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VD-kommentar
Ett rekordresultat för Länsförsäkringar Södermanland 
som kommer ge kunderna 103 Mkr i återbäring. För ett 
kundägt företag är det höjden av lycka när man kan lämna 
tillbaka pengar till kunderna. Stora lönsamhetsförbätt-
ringar inom både sakförsäkring, liv- och bankverksam-
heten och ett mycket bra kapitalförvaltningsresultat. Det 
är lätt att vara positiv när man sammanfattar år 2017.

Året som gått
Mycket glädjande är att vår sakförsäk-
ringsverksamhet för första gången på 
flera år går ihop sig. Förklaringarna är 
flera – ett stort jobb med ändrade  
riskurvalsregler, mer finfördelad och 
differentierad premiesättning och  
skadeförebyggande insatser har 
genomförts under de senaste åren.  
I kombination med färre stora brand-
skador och ett gediget skadehante-
ringsarbete har det gett ett bra  
sammantaget resultat.  

Vi har haft en god tillväxt inom hem- och 
företagsförsäkring men tappat försäk-
ringar inom personbilsförsäkring.  Vår 
bedömning är att minskningen på per-
sonbilsområdet beror på den nya, mer 
differentierade prissättningen och att 
åtminstone delar av minskningen är 
önskad.

Vår bankverksamhet nådde under året 
10 miljarder i total volym, en viktig mil-
stolpe, och en tillväxt på cirka 20 %. Vår 
målmedvetna satsning på god rådgiv-
ning i såväl lån som sparande, uppskat-
tas av kunderna som förra året bytte 
bank till oss i en större utsträckning än 
någonsin tidigare. 

Inom livverksamheten är vi mycket 
nöjda med den utveckling av försäljning 
och rådgivning som skett under året. 
Inte minst inflytt av kundernas pen-
sionskapital från andra förvaltare har 
haft en positiv utveckling. 

Vi har ägnat tid och kraft på att som 
pilotbolag testa det nya systemet  
EttSak. Projektet har drabbats av vissa 
förseningar och det stora arbetet för 
oss med implementeringen har för- 
skjutits till 2018. Vi har vidareutvecklat 
våra kundmätningar och påbörjat ett 

arbete för att förändra vår 
telefoni. Digitaliseringen i 
både omvärld och vår egen  
verksamhet går framåt och 
kunderna använder alltmer 
våra digitala kanaler för  
kommunikation och  
service. För vår del innebär 
det ständiga anpassningar av 
processer och arbetssätt.

Även 2017 har vi arbetat med att 
anpassa oss till regelverken. För oss  
var det första gången att göra den 
omfattande verksamhetsrapporte-
ringen till Finansinspektionen och vi har 
också anpassat verksamheten till nya 
bolåneregler och MIFID2 om finansiell 
rådgivning.

Inom kapitalförvaltningen har vi haft 
god hjälp av positiva finansiella markna-
der. Med den risknivå som styrelsen har 
fastlagt för kapitalförvaltningen har det 
gångna årets utveckling inneburit en 
mycket bra totalavkastning på 8,8 %.

Nöjda kunder
Som kundägt företag är kundnöjdhet ett 
av våra viktigaste mål. Därför blir jag 
mycket glad när de kundmätningar vi 
genomförde under 2017 ger oss mycket 
goda kundbetyg. Tillsammans med de 
övriga länsförsäkringsbolagen har vi 
också fått bäst omdömen av kunderna 
i den årliga undersökningen SKI när 
det gäller bank, privat försäkring och 
fastighetsförmedling.

Året som kommer
Vi har många och stora projekt som ska 
genomföras under året. Återbäring på 
103 Mkr ska betalas ut till kunderna, 
helst på konton som de själva anmält till 
oss på ett säkert sätt. Återbäringen 
kommer att dra stora resurser och  

planerna för att bemanna extra kund-
servicefunktioner är i full gång.  

Vi ska byta till nya sakförsäkringssystem 
och nytt kärnbankssystem. Tunga regel-
verk som GDPR (Dataskyddsförord-
ningen) och IDD (Försäkringsdistri- 
butionsdirektivet) ska införas och kräver 
stora anpassningar av verksamheten 
vad gäller arbetssätt, dokumentation 
och kontroll.

I slutet av 2017 tecknade vi avtal  
om nya lokaler för verksamheten i  
Eskilstuna med planerad inflyttning i 
november 2018. Läget är i anslutning  
till Eskilstunas centrum och det innebär 
bättre tillgänglighet för många av  
kunderna.

Avslutningsvis
Ett fantastiskt resultat sammanfattar 
ett arbetsmässigt mycket krävande 
år. Vi har aldrig hanterat så många bank-
byten, skadeanmälningar, pensionsråd-
givningar med mera. Jag vill framföra ett 
varmt tack till alla kompetenta och 
engagerade medarbetare för goda 
arbetsinsatser och ett mycket bra total-
resultat.

Anna-Greta Lundh
VD i Länsförsäkringar Södermanland
2018-03-11

Innehåll

Verksamheten
2 Kunder
3 Vd-kommentar
4 Fastighetsförmedlingen
5 Medarbetarna
8 Hållbarhet

13 Marknad, kunder, 
verksamhet och affärer

16 Risker och riskhantering
18 Bolagsstyrning

Finansiella rapporter
21 Femårsöversikt
23 Resultat koncernen
24 Finansiell ställning koncernen
26 Resultaträkning moderbolaget
27 Balansräkning moderbolaget
29 Rapport eget kapital
30 Kassaflödesanalys
31 Resultatanalys

Övrig information
32 Ord och uttryck
34 Styrelse och revisor
35 Företagsledning

Vi har de mest 
nöjda kunderna

Vi tror att resultatet bland annat beror på vårt arbete 
med att förstå vad våra kunder behöver och i vilka kanaler 
de behöver det. Vi tror också att kunderna uppskattar att 
vi är ett lokalt bolag och finns nära kunderna. Vi kommer 
fortsätta att satsa på våra kunders behov och önskemål 
och utveckla våra digitala tjänster. Vi gjorde många  
förändringar i appen 2017, bland annat kan våra kunder 
anmäla skada direkt i appen när olyckan sker. 

Vår mobilapp var 2017 vinnare i kategorin Bästa mobila 
upplevelse, en utmärkelse som delas ut en gång per år av 
Web Service Award, med motiveringen: ”Tillgänglighet 
och lättanvänt är några av honnörsorden för vinnaren. 
Med användarna i centrum har de lyckats att i en allt mer 
krävande omvärld tillgodose besökarnas behov. En snygg, 
enkel och funktionell app som användarna  
gillar att använda.”

2017 låg Länsförsäkringar i topp i Svenskt 
Kvalitetsindex (SKI) årliga mätningar av 
kundnöjdhet i sex kategorier –  bank privat, 
bank företag, sakförsäkring privat, bostads-
lån, fastighetslån och fastighetsmäklare. 
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Länsförsäkringar Södermanlands  
medarbetarvision är:
”Att vara länets bästa arbetsplats med 
kompetenta, engagerade och hälsomed-
vetna medarbetare. Medarbetarna trivs 
på arbetsplatsen, får möjlighet att växa 
och utvecklas i olika yrkesroller samt tar 
aktivt initiativ till förändring och förbätt-
ring för sig själva och företaget. Den 
goda och hälsosamma arbetsmiljön, 
personalpolitiken, ledarskapet och kam-
ratskapet gör att våra medarbetare mår 
bra och är stolta över företaget. Alla 
medarbetare rekommenderar oss  
därför som arbetsgivare i alla kontakter.”

Länsförsäkringar Södermanlands  
konkurrenskraft är beroende av hur väl 
medarbetaren lyckas i mötet med kund. 
Bemötande och kompetens är två avgö-
rande framgångsfaktorer. För att trygga 
bolagets behov av kompetent personal 
måste vi framstå som en attraktiv 
arbetsgivare, som ger förutsättningar 
för prestation, kompetensutveckling 
och ett gott arbetsklimat.

FISK – Förhållningssätt Internt Samt 
mot Kund
Länsförsäkringar Södermanland har 
gemensamma förhållningssätt gente-
mot oss själva, våra arbetskamrater och 
våra kunder. De kan sammanfattas i: 

• Välj inställning
• Ha kul
• Uppmärksamma varandra
• Lys upp deras dag – dela med dig av 

din arbetsglädje
• Fokus på kunden

Vår strävan är att organisationskulturen 
ska genomsyras av FISK och att ge kun-
derna det ”lilla extra” i varje kundmöte.

Det är bolagets 138 medarbetare och deras engagemang 
som gör Länsförsäkringar Södermanland till en attraktiv 
arbetsgivare och ett starkt varumärke.

Medarbetarna

Nya medarbetare 2017:
Övre raden: Emma Landeblad, Jennie Broström.
Mellanraden: Eleonor Hellström, Anna Strömbert, Jonas Bernhardsson, Pernilla Ceder, Slobodanka Savinovic.
Nedre raden: Christina Israelsson, Eva Zetterström, Therese Ingelsson, Ronja Andersson, Daniel Frick.
Inte på bild: Jinan Elikvist.

