
rarna till diskbänksskåpet öppna när huset 
står tomt.

– Tio grader räcker inte. Om huset står 
obebott, ingen spolar i kranarna och det är 
minusgrader ute kan det vara nollgradigt 
eller till och med minusgrader precis där 
vattnet kommer in. Och det är ofta där det 
fryser, konstaterar Rolf.

Och Rolf vet vad han pratar om. Mer än 30 
timmar i veckan är han ute hos våra skade-
drabbade kunder, för att bedöma omfattning, 
påbörja torknings- och saneringsarbete, och 
ge råd. 

– Många är förtvivlade, och de är oerhört 
tacksamma över att jag kommer ut snabbt, 
avslutar Rolf.  n

Fredrik Edholm 
Fredrik har arbetat 
på Länsförsäkringar 
Jämtland sedan 2003. 
År 2009 började han 
arbeta med villabe-
siktningar, det vi nu 
kallar Trygghetsge-
nomgångar, på deltid. 
Sedan 2012 gör han 
Trygghetsgenom-
gångar på heltid.

Rolf Gunnarsson 
Rolf började på Läns-
försäkringar Jämt-
land våren 2015. Han 
kommer från Polygon 
Sverige AB där han 
också arbetade med 
fuktbesiktningar och 
åtgärder. Rolf har mer 
än 15 års erfarenhet 
på området.
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Bank

Bankåret 2015 har kännetecknats av histo-
riskt låga räntenivåer, med minusränta hos 
Riksbanken. Inlåningsräntan är noll hos de 
allra flesta banker, med undantag för vissa 
sparkonton. Till exempel så har de kunder 
som valt vårt Jämtlandskonto haft en jämfö-
relsevis bra ränta under 2015. 
 Bostadsmarknaden i Östersund med om-
nejd har utvecklats starkt och låneräntorna 
har varit fortsatt låga under året, vilket med-
fört att utlåningsvolymerna har ökat rejält. 
 Under 2015 har trycket varit fortsatt högt 
från privatpersoner som vill bli bankkunder 
hos oss på Länsförsäkringar Jämtland.

– Under året har vi öppnat 1 150 nya löne-
konton – det säger något om det enorma 
intresset för vår bank, berättar Lena 
Gradin, ansvarig för gruppen säljstöd bank 
som bland annat ansvarar för kundentrén i 
Östersund.

För att klara den alltjämt höga efterfrågan 
har vi också anställt ytterligare en privatråd-
givare under 2015.
 Något som också kännetecknat 2015 är 
ökade regelverkskrav. Finansinspektionen 
har under året ökat kraven på både kund-
kännedom och rådgivningsdokumentation, 
med syfte att öka konsumentsäkerhet och 
transparens. 

– Vi ställer ett antal frågor till våra kunder, 
vilket innebär att varje enskilt kundärende i 
kundentrén tar lite längre tid. Men de allra 
flesta kunder har ändå förståelse för detta, 
och att det är för deras skull, säger Lena 
Gradin.  

Företagsbanken har haft en mycket bra 
utveckling under 2015 och vi blir ett alltmer 
attraktivt val för företagare. En av anled-
ningarna är att vi arbetar proaktivt med våra 
kunder, och vi erbjuder ofta regelbundna 

möten för att lära känna företaget och vara 
en del av deras utveckling, berättar Lars 
Rådström, bankchef.

– Att vi öppnat 200 nya företagskonton 
under 2015, dvs. i snitt nästan ett per ar-
betsdag, talar sitt tydliga språk, säger Lars 
Rådström.

Samtidigt har vi en hårt pressad kundgrupp 
bland våra företags- och lantbrukskunder 
– våra mjölkbönder. Mjölkpriset har fallit 
kraftigt under 2015, vilket satt hård press på 
mjölkbönderna. 

– Tyvärr så är det inte alltid vi kommer i 
hamn, trots att vi tillsammans med kunder-
na försöker finna lösningar. När våra kunder 
drabbas, så drabbas vi av kreditförluster, 
konstaterar Lars.

Avslutningsvis så ser vi med stor tillförsikt 
fram emot ett nytt och bra bankår 2016. n

Bankvolymen har ökat med 

11 procent
Den senaste femårsperioden har banken nästan fördubblat sin affärsvolym och 
tillväxten fortsätter – under 2015 har bankvolymen ökat med hela 11 procent jämfört 
med 2014. Affärsvolymen uppgår nu till 5,6 miljarder och antalet kunder har det 
senaste året ökat till knappt 15 000.

AFFÄRSVOLYM 2015 (MKR) ANTAL KUNDER
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Länsförsäkringar Jämtland tillsammans 
med de andra 22 länsförsäkringsbola-
gen har ett gemensamt service- och 
utvecklingsbolag, Länsförsäkringar AB. 
Exempel på bolagsgemensamma affärer 
som sköts lokalt är livförsäkring, bank, 
fondförvaltning och hälsaförsäkring. 

Varumärket
Länsförsäkringars varumärke är mycket 
starkt i relation till konkurrenternas inom 
branschen för bank, försäkring och pension. 
Under 2015 visade Svenskt Kvalitetsindex 
mätningar att vi har Sveriges mest nöjda 
kunder inom de flesta av våra affärsområ-
den. Länsförsäkringar har också länge legat 
högt upp i Nordic Brands anseendemätningar 
som mäter allmänhetens syn på oss som 
finansiell aktör.
 Vårt varumärkeslöfte är närhet. Upple-
velsen av en ökad närhet och ett minskat 
avstånd i relationen med Länsförsäkringar 
Jämtland ska vara vägledande för allt vi gör 
och alla kundrelationer vi har. ”I länet för 
länet” är en devis vi använder på Länsförsäk-
ringar Jämtland, inte minst i sponsringsam-
manhang.

Hälsa
Affärsområde Hälsa inom Länsförsäkringar 
AB ansvarar för produkt- och affärsut-
veckling inom det växande sjukvårds- och 
gruppförsäkringsområdet. Länsförsäkringar 
är marknadsledande inom sjukvårdsför-
säkring. Länsförsäkringar försäkrar mer än 
vart tredje företag i Sverige och erbjuder en 
sjukvårdsförsäkring som ger företagen och 

deras medarbetare tillgång till ett flertal fö-
rebyggande hälsotjänster. På så sätt hoppas 
vi kunna bidra till bättre hälsa.

Liv- och pensionsförsäkring
Länsförsäkringar erbjuder liv- och pensions-
lösningar till företag och privatpersoner. 
Genom dotterbolaget Länsförsäkringar 
Fondliv erbjuds fondförvaltning, garantiför-
valtning och riskförsäkring inom person-
riskområdet. Länsförsäkringars fondutbud 
består av 35 fonder under eget varumärke 
och 46 externa fonder. Fonder under eget 
varumärke finns inom Länsförsäkringars 
eget fondbolag och förvaltas av externa 
förvaltare. Fondlivbolaget förvaltar 103 mdr 
för länsförsäkringsgruppens liv- och pen-
sionsförsäkringskunder. I Länsförsäkringar 
Liv sker ingen nyteckning, men här förvaltas 
traditionell livförsäkring som är tecknad före 
stängningen i september 2011. Under 2015 
har arbetet med att erbjuda kunder möjlig-
heten att villkorsändra försäkringar till Nya 
Trad fortsatt. Mottagandet från dem 
som hittills fått erbjudandet har varit positivt
och 31 procent av dessa kunder hos Länsför-
säkringar Jämtland har ändrat till Nya Trad.

Utveckling under 2015
För att stärka länsförsäkringsbolagens 
konkurrenskraft och öka värde för kunderna 
bedriver vi utvecklingsarbete tillsammans, 
ett arbete som bedrivs utifrån kundernas 
behov. 
 Ett antal fokusområden har arbetats fram 
tillsammans med länsförsäkringsbolagen. 
De finns inom områden där större förflytt-
ningar behöver genomföras för att möta 
länsförsäkringsgruppens gemensamma 

marknadsstrategi.  Fokusområdena hanterar 
förändringar inom kundmötet, erbjudanden 
och beslutsstöd.

Extra fokus på digitala förbättringar 
Fokusområden i det gemensamma utveck-
lingsarbetet under 2015 har varit förbättrade 
digitala tjänster, enklare och förbättrad 
kundinformation, produktförbättringar samt 
förändringar som drivs av lagstiftning och 
regelverk. Några exempel på utveckling och 
förbättringar som skett under 2015 är:
•	 Förbättring av funktionen teckna mo-

torförsäkring på Internet.
•	 Förbättrad försäkringsinformation i det 

inloggade kundmötet. 
•	 Mobilappen har förbättrats under året – 

löpande förbättringar sker i dialog med 
våra kunder. Genom ”Månadskollen” ges 
kunderna en tydligare bild av ekonomin 
och det har blivit enklare och smidigare 
att betala räkningar. 

•	 Det är nu möjligt att göra digitala hälso-
deklarationer för produkter som kräver 
hälsoprövning.

•	 Kunderna kan nu få tillgång till rådgiv-
ningsdokumentation i det inloggade 
kundmötet.

•	 En plan, s.k. digital road map, som be-
skriver på vilket sätt Länsförsäkringar 
ska kunna realisera den digitala målbil-
den har tagits fram.

•	 En ny marknadsstrategi för länsför-
säkringsgruppen som tar utgångs- 
punkt i kundernas behov och beteenden 
har tagits fram. Den innehåller bland 
annat kundundersökningar som ger oss 
mer kunskap om vad som är viktigt och 
värdefullt för våra kunder. n

Samverkan 
som stärker 

Länsförsäkringar 
Jämtland

Bolagsgemensamt
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Hållbarhet

Ansvarstagande – 
fundamentet i ett kundägt bolag

Kretsloppshuset – 
Årets hållbara företag 2015

Att vi är ett kundägt bolag, där eventuellt 
överskott går tillbaka till våra ägare, våra 
kunder, är en viktig hörnsten för hur vi ser på 
hållbarhet och hur vi definierar vårt ansvars-
tagande som bolag. Att de tre perspektiven 
social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet 
är en naturlig och integrerad del i vardagen 
är grunden för ett bra hållbarhetsarbete.  
 Framtid och stabilitet både för bolaget 
och vår omgivning står i fokus. Vi bygger vår 
verksamhet på ansvarstagande och goda 
relationer, och vårt synsätt bidrar till lång-
siktig trygghet för våra kunder och är också 
till nytta för alla som bor i länet – det säger 
vd Pia Sandvik.

– Att ägas av sina kunder innebär en skyldig-
het att agera ansvarsfullt. Vi har ett långsik-
tigt åtagande gentemot våra ägare, gentemot 
hela försäkringskollektivet. Vi kan inte ta 
onödiga risker varken i vår kapitalförvaltning 
eller när vi försäkrar in nya objekt – det är 
ett risktagande som i slutänden kan drabba 
kollektivet hårt.   
 Att arbeta för ett tryggt och säkert län 
och att engagera oss i länets utveckling och 
framtid är också viktiga ansvarsfrågor för ett 
lokalt och kundägt bolag som oss.
 Under 2015 har ett arbete påbörjats för att 
vidareutveckla Länsförsäkringar Jämtlands 
hållbarhetsarbete.