Trosa är en växande marknad med en god inflyttningsström från inte minst 
Stockholmsområdena. Marknaden i Trosa är expansiv och vi räknar med att det 
kommer att hända mycket runt om i Trosa under de närmaste 10 åren, däribland 
utbyggnaden för Ostlänken som kommer att ha ett stopp i Vagnhärad. Trosa lig-
ger inte bara vackert geografiskt utan det är även lätt att ta sig med bil, buss 
eller tåg till Stockholm eller söderut mot Nyköping. 

Idag är vi tre personer, alla med rötter från Trosa med omnejd, som är verk-
samma i området. Vi tycker att det är viktigt att ha lokal anknytning till det 
område som vi är verksamma i. 
Samarbetet mellan Länsförsäkringar Södermanland och Länsförsäkringar Fast-
ighetsförmedling innebär ett brett erbjudande till Trosaborna inom både fastig-
hetsförmedling, försäkringar och banktjänster. 

På Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings kontor i Trosa möter våra kunder 
idag Michael Lundholm, Sanna Hägglund och Linnea Norén.  

Sedan tidigare driver Länsförsäkringar Södermanland fastighetsförmedling via 
franchisebolag (Länsförsäkringar Fastighetsförmedling) i Eskilstuna, Nyköping, 
Katrineholm och Strängnäs.  

Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling finns nu 
även i Trosa
Våren 2017 slog vi upp portarna i Trosa genom en etablering av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 
Vi finns nu på Västra Långgatan 20 A i centrala Trosa, där vi förmedlar och värderar bostäder i kommunen. 

Länsförsäkringar Södermanlands VD Anna-Greta Lundh 
besökte nya fastighetsförmedlingskontoret i Trosa på 
invigningen 10 juni.
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Möt Ronja – en av 13 nya 
medarbetare under 2017

Medarbetar- och ledarskap är  
varandras förutsättningar
Ett gott medarbetar- och ledarskap är 
varandras förutsättningar för en bra och 
effektiv verksamhet. Oavsett uppdrag, 
roll och funktion är våra gemensamma 
uppgifter att:

• vara väl förtrogna med bolagets 
vision, affärsidé och mål

• vara professionella och affärsmäs-
siga i möte med kund

• underlätta förändringsarbete
• ta tillvara på varandras kompetenser 

och samverka över avdelningarna
• vara tydliga och ärliga mot varandra 

och verka för att alla ska känna 
arbetsglädje, engagemang och 
yrkesstolthet

• bidra till ett gott arbetsklimat
• vara goda föredömen

Vi strävar efter att medarbetare och 
chefer ska ha de bästa förutsättningarna 
för att kunna prestera och må bra på 
jobbet. 

En god arbetsmiljö är säker och  
hälsofrämjande
Att arbeta hälsofrämjande är en del i 
arbetet med att försöka nå visionen att 
bli länets bästa arbetsplats. Det hälso- 
främjande arbetet syftar till att vara en 
attraktiv arbetsgivare samtidigt som det 
skapar möjligheter och förutsättningar 
för att medarbetarna ska kunna pre-
stera väl. 

Länsförsäkringar Södermanland har 
arbetat aktivt med att främja sina med-
arbetares hälsa i många år. Ett strate-
giskt hälsoarbete är en del av vår organi-
sation och verksamhet. 

Under våren erbjöds alla medarbetare 
att genomföra hälsoprofilbedömningar 
via företagshälsovården.  Bolaget sub-
ventionerar friskvård såsom gymkort, 
kostprogram och rök- och snusavvänj-
ning. Våra hälsoinspiratörer har rollen 
att inspirera, sprida information, ta emot 
och komma med idéer till friskvårdsakti-
viteter och att därigenom öka delaktig-
heten i vårt hälsofrämjande arbete. Vi är 
också en rökfri arbetsplats, det vill säga 
rökning är inte tillåten under arbetstid. 

Under 2017 hade vi bland annat två 
bolagsövergripande friskvårdsaktivite-
ter, LF-klassikern på våren och Hälso- 
balansen på hösten. 

Kompetensförsörjning
Omvärlden förändras ständigt och det 
ställer stora krav på anpassning av verk-
samhet och arbetsuppgifter. Kompe-
tensutveckling är en viktig förutsättning 
för att vi ska klara vårt uppdrag och vara 
konkurrenskraftiga. 

Under våren genomförde vi, med hjälp av 
Kund- och kanalstöd på Länsförsäk-
ringar AB, workshops om digitalisering 
och självledarskap för alla medarbetare.

I september inleddes ett ledarutveck-
lingsprogram med syfte att utveckla 
feedback-kulturen och självledarskapet 
i organisationen.

Länsförsäkringar Södermanland inves-
terar löpande i medarbetarnas kompe-
tens genom intern utbildning, fortbild-

ning och andra kompetenshöjande 
insatser. För nyanställda genomför vi ett 
introduktionsprogram som sträcker sig 
över de första månaderna hos oss.

Vi arbetar med att förtydliga de interna 
karriärvägarna och rekryterar i första 
hand internt. Alla våra medarbetare har 
en kompetensutvecklingsplan på kort 
och på lång sikt och minst ett utveck-
lingssamtal per år. 

Åldersfördelning Andel 

20 - 30 år 7 %  (9 pers)

31 - 40 år 27 % (37 pers)

41 - 50 år 30 % (42 pers)

51 - 60 år 31 % (43 pers)

Över 60 år  5 %  (7 pers)

Medelålder  46,0   

Könsfördelning Antal

Kvinnor  83

Män 55

Kvinnliga chefer 9 

Manliga chefer 6 

Varför började du jobba på  
Länsförsäkringar Södermanland?
Jag ville ha ett jobb i Nyköping där jag 
kände att jag kunde utvecklas. Tidigare 
jobbade jag som chef på If, men ville  
tillbaka till att vara den som gjorde det 
praktiska. Jag var väldigt ung när jag 
blev chef, 24 år, och jag var inte klar med 
det jag gjorde innan, ville vara en ”doer” 
igen. Jag ville utbilda och utveckla 
arbetssätt, på Länsförsäkringar Söder-
manland hittade jag ett jobb där jag fick 
göra just det. Men jag tror inte att jag 
varit chef för sista gången!

Vad jobbar du med?
Jag är administratör på avdelningen 
Produktstöd sak och jobbar med  
administration och support av motor-
försäkringar för privat-, företags- och 
lantbrukskunder. Jag ger stöd till  
försäkringsrådgivarna, hjälper företags-
rådgivarna med att lägga in och under-
hålla offerter i våra system, utbildar  
rådgivarna inom motorförsäkring och 
ansvarar för alla avtal med våra bil- 
handlarombud.  

Vad gillar du mest med ditt jobb?
Att det är så varierat, det passar mig bra. 
Här finns möjligheter till utveckling, 
både för mig som person och för vårt 
arbete på avdelningen. När jag ser saker 
som behöver utvecklas vill jag genast 
sätta igång att göra det. Här får jag  
möjlighet att vara med och påverka och 
förändra, besluten fattas nära mig. 

Vad är det bästa med att jobba på  
Länsförsäkringar Södermanland?
Här är så familjärt! Det familjära tog mig 
med storm när jag började. Det är bra 
stämning och man blir alltid mottagen 

med varm hand av kollegor på andra 
avdelningar. Och så gillar jag att vi finns 
där våra kunder bor. Att vi finns nära 
våra kunder skapar en slags koppling, 
jag kan prata om vädret med kunden och 
veta att det är ungefär samma hos  
kunden. Jag tror att både vi och kunden 
får större respekt för varandra för att vi 
båda finns i Sörmland. 

Hur ser en bra dag på jobbet ut?
När det finns saker att ta tag i, jag gillar 
när jag hittar något som kan förbättras.  
När vi har en bra kommunikation på 
avdelningen och det är tydligt vad alla 
ska göra. Och att få prata med kunder! 
Jag tycker om att förklara komplicerade 
saker så kunden förstår. Att vara en 
förebild, känna glädje på jobbet, utbilda 
andra och bidra till nöjda kunder – det 
ger mig energi!

Något vi inte visste om dig?
Jag äter ketchup till allting! Jag har  
alltid en flaska Felixketchup i personal- 
kylen, helst med stevia för att undvika 
sockertoppar. 

Ronja är en av 13 nya medarbetare som började på Länsförsäkringar Södermanland under 2017. 
Hon började 10 maj och arbetar på kontoret i Nyköping.

Ronja Andersson
Ålder: 28 år.

Bor: Nyköping.

Jobbar med: Administration och 
säljsupport av motorförsäkringar.

Gör på fritiden: Rider på ridskola 
en gång i veckan, tränar på gym, 
funderar på att ta upp ishockey- 
träningen igen. 
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Hållbarhet

Företagsledningen gjorde under 2017 en 
väsentlighetsanalys i syfte att identi-
fiera fokusområden för bolagets fort-
satta hållbarhetsarbete. Utgångspunk-
ten för denna var betydande miljöaspek-
ter, interna och externa frågor samt 
olika intressenters krav och förvänt-
ningar. 

Följande fokusområden identifierades 
och ligger till grund för miljömål och 
handlingsplaner för 2018:

• Skadeförebyggande åtgärder  
för vattenskador

• Egen kapitalförvaltning
• Digitalisering
• Hälsa

Miljöarbete
Vi driver ett miljöinriktat arbete genom 
att vi:

• minskar vår direkta klimatpåverkan 
för resor i tjänsten och från energi-
förbrukning av el och uppvärmning

• arbetar med skadeförebyggande 
åtgärder för att minska vår indirekta 
klimatpåverkan från koldioxidut-
släpp i samband med bränder och 
vattenskador som drabbar våra 
kunder

• arbetar med krav på leverantörer 
för att minska vår indirekta miljöpå-
verkan

Skadeförebyggande arbete 
Att undvika en skada är alltid en vinst för 
miljön och kunden. Några exempel på 
vad en skada kan kosta ur miljösynvinkel:

• En villa som totalförstörs genom 
brand medför ett utsläpp av cirka 
25 ton koldioxid

• En medelstor vattenskada i bosta-
den innebär cirka 300 kg i utsläpp 
av koldioxid

Vårt skadeförebyggande arbete bidrar 

till en minskad miljöpåverkan med min-
dre avfall, kemikalier, energi, material, 
transporter och andra resurser. Vi 
bidrar med vår kunskap om skadeföre-
byggande åtgärder genom vår webb-
plats och sociala medier. Vi deltar i 
grannsamverkan, där vi delar med oss av 
vår kunskap om skadeförebyggande 
åtgärder. 

Vi har en samverkan inom Länsförsäk-
ringsgruppen kring skadeförebyggande 
projekt, där vi utbyter erfarenheter och 
utvecklar metoder tillsammans. Detta 
gör att vi bättre kan fokusera på åtgär-
der som vi vet ger resultat. De fokusom-
råden inom skadeförebyggande arbete 
som bolagsgruppen arbetar gemensamt 
med är:

• Brandskador
• Vattenskador
• Motorskador
• Naturskador

Miljökrav på leverantörer
Återställande av skador har också en 
stor miljöpåverkan och därför ställer vi 
miljökrav på de entreprenörer som  
anlitas. Vi påverkar våra anlitade avtal-
sentreprenörer genom utbildning och 
kravställande så att de uppfyller våra 
krav på miljöprestanda. Vi ställer exem-
pelvis krav på byggföretag att de ska 
planera sitt arbete så att onödiga resor 
elimineras och utföra arbetet på ett miljö- 
mässigt bra sätt. Samtliga bilverkstäder 
som vi har avtal med är miljö- och kvali-
tetscertifierade enligt LUPIN, där de 
granskas årligen av extern revisor. 

Koldioxidutsläpp från den egna 
verksamheten
Vår största direkta miljöpåverkan är kol-
dioxidutsläpp från tjänsteresor. Vi hyr de 
fastigheter som vi har kontor i och köper 
endast förnybar el sedan flera år till-
baka. I samråd med fastighetsägare 
arbetar vi även aktivt med energieffektivi-
sering både avseende el och uppvärmning.

Vi har under lång tid successivt minskat 
våra koldioxidutsläpp från tjänsteresor. 
Sett över ett längre perspektiv har vi 
mer än halverat våra koldioxidutsläpp, 
från 74 ton 2003 till 34 ton 2017. Fler 
digitala möten, styrning av tjänsteresor 
mot tåg samt en satsning på miljöfordon 
har bidragit till detta. Enligt våra riktlin-
jer för tjänsteresor används flyg endast i 
undantagsfall. 

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor mins-
kade med 9,2 % per medarbetare under 
2017 jämfört med föregående år. I 
huvudsak beror minskningen under året 
på färre antal körda mil med bil i tjänsten 
och färre flygresor i bolaget under 2017. 

Övriga miljöåtgärder
Vår satsning på digitala tjänster och 
plattformar är en del i vårt arbete för att 
effektivisera kommunikationen med 
kunder och omvärld genom att vi ger en 
högre service och kan erbjuda nya tjäns-
ter. Digitaliseringen minskar även vår 
miljöpåverkan tack vare färre pappers-
utskrifter, brev och transporter.

Vi gör tillsammans med stiftelsen Håll 
Sverige Rent en insats för miljön genom 
Återvinningsförsäkringen. Den är en del 
av grundskyddet i lantbruksförsäk-
ringen. Kunderna ges genom denna en 
möjlighet att bli av med lantbruksskrot, 
miljöfarligt avfall, plast och däck och vi 
ser till att det tas omhand på ett miljö- 
riktigt sätt. 

Alla medarbetare i bolaget genomgår en 
miljöutbildning under första anställ-
ningsåret för att säkerställa en grund-
kunskap i miljöfrågor. Vi har regelbundna 
fortbildningsaktiviteter för våra medar-
betare för att hålla intresset för miljö- 
frågor uppe.
     
Länsförsäkringar Södermanland har en 
egen naturskadesamordnare som beva-
kar området och för samtal med intres-
sentgrupper. Vår naturskadesamordnare  
har som uppgift att följa och analysera 
utvecklingen av naturskador, föreslå 
åtgärder och informera kunder samt 
samarbeta med lokala aktörer. I dagsläget  
ligger vårt fokus på att anpassa och 
förebygga risker, att knyta kontakter 
med lokala aktörer när det gäller arbetet 
mot att klimatanpassa och skapa ett 
mer hållbart samhälle. 

Samhällsengagemang
Länsförsäkringar Södermanland är 
starkt engagerat i det lokala samhällets 
utveckling och tillväxt. Vi ger människor 
och företag förutsättningar att leva i 
ekonomisk trygghet genom att erbjuda 
allt från sakförsäkringar till pensions-
sparande och banktjänster – vår kärn-
verksamhet. Men vi arbetar också med 
insatser för att skapa trygghet där 
människor lever, arbetar och är aktiva – 
insatser som gynnar inte bara våra egna 
kunder utan hela det lokala samhället.

Omtanke Sörmland
Vi vill att våra sörmländska barn och 
ungdomar ska ha en aktiv och trygg  
fritid. Därför ger vi ekonomiskt stöd till 
lokal idrott, kultur och andra initiativ, ett 
arbete vi kallar Omtanke Sörmland. 
Under 2017 kunde föreningar söka 
sponsring vid fyra tillfällen. 47 fören-
ingar fick sponsring genom Omtanke 
Sörmland 2017.

Jubileumsfonden
2016 startade Länsförsäkringar Söder-
manland Jubileumsfonden. Varje år i fem 
år delar vi ut projektstöd på 200 000 
kronor. Pengarna går till projekt som 
skapar trygghet och säkerhet för 
människor i Södermanland, till exempel 

föreningar som erbjuder trygga och  
säkra fritidsaktiviteter för barn och ung-
domar eller jobbar med integration. 2017 
fick sex föreningar ta emot bidrag från 
Jubileumsfonden.

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för oss alltid varit mer en viktig del av  
verksamheten än en vald strategi.  Hållbarhetsfrågor är ett naturligt inslag i verksamhetsplanering  
och affärsplanering. 
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2017 års mottagare av bidrag från Jubileumsfonden.

Mottagare av bidrag från  
Jubileumsfonden 2017: 

  – SPES Sörmland    
  – Eskilstuna Basket 
  – Nyköping Basket 
  – Nyköpings BIS 
  – Föreningen Sörmlandsleden 
  – Nyby Torshälla Ridklubb 
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Personalen delade ut reflexer i Katrineholm, Strängnäs, Nyköping och Eskilstuna 22 november.

Nyköping Basket är en av sex föreningar som fick bidrag från Jubileumsfonden 2017. Klubben startade 
2016 ett projekt för att få flickor från andra kulturer att börja spela basket i föreningen. 
 - Inom basket är integration något naturligt och självklart. Det är en sport som passar alla och det 
är inte ovanligt med många olika nationaliteter i ett lag, säger Peter Stenius, tränare och den som star-
tade klubben för sju år sedan.

För oss är integration något naturligt, det 
är inget vi tänker på, det bara blir så.
Peter Stenius, Nyköping Basket. ”

En måndag i februari 2016 besökte Peter 
Stenius årskurs 4 och 5 i Långbergssko-
lan i Nyköping för att berätta om Nykö-
ping Basket. Peter ville starta ett nytt 
basketlag för flickor som bodde i 
bostadsområdet Brandkärr, där många 
barn kommer från andra kulturer. På 
torsdagen samma vecka höll han den 
första träningen i Långbergsskolans 
idrottshall. 18 tjejer dök upp, 14 från 
Somalia och fyra från Syrien. En gång i 
veckan fram till sommarlovet tränade 
tjejerna basket tillsammans. På höstter-
minen anmälde Peter laget till internse-
rien i Katrineholm. 
 – Vi spelade två matcher i Katrine-
holm var tredje helg hela hösten. Jag 
körde tjejerna med egen bil till och från 
Katrineholm och fick också en del för-
äldrar att ställa upp med att köra. Vi 
hade med egen matsäck och fikade till-
sammans mellan matcherna.