– För mig är hållbarhet lika med ansvars-
tagande. Ett ansvartagande som ska vara 
en naturlig del i såväl den vardagliga verk-
samheten som i de långsiktiga strategierna. 
Hållbarhet ska genomsyra allt. Men vi behö-
ver vara överens om vad som är hållbart och 
ansvarstagande, om definitioner och om vad 
som är viktigast. Därför samlar vi nu ihop och 
analyserar det vi redan gör inom social, mil-
jömässig och ekonomisk hållbarhet för att ta 
nästa utvecklingssteg i rätt riktning, avslutar 
Pia Sandvik. n

Initiativtagaren till Kretsloppshuset i Mörsil, 
Christl Kampa-Olsson, äger och driver idag 
företaget tillsammans med de två delägarna 
Felicia Ovin och Ann-Christine Engberg. 

– Vi har en tydlig profil, vi vet vad vi vill – vi 
skyndar långsamt men mycket, mycket 
målmedvetet, säger Christl.

Prissumman från Länsförsäkringar Jämt-
land, 20 000 kronor, ska användas till fort-
satt utveckling av hållbarhetsarbetet. Utöver 
prissumman fick Kretsloppshuset en inspira-
tionsföreläsning av Sivertsson & Fredriksson, 
Hållbarhetskonsulterna. n

Eftersom hållbarhet och ansvar är 
nyckelfrågor i ett kundägt och lokalt 
bolag är det extra roligt att vara det 
företag som står bakom priset Årets 
hållbara företag, som delades ut för 
första gången i november 2015 på 
företagargalan Guldgalan. Trots att 
konkurrensen var hård så var det en 
enig jury som utsåg Kretsloppshuset 
i Mörsil till vinnare. Kretsloppshuset 
tog emot priset av Länsförsäkringar 
Jämtland.

Tack vare några goda år beslutade styrelsen under våren 2015 att återbäring ska betalas ut till våra kunder. Beslutet som fattades grun-
dades på resultat för år 2014, och 40 miljoner avsattes till återbäring. Återbäringen betalas ut till alla kundgrupper, privat-, företags- och 
lantbrukskunder, genom insättning på försäkringtagarens konto. Det är drygt 50 000 kunder som får återbäring våren 2016.

Årets hållbara företag skyndar långsamt men 
mycket målmedvetet mot ett växande och 
alltjämt hållbart företag. Med passion, energi 
och strategi har de tagit klivet från ett ideellt 
initiativ till en affärsmässig verksamhet där 
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet 
är integrerad i allt – från det tidiga pionjär-
arbetet till strategiska vägval och i det dagliga 
beslutsfattandet.

Jury: 
 Karin Fahlén, Deloitte AB 
 Kjell Lundberg, f d reklamman 
 Torgny Södrin, Miljöaktuellt 
 Iréne Sivertsson och Emma-Helena  
 Fredriksson, Sivertsson & Fredriksson, 
 Hållbarhetskonsulterna 
 Anna-Karin Lindeberg och Bitti Jonasson,  
 Länsförsäkringar Jämtland

ÅTERBÄRING TILL VÅRA KUNDER

JURYNS MOTIVERING
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– Alla barn behöver bli sedda

bygger på ideella insatser och det är oftast 
föräldrar som ställer upp som ledare. Efter-
som han själv varit föräldraledare och trä-
nare vet han vilka misstag man ska undvika.
Och ungdomarna uppskattar verkligen Lucas. 
Så här säger en av tjejerna i Myssjö Oviken:

– Han har gett oss ungdomar i Oviken bra 
möjligheter att spela fotboll. Som ledare är 
han positiv, stöttande och vänlig. Han ser 
alla – inte bara de som tar mycket plats och 
hörs mycket.

Stipendier delades också ut i Åre och Krokom
Ytterligare två ungdomsledare fick ta emot 
vårt Ungdomsledarstipendium och det var 
Simon Djerf i Åre kommun och Peter Bring i 
Krokoms kommun. Simon är en sann eldsjäl 
och han mottog stipendiet för sitt engage-
mang för ensamkommande flyktingbarn i Åre 
kommun. Peter mottog stipendiet för att han 
är en karismatisk tränare som delar med sig 

av sin breda erfarenhet och stora kunskap till 
ungdomsidrotten.
 Under hösten 2016 är det dags att dela ut 
Ungdomsledarstipendiet i Härjedalen, Ström-
sund och Ragunda kommuner. n

OM UNGDOMSLEDAR-
STIPENDIET

Ungdomsledarstipendiet har delats 
ut i länets alla kommuner sedan 1974. 
Totalt har nästan 390 personer mot-
tagit stipendiet. Stipendiet delas ut 
till ungdomsledare som arbetar ideellt 
och framgångsrikt med ungdoms-
verksamhet inom till exempel kultur, 
idrott, nykterhetsrörelsen, kyrkan eller 
sociala engagemang.

Det säger Lucas Eriksson, som är 
ungdomsledare i Myssjö-Ovikens IF och 
som hösten 2015 mottog Länsförsäk-
ringar Jämtlands ungdomsledarstipen-
dium i Berg. 

Lucas säger också att det är extra viktigt att 
det finns organiserade aktiviteter på lands-
bygden. Avstånden gör att det är svårare att 
spontat spela fotboll och hitta andra med 
samma intressen. 

– Vi även ordnat fotbollskolor och erbjudit 
träningar på loven för att fånga upp de 
som inte har möjlighet att åka bort. Under 
somrarna har vi arrangerat Sportscamp, 
med flera olika idrotter och lekar.