Att gå med i ett sportlag är ett bra sätt 
att komma in i det svenska samhället. 
Många killar gillar att spela fotboll, men 
inte alla tjejer är intresserade av fotboll. 
I och med fotbollen får killarna chans att 
umgås med svenska barn och ungdomar 
och lära sig språket och kulturen. Enligt 
Peter är basket är en sport som många 
tjejer gillar och genom att erbjuda plats i 
ett basketlag får flickorna samma chans 
som pojkarna.

 – Det bästa sättet att lära sig prata 
svenska är ju att träffa och prata med 
svenskar. Inom basket är det vanligt 
med många olika nationaliteter i ett lag. 
Alla är välkomna, det är en jättebra sport 
för att få till integration.

På hösten 2016 utö-
kade Peter tränings-
tillfället på Lång-
bergsskolan med 
ytterligare ett – i 
Nyköpings sporthall. 
Inte trodde han att 
det största hindret 
att få tjejerna till trä-
ningen skulle vara att 
få dem den korta 
sträckan från Brand-
kärr till Sporthallen. 
Flickornas föräldrar 
ville inte att de skulle 
gå ensamma till 
Sporthallen. 
 – För att få tjejerna 
till träningen i Sport-
hallen fick jag hämta 
dem med bil och 
sedan köra hem dem igen när träningen 
var slut. Det här gjorde jag hela hösten. 
Några tjejer fick sedan cykla själva. 

Det var svårt att få in medlemsavgifter 
från flickorna, så klubben fick bedriva 
gratis träning. För att kunna driva sitt 
integrationsprojekt vidare sökte Peter i 
början av 2017 bidrag från Jubileums-
fonden. 

 – Bidraget från Jubileumsfonden 
gick till medlemsavgifter till tjejerna och 
gjorde det möjligt att fortsätta åka på 
matcher, ja, det finansierade hela 
säsongen 2017.

Peter förstod att han behövde vinna för-
äldrarnas, främst mammornas, förtro-
ende för att döttrarna skulle komma till 
träningarna. Så han bjöd in till föräldra-
möte och verkade få föräldrarnas för-
troende; tjejerna kom till träningarna 
och deras mammor satt med och tittade. 
 – Jag tog mig tid att prata med för-
äldrarna. Jag tror att det gjorde att de 
ganska snabbt fick förtroende för mig. 
En del mammor tog bussen från Brand-
kärr bara för att komma och titta på trä-
ningarna.

En nyckel till framgång i ett integra-
tionsprojekt, förutom ekonomiskt 
bidrag, tror Peter är att engagera sig i 
föräldrarna och att anpassa sig till situa-
tionen. Kanske är det viktigaste ett 
engagemang utöver det vanliga. Ett 
engagemang från en eldsjäl som Peter 
Stenius.
 – Det är inte alla som är tokiga som jag 
och åker och hämtar tjejerna när de inte 
kommer till träningen, säger Peter och ler 
stort.

För Nyköping Basket är  
integration naturligt

Vi gör skillnad

Ung växtkraft
Lantbruket förändras och utvidgas med 
nya verksamheter, inte minst tack vare 
yngre förmågor. Med priset Ung växt-
kraft vill vi stödja och uppmuntra dessa 
unga, duktiga och drivna entreprenörer 
som med sina företag håller landsbyg-
den levande. För att vara med i tävlingen 
ska företagaren vara verksam på lands-
bygden och kännetecknas av entrepre-
nörskap, utveckling och nyskapande. 
Kandidaten ska också vara medlem i LRF 
och vara högst 36 år. Bakom priset står 
Länsförsäkringar och LRF Ungdomen.

Länsförsäkringsgruppen väljer ut en 
pristagare på nationell nivå som får ta 
emot 50 000 kronor, pengar som kan 
användas till vidareutveckling av företa-
get, till exempel för en studieresa eller 
annan kompetensutveckling. 

Länsförsäkringar Södermanland 
väljer dessutom ut en lokal pristagare. 
2017 fick Maria Falck, som driver 
Björkviks Ponnyridskola AB, ta emot 
det lokala priset på 10 000 kronor 
med juryns motivering: ”Maria med 
sin verksamhet gör stor skillnad för 
barn och ungdomar i Björkvik med 
omnejd. Maria är beviset på att man 
kan förverkliga och leva sina drömmar. ”

Skolans säkerhetsdagar
Det är viktigt för oss att vara med och ta 
ansvar i samhället samt att arbeta för 
att förebygga skador. Vi har ett samar-
bete med polis, räddningstjänst, ambu-
lans, Nobina och socialtjänst i östra 
Södermanland. Vi deltar på Skolans 
säkerhetsdagar, där vi bidrar med vår 
kunskap för att öka medvetenheten om 
säkerhet i trafiken för våra sörmländska 
barn och ungdomar.  På våren deltar vi 
på säkerhetsdagen för 6-åringar. Vi lär 
barnen hur de ska synas i trafiken när de 

cyklar. På hösten deltar vi på säkerhets-
dagen för årskurs 7. På vår station berät-
tar vi om vikten av att använda säker-
hetsbälte i bilen. Eleverna får även möj-
lighet att känna på hur det känns att 
volta med voltbilen - något som brukar 
vara mycket uppskattat. 

Genom vårt deltagande på Skolans 
säkerhetsdagar bidrar vi till öka säker-
heten och minska skador, något vi är 
mycket glada, tacksamma och stolta 
över.
Reflexkampanj
I flera års tid har vi, en dag på hösten, 
delat ut reflexer på platser där många 
människor passerar; tågstationer, buss-
tationer, gågator med flera ställen. Att 
bära reflex är ett billigt och enkelt sätt 
att minska risken för olyckor. Därför är 
det självklart för oss att dela ut reflexer 
så att människor ska synas i mörkret. 
2017 delade vi ut cirka 10 000 reflexer 
under en dag, den 22 november.

Julgåvan
Vi delar varje år ut en julgåva, en summa 
pengar, till en organisation som bedriver 
välgörenhetsarbete lokalt i Söderman-

land. Vi väljer ut tre organisationer, som 
finns på alla fyra orter där vi har kontor, 
och låter våra besökare på Facebook 
rösta fram vilken organisation som ska 
få årets julgåva. 2017 blev det tjejjour-
erna Mira i Nyköping, Meja i Eskilstuna, 
Miranda i Katrineholm och Måna i 
Strängnäs som fick ekonomiskt stöd av 
oss för sitt arbete med att stötta och 
stärka unga tjejer. 

Forskning
Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens 
Forskningsfond stödjer vetenskaplig 
forskning som ligger nära människors 
vardagliga trygghet. Forskningen ska 
bidra till en ökad ekonomisk och fysisk 
trygghet i samhället. Det är en av 
delarna i vårt engagemang i det lokala 
samhället.

Ansvarsfulla 
investeringar
Målet med vår kapitalförvaltning är att 
säkerställa att vi alltid har kapital för att 
ersätta skador som våra kunder råkar ut 
för. Länsförsäkringar Södermanlands 
placeringsportfölj består främst av 
innehav i fonder. Vår övertygelse är att 
de bolag som arbetar med hållbarhets-
frågor är de bästa investeringarna över 
tid. Därför tar vi, som en del i vår urvals-
process av fonder, hänsyn till fondför-
valtarens hållbarhetsarbete, Till exempel 
tar vi del av fondbolagens hållbarhets-
profiler, ett standardiserat informa-
tionsblad framtaget av Swesif som 
beskriver fonders inriktning vad gäller 
integrering av ansvarsfulla investe-
ringar. Samtliga fonder som vi investerar 
i har en hållbarhetsprofil.

 På Skolans säkerhetsdagar lär sig Sörmländska 
6-åringar  hur de ska synas i trafiken  när de cyklar.
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Marknad, kunder, verksamhet 
och affärer
Marknad
Länsförsäkringar Södermanlands mark-
nad består av Södermanlands läns nio 
kommuner: Eskilstuna, Flen, Gnesta, 
Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, 
Strängnäs, Trosa och Vingåker. Inom 
detta område erbjuder vi privatperso-
ner, företag och organisationer ekono-
misk trygghet genom ett omfattande 
sortiment av produkter och tjänster 
inom sakförsäkring, livförsäkring och 
bankverksamhet. Utöver detta bedriver 
vi fastighetsmäkleri genom att vara 
franchisegivare åt fem fastighetsmäk-
larföretag.