Just nu handlar Lucas engagemang mycket 
om ledarrekrytering och internutbildning. 
Att uppmuntra och underlätta för ledare att 
utbilda sig inom idrott och ledarskap. Allt 

Istulpaner på Kretsloppshuset
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Riskanalys är viktigt för 
ekonomisk hållbarhet

Hållbarhet

säkring samt avbrottsskydd och en mängd 
olika tilläggsförsäkringar, berättar Katarina.

Katarina och Anna-Lena arbetar mycket till-
sammans. Anna-Lena är också den som be-
räknar EML, ”Estimated Maximum Loss”. EML 
är den maximala skada (dvs. kostnad) som vid 
en och samma skadehändelse bedöms kunna 
drabba ett försäkringsobjekt. EML-beloppet 
täcker in allt från egendomsförsäkring till 
avbrottsförsäkring (dvs. stilleståndskost-
nader för ett företag). Riskanalyser och 
EML-beräkningar är ett viktigt underlag till 
underwriterns arbete med att paketera och 
prissätta försäkringen rätt.
 Anna-Lena bedömer exponering och 
minimerar risker när hon gör besiktningar 
hos företag. Hon kravställer bland annat vilka 
förebyggande åtgärder en försäkringstagare 
behöver göra för att vi ska kunna erbjuda 
försäkringsskydd.

– Om till exempel en butik ska försäkras så 
är inbrottssäkerheten i fokus, då ställer vi 
krav på vilken typ av lås och eventuellt larm 
som ska finnas. Om det är en byggnad där 
brandrisken bedöms som mycket hög som 
ska försäkras så kräver vi fasaddetektorer, 
så att eventuella bränder snabbt kan upp-
täckas, säger Anna-Lena.

Ibland är vissa kunder mer drabbade än 
andra och då vidtar vi åtgärder. Om en kund 
till exempel varit inbrottsdrabbad vid uppre-
pade tillfällen, så hjälper Anna-Lena till med 
att se över deras skalskydd för att undvika 
fler inbrott. 

– När det gäller så kallade flerskadedrab-
bade kunder, så brukar vi föra en dialog med 
dem om hur vi tillsammans kan förebygga 
och förhindra framtida skador, avslutar 
Anna-Lena. n

I ett försäkringsbolag är förmågan att identifiera, förebygga och hantera risker en 
av hörnstenarna för en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Ett exempel på de risker 
vi hanterar är skadeförsäkringsrisken. Felbedömning av risker vid införsäkring av 
större objekt eller verksamheter kan få stora konsekvenser om olyckan är framme. 
Därför finns olika roller och kompetenser som dagligen arbetar med dessa frågor. 
Två av dem är Anna-Lena Söderberg, riskingenjör, och Katarina Axelsson, under-
writer företagsförsäkring.  

Katarina arbetar med att paketera och pris-
sätta specialanpassade företagsförsäkringar, 
vilket bland annat innebär att beräkna och 
bedöma risker för att kunna sätta rätt pris 
på rätt försäkring till kunden. Underwriterns 
roll är också att säkerställa att vi har åter-
försäkring1 som täcker de risker vi tar.
 Företagsförsäkringar sätts oftast ihop 
utifrån kundens behov och den verksam-
het företaget bedriver – olika branscher 
och verksamheter kan vara utsatta för olika 
risker av varierande storleksgrad. Priset på 
den skräddarsydda företagsförsäkringen 
bestäms utifrån risknivån. 
 Att säkerställa att kunden får rätt försäk-
ring till rätt pris. Ja, det kan låta enkelt, men 
det kan också vara en utmaning.

– En skräddarsydd företagsförsäkring är 
ofta väldigt komplex i sin sammansätt-
ning. Den innehåller allt från försäkring av 
egendom till rättsskydds- och ansvarsför-

1) Alla försäkringsbolag är återförsäkrade, vilket innebär att försäkringsbolagen själva har försäkring för 
stora skadehändelser.

”Vi är ett relativt litet 
bolag vilket ger stor 
variation med många 
olika arbetsuppgifter 
och stort ansvar. Det är 
helt enkelt jätteroligt!”

Katarina Axelsson 
Katarina, som är system-
vetare i grunden, bör-
jade på Länsförsäkringar 
Jämtland 2004 och då 
som skadereglerare (före-
tagsförsäkring). År 2008 
började hon som UW och 
har för det arbetet gått 
bl a en internutbildning 
(2,5 år) samt diplomutbild-
ning på IFU.

Anna-Lena Söderberg 
Anna-Lena är byggnadsin-
genjör och har arbetat på 
Länsförsäkringar Jämt-
land sedan 2006. Hösten 
2010 blev hon klar med en 
2,5 år lång internutbild-
ning för riskingenjörer 
och hon har sedan dess 
arbetat som riskingenjör.
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Hållbarhet

– Det som nyligen var prioriterade 
miljöfrågor är idag självklarheter

– Men redan den sista september passe-
rade vi 40 genomförda videokonferenser 
och målet var nått, så 2016 blir det tuffare 
målsättningar, konstaterar Ulf.

Alla nyanställda vid Länsförsäkringar 
Jämtland får en grundläggande miljöutbild-
ning och sedan hösten 2015 är det Ulf som 
håller i utbildningen. Utbildningen ger inte 
enbart kunskap om våra egna mål och vår 
egen miljöpåverkan, utan också kunskap om 
miljöfrågor och klimataspekter ur ett globalt 
perspektiv. 

– Det är viktigt att alla förstår sin del, sin 
möjlighet att påverka. Om alla gör något 
blir det tillsammans mycket, konstaterar 
Ulf. 

Vi samarbetar också med Östersunds kom-
mun, Länsstyrelsen och Region Jämtland 
Härjedalen kring ett klimatseminarium, som 
genomförts varje höst under många år. Vid 
seminariet 2015 var temat just Hållbarhet. Ett 
budskap vid senaste seminariet var att det är 
viktigt att vara här och nu.  

– Att vara lite mer kortsiktig kan vara ett 
effektivt sätt att nå långsiktighet. Framti-
den är för abstrakt för många, man orkar 
inte engagera sig om man tittar alltför långt 
fram i kristallkulan, tror Ulf.

Ett viktigt arbete under 2015 har varit lan-
seringen av utmärkelsen ”Årets bilplåtverk-
stad”, som Ulf står bakom tillsammas med 
motorskadegruppen. Syftet med utmärkel-
sen är att uppmana och utmana våra leve-
rantörer till miljövänlighet och att säkerställa 
kundnöjdhet. 

– Vi vill premiera de som tänker och arbetar 
miljövänligt. Vi vill få mer fokus på hållbar-
het och vi mäter sådant som begagnade 
bildelar, plastreparationer och kundnöjdhet.

Årets bilplåtverkstad utses bland våra avta-
lade bilplåtverkstäder, vilket är drygt 15 i hela 
länet. Den verkstad som fick utmärkelsen 
Årets bilplåtverkstad 2015 var Bilplåtcenter i 
Östersund AB.
 När det gäller våra företagsbilar och 
tjänstebilar ställs höga miljökrav, men det är 
också en balansgång mellan miljö och säker-
het. 

– Eftersom vi är ett glesbygdslän med stora 
avstånd och vinterväglag under en lång 
period, är det också alldeles nödvändigt att 
se till medarbetarnas säkerhet, konstaterar 
Ulf.

Men samtidigt tror och hoppas Ulf att ut-
vecklingen kommer att gå fort – ”det är en 
förutsättning om Sverige ska vara ett fossil-
fritt land 2030”. För att möta framtiden har vi 
redan investerat i 14 laddstationer för elbilar/
hybrider. n

Miljöarbete är en central del i hållbar-
hetsarbetet för de allra flesta företag, 
så även för oss. Om man blickar några år 
bakåt i tiden så är det väldigt tydligt att 
miljömedvetenheten ökat i samhället.

Länsförsäkringar Jämtland är ISO14001-
certifierade, och kraven för att bibehålla 
certifieringen kommer att öka successivt 
den kommande treårsperioden. Bilden av 
miljöfrågornas utveckling de senaste åren är 
att det händer mycket på kort tid:

– Vi har lämnat nivån ekologiskt kaffe och 
sopsortering – att välja rättvisemärkt och 
ekologiskt är idag en självklarhet. Liksom 
att vara ISO-certifierad. Det är inte många 
år sedan som företagens miljöarbete kän-
netecknades av frågor som dessa – som nu 
är självklara. Vi befinner oss på en annan 
nivå när det gäller miljöarbete idag, säger 
Ulf Häggrot som är miljösamordnare på 
Länsförsäkringar Jämtland. 

Ulf berättar att kärnan i miljöarbetet idag, 
och ett prioriterat miljömål, är det skadefö-
rebyggande arbetet. Stort fokus läggs på att 
förebygga brand- och vattenskador eftersom 
miljöeffekterna av dessa skador är stora.

– Det är inte alldeles enkelt att mäta den 
exakta och konkreta effekten av vårt före-
byggande arbete. Vi har under 2015 börjat 
testa ett nytt sätt att mäta och utvärdera 
effekterna av det vi gör, berättar Ulf.

Självklart följer vi även vår koldioxidförbruk-
ning. Vi försöker minska våra tjänsteresor 
genom att ersätta resor med att genomföra 
möten via videokonferens och i kalkylen 
ligger att varje genomförd videokonferens i 
snitt innebär en tjänsteresa mindre. Målet för 
2015 var 40 genomförda videokonferenser.

Ulf Häggrot började på Länsförsäkringar 
Jämtland hösten 2014, och kom då senast 
från Östersundshem. Utöver miljösamord-
narrollen arbetar Ulf som inköpsansvarig.
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Hållbart medarbetarskap
Ett hållbart medarbetarskap har många 
dimensioner. Vår målbild är att vara en 
attraktiv arbetsplats med en företags-
kultur som inspirerar till lärande och 
utveckling. 

Under 2015 har vi bedrivit flera utvecklingsar-
beten som engagerat alla medarbetare – och 
vi fortsätter under 2016. Vi har bland annat 
påbörjat ett kulturarbete, för att involvera och 
diskutera hur vi vill och behöver utveckla vår 
företagskultur, med hänsyn till de omvärlds-
förändringar vi står inför. Inte minst den 
snabba utvecklingen när det gäller digitalise-
ring, en utveckling som berör oss alla. Som en 
del av detta arbete har alla chefer genomgått 
en ledarskapsutbildning under 2015.
 Medarbetarna har deltagit i ”kulturdagar” 
och som ett resultat av ledarutbildningen har 
alla medarbetare också medverkat i ett ”före-
tagsspel” på temat bra beslutsfattande. Det 
gemensamma syftet har varit att tillsammans 
prata om hur vi vill och behöver utvecklas. 
Engagemanget har varit stort och medar-
betarna har visat både stolthet och vilja. De 
kloka synpunkter och idéer som kommit fram 
kan så långt summeras i tre viktiga ledord för 
vår fortsatta utveckling: öppenhet, delaktig-
het och feedback.