Länet har under 2017 vuxit med 3 244 
personer. Samtliga nio kommuner har 
tillväxt i befolkningen, mest växer Eskil-
stuna (1 025) och minst Flen (34). Pro-
centuellt växer Trosa mest (3,8 %) och 
minst procentuell tillväxt har Flen (0,2 
%). För hela länet har antalet arbetsstäl-
len ökat med 584 stycken, till 29 274 
stycken, tjänstenäringarna dominerar.

Kunder
Länsförsäkringar Södermanland har  
111 695 kunder. Av dem är 94 135 sak- 
försäkringskunder och alltså ägare av 
bolaget. Cirka 23 000 är kunder med 
bankprodukter. Under 2017 har antalet 
kunder ökat med 397 stycken.

Affärsvolym
Den totala volymen för bolagets affärer 
fördelar sig enligt nedan.
Sakförsäkring, premieinkomst direkt 
försäkring 621,1 Mkr.

Livförsäkring, premieinkomst 168,4 Mkr. 
Bank, inlånings- och utlåningsvolym  
9 519,1 Mkr, spar- och placeringsproduk-
ter 820,5 Mkr. 

Verksamhet
Under 2017 har de kundmätningar som 
påbörjades redan hösten 2016 utveck-
lats och utvidgats till nya områden. Vi 
mäter kundernas åsikter om bemötande 
och service genom telefonintervjuer 
efter genomförda kundmöten. Syftet 
med mätningarna är att ta vara på de 
förslag på förbättringar som kunderna 
framför samt att vara en grund för indi-
viduell återkoppling. Generellt är kun-
derna mycket nöjda, vi får mycket goda 
mätvärden, särskilt gäller detta vår ska-
deregleringsenhet. Vi är också mycket 
glada för att vi får höga värden på frågan 
om kunderna kan tänka sig att rekom-
mendera oss till släkt och vänner. För 
2018 har vi satt nya utmanande mål för 
ökad kundnöjdhet.

Under 2017 fick länsförsäkringsgruppen 
utmärkelse för mest nöjda kunder i flera 
olika mätningar utförda av Svenskt Kva-
litetsindex (SKI), som är ett oberoende 
undersökningsföretag. De områden där 
länsförsäkringsgruppen toppade mät-
ningarna var bank privat, bank företag, 
bostads- och fastighetslån, privat sak-
försäkring samt fastighetsmäklare.

Under 2017 har flera milstolpar passe-
rats i utvecklingen och implemente-
ringen av ett nytt försäkringssystem 
som kommer att användas av länsför-
säkringsbolagen. Arbetet med det nya 
försäkringssystemet genomförs i form 
av ett projekt som leds av Länsförsäk-
ringar AB, där fyra länsförsäkringsbolag 
fungerar som pilotbolag. Vi är ett av 
dessa pilotbolag och är djupt involve-
rade i tester av systemfunktionalitet, 
arbetsprocesser och informationsuttag. 
Det nya systemet kommer inledningsvis 
hantera teckning av hem- och villahem-
försäkring och skadereglering för 
samma produkter. Nuvarande bedöm-
ning är att vi kommer att börja använda 

systemet successivt med början under 
våren 2018.

Under året har det sista steget av över-
låtelsen av Olycksfalls- och sjukförsäk-
ring för vuxna från Länsförsäkringar Sak 
genomförts. I februari 2016 började vi 
nyteckna Olycksfalls- och sjukförsäk-
ring för vuxna och samtidigt upphörde 
Länsförsäkringar Sak med nyteckning av 
affären. Från januari 2017 förnyas för-
säkringsavtal förfallomånadsvis hos oss 
och samtidigt annulleras försäkringen 
hos Länsförsäkringar Sak. Bestånds- 
överlåtelsen har inneburit marginellt 
nya försäkringar och skador.

Under hösten 2017 har Länsförsäkringar 
Södermanland tecknat avtal om nya 
verksamhetslokaler i Eskilstuna. Vi flyt-
tar från öster till väster och kommer att 
bedriva verksamheten i helt nyrenove-
rade lokaler i en cirka 100 år gammal 
industrilokals yttre skal. Renoveringen 
har påbörjats och lokalerna beräknas 
vara färdiga för inflytt i slutet av 2018.

I slutet av hösten infördes ett nytt 
intranät hos oss. Intranätet är vår 
interna webbplats  – en av de
viktigaste informationskällorna för alla 
medarbetare. Den nya lösningen bygger 
på modern teknik med högre prestanda 
och förbättrad funktionalitet som för-
väntas kunna tillgodose vårt behov 
under lång tid framöver.

Under 2017 har vi inrättat ett nytt organ 
kallat Utvecklingsforum som syftar till 
att skapa ett effektivare samarbete mel-
lan teknik- och verksamhetsutveckling 
och medarbetarna i företaget. 

I OK Hällen får alla vara med
OK Hällen i Stigtomta är en av 47 sörmländska föreningar som fick ta emot  
sponsring genom Omtanke Sörmland 2017. 
 - Tack vare sponsring från företag och intäkter från de idrottsarrangemang vi 
anordnar kan vi ha en låg medlemsavgift. Ekonomi ska inte vara ett hinder för att 
vara med i vår klubb, säger Tomas Öberg, som är en drivande kraft i OK Hällen. 

Tomas Öberg har 30 års erfarenhet av 
orientering. När han var i 12-årsåldern 
såg han den nationella tävlingen O-ringen  
som arrangerades i närheten av föräld-
rahemmet. Tomas blev nyfiken, började i 
den lokala orienteringsklubben och var 
fast.  Det var kicken han fick när han hit-
tade kontrollerna och tävlingsmomen-
tet som gjorde att han fastnade. 

Det går inte att ta miste på Tomas stora 
engagemang i föreningen. Just passio-
nerade ledare tror Tomas är en av de vik-
tigaste framgångsfaktorerna till att 
klubben är så populär. Klubben har vuxit 
20-30 % på bara några år. Låg medlems-
avgift är en annan framgångsfaktor, 
enligt Tomas. Ett medlemskap för ett 
barn kostar 150 kronor per år och då 
ingår alla tävlingar. 
 – Sponsringen från Länsförsäkringar 
Södermanland går till vår barn- och 
ungdomsverksamhet. Pengarna går 
bland annat till resor till tävlingar så vi 
kan subventionera resan. Det ska inte 
kosta mer än en 100-lapp att följa med 
på en resa – alla ska kunna följa med.

OK Hällen är en förening med lång tradi-
tion; klubben bildades någon gång runt 
1960. Idag har föreningen över 500 

medlemmar. I relation till de 2 000 invå-
nare som Stigtomta har är det en fan-
tastisk siffra. De flesta av medlemmarna 
är förstås Stigtomtabor, men klubben 
lockar också barn och ungdomar från 
närliggande orter, som Nyköping och 
Katrineholm. Tomas tror att det beror på 
att klubben har en genomtänkt verk-
samhet med bra ledare, men också att 
klubben jobbar mycket med den sociala 
sammanhållningen och med att få för-
äldrarna engagerade.
 – Vi satsar på hela spannet, vi är inte 
bara en elitklubb, Vi har allt från Skogs-
bus, som vänder sig till de allra yngsta, 
3-6-åringarna, till veterangrupper, med 
äldre som är ute och går i skogen. 

OK Hällen har en jämn fördelning mellan 
flickor och pojkar. Flickor och pojkar trä-
nar alltid tillsammans, i alla åldrar. 
Tomas skulle gärna jobba mer med 

integration men det är en utmaning 
för klubben. I Stigtomta finns inte

rekryteringsunderlag för att få med 
barn och ungdomar från andra kulturer, 
då det är flest etniska svenskar som bor 
på orten. 

En utmaning som många idrottsklubbar 
har idag är att få ungdomarna att stanna 
kvar i klubben och försätta att träna. OK 
Hällen satsar mycket på det sociala. Att 
hänga med kompisar i klubben är lika 
viktigt som att träna. Om det sociala kit-
tet är starkt stannar ungdomarna kvar i 
klubben.  

 – Alla barn och ungdomar är inte lika 
intresserade av att tävla, utan det vikti-
gaste är att träffa sina kompisar i klub-
ben. Vi gör ibland aktiviteter tillsammans 
som inte har med orientering att göra, 
till exempel bowling. 

Tomas säger att alla får vara med, att det 
inte sker någon utgallring för att man 
inte platsar i laget. Klubben tar hand om 
extra talangfulla ungdomar som får möj-
lighet att träna på sin nivå, men det finns 
alltid ett lag för alla som vill vara med. 
 – Orientering kan man hålla på med 
från att man kan gå till man är 100, hela 
familjen kan vara med. Det är en livs-
sport, har man väl fastnat kan man hålla 
på hela livet.