Ytterst handlar vårt interna utvecklingsar-
bete om att skapa värde för våra kunder, att 
fortsatt vara länsbornas långsiktiga partner 
inom bank och försäkring – och fastighetsför-
medling såklart. 
 En viktig del för medarbetarnas trivsel, 
hälsa och kamratskap är Kamratligan. Kam-
ratligan är en personalsocial förening som 
anordnar allt från friskvårdsaktiviteter till 
vårfest.  Under 2015 genomförde vi flera per-
sonalsociala friskvårdsaktiviteter, bland annat 
så var vi många som deltog i St Olavsloppet 
och Vårruset. 
 Hälsan är viktig och självklart har alla 
anställda vår egen sjukvårdsförsäkring. I den 
ingår rehabilitering, som gör att vi snabbt 
kan få tillbaka våra medarbetare i arbete. I 
försäkringen ingår både chef- och samtals-
stöd. Hälsa och jämställdhet är prioriterade 
områden och vi vill att det ska gå att balansera 
privatliv och arbetsliv på ett bra sätt.
 När det gäller jämställdhet ligger vi bra 
till på alla nivåer i företaget: 57 procent av 
medarbetarna är kvinnor, 43 procent är män. 
I grupperingarna affärsledning, styrelse och 
gruppchefer är fördelningen män/kvinnor 
exakt 50/50 inom respektive grupp. 
 Siffrorna för sjukfrånvaro ligger mycket bra 
om man jämför med försäkringsbranschen i 
Sverige. n
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Hållbarhet

De röda staplarna visar sjukfrånvaro för Länsförsäkringar 
Jämtland och de blå visar sjukfrånvaron i procent för för- 
säkringsbranschen i Sverige. Nationella siffran för 2015 
levereras under våren 2016.

Sjukfrånvaro i procent

Jämställdhet alla anställda
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Hållbarhet

Nya medarbetare

2015

Carina Jonsson

Rolf Gunnarsson

Katarina Rennerståhl

Jonas Hedström

Elin Jönsson

Ola Sunding

Ida Stenberg
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Bolagsstyrning

Att vara kundägda och lokala är för oss att 
vara lokala på riktigt – styrelse, företagsled-
ning och medarbetare bor i det län där vi ver-
kar. I Jämtlands län. Därför är det också lätt 
att förstå att närhet är något som är viktigt 
för oss – närhet till våra kunder, närhet till 
interna beslut, närhet när det gäller attityder 
och värderingar. I Jämtland är det visserli-
gen stora avstånd men allt är ändå så nära. 
På Länsförsäkringar Jämtland vet vi att det 
är närmare från Föllinge till Tyskland, Hålland 
och Frankrike än det är till Stockholm! Vi kan 
vår bygd och vårt län.
 Fullmäktige ska bevaka och företräda 
kundernas intressen i bolaget och framföra 
synpunkter och förslag till bolagets led-

ning. Som fullmäktigeledamot representerar 
man sitt distrikt, dvs. sin boendekommun, 
och försäkringstagarna i varje distrikt kan 
påverka valet av fullmäktigeledamöter.
 Alla ledamöter träffar styrelsen och af-
färsledningen två gånger per år, så kallade 
informationsdagar, för att diskutera viktiga 
frågor och ta del av kunskap. Informations-
dagarna innehåller utbildning, seminarier och 
workshops. 

– Det är viktigt att ledamöternas synpunk-
ter, tankar och idéer verkligen kommer 
fram. Under 2015 har vi bland annat haft 
workshop om den digitala utvecklingen och 
utmaningen, säger Pia Sandvik, vd. 

Vart tredje år sker val av ledamöter bland 
försäkringstagarna i varje kommun och anta-
let ledamöter som väljs styrs av antal för-
säkringstagare i kommunen. Varje kommun 
har en ledamot per 1 500 försäkringstagare, 
dvs. om det finns 10 000 försäkringstagare i 
en kommun ska det finnas sju ledamöter. År 
2015 var det totalt 44 fullmäktigeledamöter i 
fullmäktige för Länsförsäkringar Jämtland. 
 Bolagsstämman äger rum i april varje år 
och 2015 deltog 40 fullmäktigeledamöter. På 
bolagsstämman tas beslut om årsredovis-
ning och bolagsordning. Styrelseledamöter, 
revisorer och valberedning utses. Valbered-
ningen består av fullmäktigeledamöter från 
alla kommuner i länet. n

Det är du som bestämmer
Länsförsäkringar Jämtland är ett kundägt bolag. 
Det är våra drygt 56 000 sakförsäkringskunder som 
tillsammans äger bolaget och som påverkar vår 
framtid. Det gör att våra kunders långsiktiga intres-
sen sätts i första rummet – det finns inga aktieägare 
med kortsiktiga vinstkrav. Det är vi och våra kunder 
tillsammans. Relationen mellan oss och våra kunder 
är dessutom ofta långvarig, ibland går relationen i 
arv mellan generationer.

”På Länsförsäkringar Jämtland vet 
vi att det är närmare från Föllinge till 
Tyskland, Hålland och Frankrike än det 
är till Stockholm! Vi kan vår bygd och 
vårt län.”
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Fullmäktige

Möt Ola Regnander – ledamot i fullmäktige

Ola Regnander är ordinarie ledamot i 
fullmäktige sedan 2011. Han bor i Byval-
len utanför Sveg och på gården där han 
bor tillsammans med sin sambo och tre 
barn finns både höns och hundar. Han 
arbetar som ekonomichef på Härjeda-
lens kommun och hans stora fritidsin-
tresse är musik – på fritiden spelar han 
bas i Ljusnandalens storband.

Som ledamot i fullmäktige tycker Ola att man 
har stor möjligheter att bidra och påverka:

– Man får direktkontakt med bolagets led-
ning och styrelse och fullmäktiges åsikter 
efterfrågas aktivt av ledningen. Det innebär 

att vi som sitter i fullmäktige, och represen-
terar de nästan 60 000 ägarna, faktiskt kan 
påverka bolaget. 

Att vara ledamot fullmäktige tycker Ola är 
både spännande och intressant.

– Man får ta del av många intressanta före-
läsningar och informationer på våra sam-
manträden.  Den kunskap man får sig till livs 
är till nytta även i det övriga yrkeslivet.

Avslutningsvis, på frågan om vad han tycker 
är viktigast för Länsförsäkringar Jämtlands 
framtid svarar Ola:

– Att man behåller sin lokala förankring och 
att man har god kontakt med gräsrötterna 
och att man skapar prisvärda produkter.

BERGS KOMMUN
Cathrine Hult Karlsson, Oviken
Sven-Erik Saur, Åsarna
Kjell Svanberg, Hackås
Jennifer Saur, Svenstavik (suppleant)

KROKOMS KOMMUN
Björn Skogh, Nälden
Jörgen Sundin, Östersund
Andreas Axelsson, Alsen
Catharina Karlstrand, Nälden
Elisabeth Eriksson, Krokom
Irene Kempe, Trångsviken
Ture Löfroth, Föllinge (suppleant)
Marianne Eriksson, Ås (suppleant)

BRÄCKE KOMMUN
Rolf Jönsson, Gällö
Peter Jonsson, Kälarne
Maria Karlsson, Bräcke (suppleant) RAGUNDA KOMMUN

Kenneth Backlund, Bispgården
Ia Gradin, Hammarstrand
Nils Höög, Hammarstrand (suppleant)HÄRJEDALENS KOMMUN

Gun-Lis Bergman, Sveg
Kjell Sturesson, Tänndalen
Ola Regnander, Sveg
Niklas Olsson, Lillhärdal
Anita Thuresson, Tännäs
Rose Blomqvist, Hede
Marita Kristofferson, Vemdalen (suppleant)
Mattias Mirårs, Ytterhogdal (suppleant)

STRÖMSUNDS KOMMUN
Bengt Mickelsson, Strömsund
Göran Bergström, Strömsund
Anneli Svensson, Strömsund
Monica Engström, Strömsund
Sonja Gahlin, Strömsund (suppleant)
Björn Strängby, Gäddede (suppleant)

ÅRE KOMMUN
Kenneth Flodberg, Mörsil
Anders Gustafsson, Järpen
Astrid Månsson, Undersåker
Gunilla Olofsson, Undersåker
Karin Nilsson, Mattmar
Håkan Mattsson, Järpen (suppleant)
Åke Granlöv, Hallen (suppleant)

ÖSTERSUNDS KOMMUN
Örjan Bertilsson, Frösön
Kjell Ericson, Östersund
Gunilla Israelsson, Brunflo
Marie Lindström, Lit
Örjan Mårtensson, Östersund
Ove Nesterud, Frösön
Leif Arnesson, Frösön
Marie Fryklöf, Östersund
Örjan Nilsson, Lit
Ulla Oscarsson, Frösön
Monica Persson, Fåker
Anders Bromée, Östersund
Anna Brandt, Frösön
Mona Thorsson, Östersund 
Sofia Gulliksson, Östersund
Anders Terneblad, Östersund
Sara Grinde, Frösön (suppleant)
Mattias Eriksson, Östersund (suppleant)
Sara Larsson, Brunflo (suppleant)
Marta Lindvert, Frösön (suppleant)
Jana Bäckström, Östersund (suppleant)
Lena Jonsson, Häggenås (suppleant)

Fullmäktigeledamöter 2015
Länsförsäkringar Jämtland 
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Styrelseordförande Tomas Eriksson, Hackås, invald 2006
Eva Scherl, Ås, invald 2000
Marie Simonsson, Hammerdal, invald 2005
Björn Jacobsson, Frösön, invald 2006

Bengt-Eric Elgendahl, Östersund, invald 2012
Margaretha Bygdeståhl, Åre, invald 2012
Martina Lundholm, Östersund, invald 2014
Lars B Danielsson, Kalmar, invald 2014

Från vänster på bilden: Bengt-Eric Elgendahl, Martina Lundholm, Tomas Eriksson, Margaretha Bygdeståhl, Lars B Danielsson, Björn Jacobsson, Caroline Lundholm, Eva Scherl, 
Annika Johnson, Marie Simonsson. 

Personalrepresentanter i styrelsen är Caroline Lundholm och Annika Johnson, Länsförsäkringar Jämtland.
Revisor är Jan Palmqvist, auktoriserad revisor, Deloitte AB.

STYRELSE

Styrelse
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Affärsledning

Pia Sandvik, vd, anställd 2010
Carina Ringdahl, ekonomichef och controller, anställd 2007 
Bitti Jonasson, kommunikationschef, anställd 2012

Jan Persson, försäkringschef, anställd 1992
Kent Karlstrand, skadechef, anställd 2011
Lars Rådström, bankchef, anställd 2012

Från vänster på bilden: Carina Ringdahl, Kent Karlstrand, Pia Sandvik, Jan Persson, Bitti Jonasson, Lars Rådström