Det är en enorm kick när man hittar 
kontrollen i en extra svår bana.  
Tomas Öberg, OK Hällen. ”

Vi gör skillnad
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Löpande premieinbetalningar, Mkr
Livförsäkring
I livförsäkringsverksamheten har de 
inbetalda premierna ökat med 5,7 %. Vår
livförsäkringsverksamhet resulterade i 
ett överskott på 3,7 (0,4) Mkr under 2017. 

Premieinkomst, Mkr 2017 2016
Traditionell försäkring     31      36

Fondlivförsäkring   137   123

Det förvaltade livförsäkringskapitalet 
ökade med 4,9 % under året. Den goda 
utvecklingen beror dels på en god 
avkastning på kapitalet, dels på en god 
försäljning av livprodukter under 2017. 

Försäkringskapital, 
Mkr

2017 2016

Traditionell försäkring 1 671 1 736

Fondlivförsäkring 2 618 2 353

Bankverksamheten
2017 ökade vår bankverksamhet kraftigt 
och vi passerade en total volym (inlå-
ning, utlåning, placeringsprodukter) på 
10 miljarder kronor. Den sammanlagda 
tillväxten inom in- och utlåning samt 
spara och placera har överträffat mål-
sättningen med cirka 20 %.

Volymer, Mkr

Volymer, Mkr 2017 2016
Inlåning 2 594  2 409

Utlåning 6 925 6 090

- varav bottenlån 6 547 5 694

Spara och placera*    820    640

Antal kunder med 
bankprodukter 23 343 22 127

* Spara och placera omfattar fondprodukter, inves-
teringssparkonto (ISK), individuellt pensionsspa-
rande (IPS) .

Kapitalförvaltning
De finansiella marknaderna har varit 
uppåt under året, räntorna har varit 
fortsatt låga och avkastningen på aktier 
och fastigheter har varit god. För Läns-
försäkringar Södermanlands del har det 
inneburit en positiv avkastning i
kapitalförvaltningen 2017. Sammantaget 
uppgår avkastningen till 303,1 Mkr (274,0 
Mkr), före avdrag för kapitalavkastning 
överförd till sakförsäkringsverksam-
heten, vilket motsvarar en totalavkast-
ning på 8,8 % (8,9 %). 

Placeringsportföljens innehav uppdelat 
på olika tillgångsslag framgår av tabellen 
nedan. Merparten av aktietillgångarna är 
placerade i aktieindexfonder som speg-
lar valt index på respektive marknad.

Allokering av placeringsportfölj. Mkr

2017-12-31 2016-12-31
Aktier i Länsförsäkringar AB 844,1 765,2

Aktier samt andelar i investeringsfonder (”aktiefonder”) 823,7 764,9
Sverige 315,0 38 % 298,6 39%

Europa 151,8 18 % 134,2 18%

USA 302,8 37 % 285,5 37%

Övriga marknader 54,1 7 % 46,6 6 %

100 % 100%
Räntebärande tillgångar 925,8 815,7
Likvida medel 93,2 10 % 45,3 6 %

Svenska obligationer – stat och kommun 108,4 12 % 92,2 11 %

Säkerställda obligationer 470,3 51 % 421,3 52 %

Företagsobligationer 253,9 27 % 256,9 31 %

100 % 100 %
Fastighetsrelaterade placeringstillgångar 991,3 794,3
Investeringsfonder (”fastighetsfonder”) 180,4 18 % 177,7 23 %

Humlegården Fastigheter AB 646,8 65% 532,6 67 %

Lansa Fastigheter AB 156,4 16 % 75,0 9 %

Brf Lilla Bantorget 7,7 1 % 9,0 1 %

100 % 100 %
Alternativa investeringar 104,8 104,1

Totalt 3 689,7 3 244,2

Regelverk
Inom ramen för Solvens II-rapporter- 
ingen har de nya rapporterna Solvens- 
och verksamhetsrapport (SFCR) och 
Regelbunden tillsynsrapport (RSR)  
upprättats och avlämnats för första 
gången. I rapporterna lämnas såväl 
beskrivande som kvantitativ information 
om verksamheten, företagsstyrning,  
risker och riskhantering samt finansiell 
data. Rapporterna har upprättats på ett 
betryggande sätt med en stor arbets- 
insats från aktuarie, riskkontroll och 
ekonomienhet.

Bolaget har också gjort förberedelser 
för den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR), vilken kommer att gälla som lag  
i alla EU:s medlemsländer från och med 
25 maj 2018. Förberedelserna har bland 
annat omfattat anpassning av processer 
för hantering av personuppgifter, olika 
typer av utbildningar samt genomgång 
och rensning av ostrukturerad informa-
tion.

I januari 2016 utfärdade EU ett nytt 
direktiv om försäkringsdistribution, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/97 om försäkringsdistribution, 
Insurance Distribution Directive (IDD). 
IDD ersätter det nuvarande direktivet 
2002/92/EG om försäkringsförmedling, 
Insurance Mediation Directive (IMD1), 
och förväntas vara implementerat i 
svensk rätt senast 1 juli 2018. Grundläg-
gande syften med IDD är att öka graden 
av integration inom EU samt att skapa 
sund konkurrens och lika villkor för alla 
distributörer av försäkringar oavsett 
kanal, samt att förbättra konsument-
skyddet. Länsförsäkringar Söderman-
land har under 2017 arbetat med förbe-
redelser för IDD genom att anpassa  
processer och interna regelverk och  
tillsammans med Länsförsäkringar AB 
förbereda för utbildningar av medarbe-
tarna. Länsförsäkringar Södermanland 
har tillsatt en införandeansvarig som 

leder det lokala projektet på bolaget och 
som fungerar som länk till Länsförsäk-
ringar AB i de frågor som hanteras 
gemensamt.

Det förslag på extra skatt på lönesumma 
hos finansiella företag som regeringen 
aviserade under våren 2017 drogs lyck-
ligtvis tillbaka. Länsförsäkringsgruppen 
med sin starka nationella inriktning 
skulle fått kraftigt ökade kostnader jäm-
fört med nordiska konkurrenter och 
skatteförslaget var tydligt icke konkur-
rensneutralt. 

Affärer
Lönsamheten har förbättrats väsentligt 
inom ett flertal områden. Sakförsäk-
ringsverksamhetens tekniska resultat 
före avsättning för återbäring uppgick 
till 50,5 Mkr, livverksamhetens resultat 
blev 3,7 Mkr och bankverksamheten för-
bättrade sitt resultat till -0,6 Mkr. Resul-
tatet i kapitalförvaltningen blev 295,8 
Mkr efter avdrag för kapitalavkastning 
överförd till skadeförsäkringsrörelsen. 
Det totala resultatet på 349 Mkr innan 
avsättning till återbäring samt före skatt 
är Länsförsäkringar Södermanlands 
bästa resultat någonsin.

Det goda resultatet har inneburit att 
styrelsen fattat beslut om att lämna 
återbäring med 103 Mkr till kunderna. 
Utbetalning av återbäringen är planerad 
att genomföras under hösten 2018.

Sakförsäkring – premieinkomst och  
marknadsandelar:

Premieinkomst, Mkr 2017 2016
Direkt försäkring 621,1 591,2

Mottagen  
återförsäkring   41,2   39,8

Summa egen affär 
brutto 662,3 631,0

   

Marknadsandelar, %* 2017 2016
Privat
Hem 35,5 35,2

Villahem 44,3 45,1

Fritidshus 45,6 46,5

Privat personbil 38,2 39,6

Lantbruk/Företag
Lantbruk 62,4 61,2

Företag:

   Byggindustri* 43,0 42,8

   Tillverkningsindustri* 50,0 48,6

   Tjänsteföretag* 33,0 35,0

Fordon juridisk person 43,9 43,6
* Ägda villor och fritidshus inom lantbruksförsäk-
ringen ingår i marknadsandelarna för VillaHem 
respektive Fritidshus.

Våra marknadsandelar har utvecklats 
positivt inom företagsförsäkring och 
hemförsäkring medan marknadsande-
larna för flera andra områden inom 
privatförsäkring sjunkit under året. Mark-
nadsandelarna för personbil har sjunkit, 
vilket bedöms vara en följd av den pre-
miedifferentiering som införts under 
2016 och som fått genomslag under 2017.

Skadeutfall
Skadekostnaden var för skadeåret 2017 
401 Mkr vilket är cirka 8 Mkr lägre än 
2016. Antalet skador var fler, kunderna 
anmälde hela 29 073 stycken skador 
under året. Antalet stora brandskador 
var dock färre jämfört med föregående 
år, vilket varit en bidragande orsak till att 
skadekostnaderna minskat.

Premiedifferentiering och nya regler för 
riskurval tror vi har bidragit till att 
bromsa de senaste årens negativa ska-
deutveckling.
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Nedan förklaras vissa av riskerna  
närmare.

Skadeförsäkringsrisk
Skadeförsäkringsrisk består av premie-
risk, reservrisk och katastrofrisk.  
Skadeförsäkringsrisk begränsas genom 
återförsäkring. Styrelsen beslutar om 
självrisk i återförsäkringen.