AFFÄRSLEDNING
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Marknadsrisk
Skadeförsäkringsrisk
Sjukförsäkringsrisk
Livförsäkringsrisk
Motpartsrisk

som bygger på ett starkt engagemang för 
riskhantering och välfungerande processer. 
 Länsförsäkringar Jämtland har en modell 
som är Solvens II-anpassad för att mäta to-
talrisk. Modellen är ett led i anpassningen till 
de så kallade riskbaserade solvensregler som 
införs inom EU från och med 1 januari 2016. 
 Det viktigaste är att säkerställa att 
riskerna identifieras, att riskvärdering är 
oberoende och att kapitalbasen är tillräcklig 
i förhållande till riskerna. Det är ett arbete 
som är avgörande för att vi med hög säkerhet 
ska kunna garantera de utfästelser vi gör till 
våra kunder varje dag.
 Marknadsrisken är verksamhetens allra 
största risk. Marknadsrisken handlar om 
placering av kapital och de risker som ingår 
är aktiekursrisk, valutakursrisk, ränterisk och 
fastighetsrisk. I försäkringsrisk ingår bland 
annat teckningsrisk, dvs. risk för att skade-
utbetalningarna blir större än förväntat eller 
att premieintäkten blir lägre än beräknat. 
 För att minska riskerna arbetar vi med 
förankrade processer och väl genomarbe-
tade strategier. Vi har till exempel en tydlig 
strategi för våra placeringar och vi prissätter 
försäkringar utifrån riskexponering (läs mer 
om detta arbete på s. 22) 

Resultat

Ett år med höga 
skadekostnader

Verksamheten
Länsförsäkringar Jämtland är ett av 23 själv-
ständiga, lokala och kundägda länsförsäk-
ringsbolag i länsförsäkringsgruppen. De 23 
bolagen äger tillsammans Länsförsäkringar 
AB (LFAB), som bedriver service- och utveck-
lingsverksamhet. Länsförsäkringar Jämtland 
äger 2,5 procent av aktiekapitalet i LFAB.
 Sakförsäkringsrörelsen bedrivs i egen 
regi, medan bank, liv, fondliv samt djur- och 
grödaförsäkring hanteras gemensamt för 
länsbolagsgruppen i olika dotterbolag, 
som förmedlade affärer. Länsförsäkringar 
Jämtland har kundansvar för alla förmedlade 
affärer i Jämtland. 
 Länsförsäkringar Jämtland har fyra dot-
terbolag, varav ett förvaltar aktier i Hum-
legården Holding I-III AB, två har tidigare 
bedrivit fastighetsförmedlingsverksamhet 
men har under 2015 varit vilande, och ett som 
inte bedrivit någon verksamhet under 2015. 

Avkastning långt över förväntan
Året avslutades med en totalavkastning i ka-
pitalförvaltningen på 7,2 procent. Värdet på 
placeringstillgångarna inklusive likvida medel 
var vid årsskiftet 2 198,7 Mkr (2 005,4 Mkr).

Riskhantering
Förmågan att identifiera, förebygga och 
hantera risker är central i den bransch och 
den omvärld Länsförsäkringar Jämtland 
verkar i. För att hantera risker har vi tydligt 
definierade strategier och ansvarsområden, 

Ett skadedrabbat år
Året som gått har varit ett skadedrabbat 
år och vi hade en skadekostnad på 333 Mkr, 
vilket är det högsta beloppet den senaste 
femårsperioden. Men tack vare en fin försälj-
ningsutveckling, 402 Mkr i premieintäkt, och 
god avkastning från kapitalförvaltningen kan 
vi redovisa ett positivt resultat i försäkrings-
rörelsen, på 6,9 Mkr. Resultatet före återbä-
ring och efter skatt blev 68,2 Mkr.

Konsolideringsgrad och totalkostnadsprocent
Konsolideringskapitalet, som är ett mått på 
bolagets kapitalstyrka, påverkas bland annat 
av skadekostnadsutfall och tillgångarnas 
värdeutveckling. Konsolideringsgraden är ett 
uttryck för konsolideringskapitalet i förhål-
lande till premieinkomsten. Länsförsäkringar 
Jämtland är ett mycket kapitalstarkt bolag 
med en konsolideringsgrad på 334 procent. 
 Skadeprocent och driftkostnadsprocent 
är nyckeltal som följs i verksamheten. Sum-
man av dessa nyckeltal, dvs. totalkostnads-
procenten, är ett uttryck för verksamhetens 
kostnader i relation till verksamhetens 
intäkter – dvs. om totalkostnadsprocenten 
överstiger 100 procent så är kostnaderna 
högre än intäkterna. Totalkostnadsprocenten 
för bolaget blev 101,2 procent år 2015, vilket 
innebär att kostnaderna översteg intäkterna.
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Belopp i Mkr 2015 2014 2013 2012 2011

RESULTAT

Premieintäkter f.e.r. 402 370 381 378 373

Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen 12 10 8 9,8 12

Försäkringsersättningar f.e.r. -333 -273 -288 -294 -315

Driftkostnader -74 -76 -74 -80 -83

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen före återbäring 7 31 26 14 -14

Återbäring -40 0 0,5 - -30

Övriga tekniska kostnader -2 -2

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen efter återbäring -35 30 27 14 -44

Återstående kapitalavkastning 128 148 93 78 -59

Övriga intäkter och kostnader -5 -7 -18 -19 -2

Resultat före dispositioner och skatt 89 170 103 73 -105

Årets resultat efter skatt 68 133 78 82 -80

EKONOMISK STÄLLNING

Placeringstillgångar verkligt värde 2 013 1 840 1 529 1 225 1 368

Konsolideringskapital 1 365 1 283 1 113 1 015 943

Konsolideringsgrad 334 % 340 % 288 % 269 % 246 %

Skadeprocent 83 % 74 % 76 % 78 % 84 %

Driftkostnadsprocent 18 % 20 % 20 % 21 % 22 %

Totalkostnadsprocent 101 % 94 % 95 % 99 % 107 %

Totalavkastning i kapitalförvaltningen 7 % 10 % 7 % 6 % -3 %

Femårsöversikt

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 skade-
kostnadsutfall.

Femårsöversikt
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