Premierisk
Premierisken är risken för oförutsedda 
förluster till följd av att det kommande 
årets skador blir större än förväntat.

Reservrisk
Reservrisk är risken för att avsättningen 
för oreglerade skador inte räcker för att 
reglera inträffade skador. 

Katastrofrisk
Katastrofrisk avser framförallt 
stormskador eller andra naturkatastro-
fer som översvämningar, jordskred eller 
liknande.

Livförsäkringsrisk
Livförsäkringsrisker utgör risken för för-
luster vid försäkring av enskilda perso-
ners liv och hälsa. För Länsförsäkringar 
Södermanlands del utgörs dessa risker 
av bolagets skadelivräntor. 

Marknadsrisk
Med marknadsrisk avses risken för  
förluster på grund av värdenedgångar i 
placeringstillgångar och på grund av att 
försäkringstekniska avsättningar ökar i 
värde om de räntor som används för  
diskontering sjunker. Marknadsrisker 
delas in i kategorierna ränterisk, aktie-
risk, fastighetsrisk, spreadrisk, valuta-
risk och koncentrationsrisk.

Aktiekursrisk
Aktiekursrisk är risken för att aktie- 
relaterade tillgångar sjunker i värde.

Ränterisk
Bolaget är exponerat för ränterisk 
genom risken för att marknadsvärdet på 
de fastförräntade tillgångarna sjunker 
då marknadsräntan stiger. Graden av 
ränterisk eller prisrisk ökar med till-
gångens löptid.

Fastighetsrisk
Den mest betydande fastighetsrisken är 
att fastighetsvärdena går ned till följd av 
olika omvärldsförändringar. 

Spreadrisk
Med spreadrisk avses risken för förlus-
ter till följd av ändring i differensen mel-
lan marknadsräntor på obligationer med 
kreditrisk och statspappersräntor. 

Koncentrationsrisk
Koncentrationsrisk är risken för förlus-
ter till följd av att placeringstillgångar 
inte är väl diversifierade. Den största 
koncentrationsrisken utgörs av det 
stora strategiska innehavet i LFAB-aktien. 

Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken för för-
luster till följd av att motparter inte kan 
fullfölja sina åtaganden och att eventu-
ella säkerheter inte täcker fordran. Mot-
partsrisken inom återförsäkring innebär 
att återförsäkraren inte kan betala sin 
andel av skadeersättningen enligt det 
avtal som finns.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för förluster till 
följd av att egna åtaganden inte kan full-
göras på grund av brist på likvida medel. 

Affärsrisker 
Med affärsrisk avses risken för förluster 
till följd av effekter av strategiska beslut, 
en sämre intjäning eller rykten. 

Övriga risker
I bolagets avtal med Länsförsäkringar 
Bank ingår att bolaget ska stå för minst 
80 % av de kreditförluster som eventu-
ellt uppkommer på de lån som Länsför-
säkringar Södermanland förmedlat. 

System för riskhantering och intern styrning och kontroll
Länsförsäkringar Södermanlands verksamhet är förenad med 
risktagande, vilket medför att bolaget måste ha ett ändamål-
senligt system för riskhantering och regelefterlevnad. För att 
uppnå effektivitet måste systemet vara väl integrerat med 
företagsstyrning och innehålla metoder för intern styrning 
och kontroll. Målet med riskhanteringssystemet är att verk-
samheten bedrivs med ett medvetet risktagande som aldrig 
äventyrar bolagets långsiktiga lönsamhet och existens. Risk-
hanteringssystemet stödjer bolaget i att hantera och medve-
tet styra de risker bolagets utsätts för, så att onödiga risker 
undviks och att nödvändiga risker identifieras och styrs.

Riskbaserad verksamhetsstyrning
Riskbaserad styrning utförs i verksamheten genom 

• att i affärsplaneringen och i den löpande verksamhetens 
affärsmässiga beslut ta hänsyn till identifierade risker och 
tänkbara händelser som kan ha inverkan på bolagets 
verksamhet och möjlighet att nå sina mål

• löpande styrning, hantering och rapportering av risker 
samt det kapitalkrav som riskerna innebär

• egen risk- och solvensanalys (ERSA) som en integrerad 
del i bolagets affärsplanering

Bolagets riskfilosofi innebär att risktagande ska utgå från 
bolagets mål och medvetna beslut. Riskerna ska inte nödvän-
digtvis minimeras men identifieras och styras. 

Bolaget har två riskbedömningsgrupper: Riskhanterings-
nämnden och Lokala kreditkommittén. De har till uppgift att 
bedöma risker inom sakförsäkrings- och kreditverksamheten 
inom befintliga regelverk för dessa. Bolaget har också en 
säkerhetsgrupp som har till uppgift att löpande arbeta med 
operativa säkerhetsfrågor. Arbetet leds av en särskild säkerhets-
ansvarig. Bolaget har också ett väl utvecklat miljöledningssystem 
som begränsar bolagets risktagande inom miljöområdet.

Riskbeskrivning
Länsförsäkringar Södermanlands risker delas in i olika  
kategorier som framgår av nedanstående riskkarta:

Risker och riskhantering
Risk och riskhantering är centrala för verksamheten i Länsförsäkringar Södermanland. Nedan beskrivs 
övergripande bolagets riskhanteringssystem. Ansvaret för bolagets riskarbete finns hos styrelsen som 
årligen beslutar om bolagets övergripande styrdokument.

Skadeförsäkringsrisk

Premierisk

Reservrisk

Katastrofrisk

Operativ risk

Interna oegentligheter

Extern brottslighet

Anställningsförhållanden
och arbetsmiljö

Affärsförhållanden

Skada på fysiska 
tillgångar

Avbrott och störning i
verksamhet och system

Transaktionshantering
och processtyrning

Marknadsrisk

Ränterisk

Aktiekursrisk

Fastighetsrisk

Spreadrisk

Valutarisk

Koncentrationsrisk i
placeringstillgångar

Likviditetsrisk inkl 
finansieringsrisk

Övriga risker

Motpartsrisk

Motpartsrisk utom  
placeringstillgångarna

Motpartsrisk inom  
placeringstillgångarna

Annan motpartsrisk

Affärsrisk

Strategisk risk

Intjäningsrisk

Ryktesrisk

Livförsäkringsrisk

Dödsfallsrisk

Livsfallsrisk

Invaliditets- och
sjukrisk

Driftskostnadsrisk

Annullationsrisk

Katastrofrisk
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Bolagsstämman
Bolagsstämman är Länsförsäkringar Södermanlands högsta 
organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och 
bolagsordning. Stämmans huvudsakliga uppgift är att besluta 
om bolagsordning för Länsförsäkringar Södermanland, utse 
styrelse, revisorer och valberedning samt besluta om ersätt-
ning till dessa, besluta om årsredovisning samt om ansvars- 
frihet för styrelsen och verkställande direktören. 

Bolagsstämman godkänner också principer för ersättning och 
andra anställningsvillkor för bolagets ledning. Bolagsstämman 
utfärdar också en instruktion för valberedningen. 

Valberedning för styrelse och revisorer 
Bolaget har en av bolagsstämman utsedd valberedning med 
huvudsaklig uppgift att utarbeta förslag till val av styrelse och 
revisorer samt ersättning till dessa. Valberedningens ledamö-
ter väljs årligen. Valberedningens uppgifter och arbetsformer 
framgår av Instruktion för valberedningen, fastställd av 
bolagsstämman. 

Valberedningen består av följande ledamöter: 
Fredrik Wachtmeister, ordförande, född 1949, arkitekt, Nyköping 
Britta-Stina Eriksson, född 1948, lantbrukare, Flen 
Christer Hallensjö, född 1947, virkesinköpare, pensionär, 
Strängnäs 
Catharina Matsdotter, född 1956, egen företagare rekrytering, 
Eskilstuna
Gunilla Persson, född 1955, näringslivssekreterare, Trosa

Länsförsäkringar Södermanlands styrelse 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning.  
I detta arbete ingår bland annat att fastställa organisation, 
mål och strategier samt riktlinjer för kontroll och styrning. 
Styrelsen ansvarar för både företagsstyrningssystemet och 
riskhanteringssystemet.

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av sex till nio leda-
möter. Verkställande direktören ska ingå i styrelsen. Utöver 
ovan angivna ledamöter kan i styrelsen ingå ytterligare leda-
möter och suppleanter enligt gällande lagstiftning om styrel-
serepresentation för anställda. Mandatperioden för de bolags-
stämmovalda ledamöterna uppgår till tre år.

Styrelsen består av följande ledamöter: 
Caesar Åfors, ordförande, Nyköping 
Peter Reuterström, vice ordförande, Eskilstuna 
Birgitta Bohm, Eskilstuna  
Mikael Gerhardsson,  Strängnäs 
Cecilia Ingre, Nyköping 
Dan Nilsson, Nyköping 
Magnus Olsson, Linköping 
Anna-Greta Lundh, vd, Oxelösund 
Eva Pettersson, personalrepresentant FTF, Stavsjö 
Thomas Mattsson, personalrepresentant SACO, Katrineholm 

Styrelsens arbete
Styrelsens har fastställt en arbetsordning för sitt arbete samt 
instruktioner för de olika utskotten. Utskotten är Finans-
utskott, Ersättningsutskott, Risk- och revisionsutskott samt 
Kreditutskott. Arbetet i utskotten redovisas alltid för styrel-
sen, oftast med utskottsprotokoll som underlag. Styrelsen har 
också fastslagit en instruktion för internrevisionsarbetet.

Styrelsen har under 2017 haft tio styrelsesammanträden varav 
två per capsulam. Styrelsesammanträdet i juni kombinerades 
med ett strategiseminarium tillsammans företagsledningen. 
Finansutskottet har haft sex möten, risk- och revisionsutskot-
tet har haft fyra sammanträden och ersättningsutskottet har 
haft två sammanträden. Kreditutskottet har haft tolv möten. 

Revisorer 
Enligt bolagsordningen ska Länsförsäkringar Södermanland 
ha en ordinarie revisor och en revisorsuppleant. Dessutom kan 
stämman utse högst två lekmannarevisorer. Revisorerna utses 
årligen. Vid 2017 års bolagsstämma utsågs följande revisorer: 
Ordinarie revisor 
Eva Fällén, auktoriserad revisor, PwC, Stockholm
Suppleant 
Sofia Nordenborg, auktoriserad revisor, PwC, Stockholm 

Företagsstyrningssystem
Bolagets företagsstyrningssystem syftar till att säkerställa en 
tillfredsställande styrning och ledning av bolaget samt att 
uppfylla målen i affärsplanen inom ramen för beslutad risk- 
tolerans och regelverk. Företagsstyrningssystemet består av
1. Värdegrund, vision, affärsidé, riskfilosofi, mål och strategier
2. Organisationsstruktur
3. Riskhanteringssystem inklusive intern styrning och kontroll

Bolagets företagsledning består av: 
Anna-Greta Lundh, vd
Charlotte Elisson Larsson, chef Kommunikation
Christina Ek, chef HR
Göran Jönsson, chef affärsområde Bank och Liv
Kurt Högström, chef affärsområde Försäkring
Magnus Ahlin, chef Skador
Nicklas Malm, chef Administration och Ekonomi

Ägarstyrning
Länsförsäkringar Södermanland ägs av sina kunder. Samtliga 
94 135 kunder med sakförsäkring i Länsförsäkringar Söder-
manland är delägare i bolaget.

Kunderna utser totalt 67 fullmäktige, en fullmäktige per 1 500:e 
kund, att representera sig på den årliga bolagsstämman. Full-
mäktige utses på hösten året innan bolagsstämman på valmö-
ten som är öppna för samtliga kunder. Mandatperioden för full-
mäktige är tre år och valen sker var tredje år i varje kommun.

Bolagsstyrning och 
organisation

Oxelösund 2018 - 2020
Håkan Folkesson

Mats Larsson

Susanne Midell

Marie Timan

Flen 2016 - 2018
Brita-Stina Eriksson

Maria Holmberg

Arne Lundberg

Mikael Welinder

Katrineholm 2016 - 2018
Henry Bergström

Mattias Gustavsson

Amal Jasm

Ulf Nilsson

Lars Siverskog

Maria Sjöblom

Örjan Strand

Vingåker 2016 - 2018
Sofie Jouchims

Marie Karlsson

Göran Samuelson

Tor-Leif Thuresson

Eskilstuna 2017 - 2019
Amir Stephan Abdul-Ahad

Anna Kathrin Andersson

Vivianne Andersson

Vedad Begovic

Ulf Danielsson

Alexandra Elfridsson

Karin Ericson

Kent B D Eriksson

Sven-Åke Ewert

Mona Gustafsson

Jeanette Hellgren

Per Hultén

Britt-Marie Jafner

Annette Joó

Catharina Matsdotter

Anna Nilsson

Anders Olsson

Mart Saamel

Peter Ström

Eva von Celsing

Strängnäs 2017 - 2019
Rabie Aldeeb

Maria Bergström Hammarstedt

Kristina Ekman

Christer Hallensjö

Johnny Hammarstedt

Fredric Paus

Johan Wetterberg

Gnesta 2018 - 2020
Per Dellrud  

Rolf Lindblom

Åke Petersson Sandklef

Charlotta Rosenquist

Nyköping 2018 - 2020 
Patrick Aulin

Tor Bengtsson af Sillén

Erika Engdahl Weve

Regina Ericsson

Martina Hallström

Emma Hansson

Sara Helgstrand

Magdalena Jerlström

Lena Parmenstam

Jacob Sandgren

Johan Schenström

Peter Sörman

Fredrik Wachtmeister

Trosa 2018 -2020
Kristina Andersson

Arne Karlsson 

Per-Arne Nilsson

Gunilla Persson

2017 var följande personer valda som fullmäktige för Länsförsäkringar Södermanland:

Bolagsstyrningen i Länsförsäkringar Södermanland utgår från svensk lagstiftning, föreskrifter och  
riktlinjer utfärdade av tillsynsmyndigheten Finansinspektionen.
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2017 i siffror
FEMÅRSÖVERSIKT
(värdena avser koncernen)

Belopp i MSEK 2017 2016 2015 2014 2013
Resultat
Premieintäkt f.e.r. 597 565 523 540 472
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 7 17 8 7 10
Försäkringsersättningar f. e. r. -467 -484 -433 -451 -400
Återbäring -103 0 0 0 0
Driftskostnader f. e. r. -84 -97 -92 -94 -91
Övriga tekniska kostnader f.e.r. -3 -4 -2 -3 0
Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen -53 -3 5 -1 -9
Finansrörelsens resultat 296 257 266 253 176
Övriga intäkter och kostnader 3 -2 -3 -9 -15
Resultat före dispositioner och skatt 246 252 269 243 152

Årets resultat 217 217 229 200 123

Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar, verkligt värde 1) 3 590 3 193 2 881 2 508 2 137
Premieinkomst f. e. r. 607 577 544 557 481
Försäkringstekniska avsättningar f. e. r. 1 353 1 201 1 151 1 110 851

Kapitalbas 2) - - 1 601 1 424 1 249
Erforderlig solvensmarginal 2) - - 122 127 99

Konsolideringskapital
   Beskattat eget kapital 2 046 1 828 1 612 1 383 1 183
   Uppskjuten skatt 369 341 306 270 288
Konsolideringskapital 2 415 2 169 1 918 1 653 1 411
Konsolideringsgrad 397,9% 375,6% 352,5% 296,9% 293,2%
Soliditet 178,5% 180,6% 166,6% 149,0% 165,7%

Solvensrelaterade uppgifter
Kapitalbas 2 340 2 116 - - -
   varav Primärkapital 2 340 2 116 - - -
Minimikapitalkrav 305 254 - - -
Solvenskapitalkrav 1 220 1 017 - - -

Styrelse

Finansutskott Risk- och 
revisionsutskott

Ersättningsutskott Kreditutskott

Internrevision

VD

Ekonomi & 
Administration Aktuarie

Personal Riskkontroll

Kommunikation Compliance

Bank & Liv Försäkring Skador

Organisationsskiss 
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Rapport över koncernens resultat och övrigt totalresultat

1 januari - 31 december 2017 2016
TEKNISK REDOVISNING AV
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
Belopp i MSEK

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)
Premieinkomst från försäkringsavtal 662 631

Premier för avgiven återförsäkring -55 -54

Förändring i Avsättning för ej intjänade premiero ch kvardröjande risker -10 -12

597 565

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 7 17

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring -440 -466

Återförsäkrares andel 10 12

Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r.

Före avgiven återförsäkring -43 -19

Återförsäkrares andel 6 -11

-467 -484

Driftskostnader -84 -97

Övriga tekniska kostnader -3 -4

Skadeförsäkringsrörelsens resultat före återbäring och rabatter 50 -3
Återbäring och rabatter -103 0

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -53 -3

ICKE TEKNISK REDOVISNING
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -53 -3

Kapitalavkastning, intäkter 54 64

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 263 213

Kapitalavkastning, kostnader -12 -10

Orealiserade förluster på placeringstillgångar -2  7

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen -7 -17

Övriga intäkter 63 51

Övriga kostnader -60 -53

Resultat före skatt  246 252

Skatt på årets resultat -29 -35

Årets resultat 217 217

Övrigt totalresultat 0 0

Totalresultat för året 217 217

FEMÅRSÖVERSIKT, forts
(värdena avser koncernen)

Belopp i MSEK 2017 2016 2015 2014 2013
Nyckeltal
Försäkringsrörelsen 3)

   Skadeprocent f. e. r. 78,9% 86,4% 83,1% 84,1% 83,9%
   Driftskostnadsprocent f. e. r. 14,0% 17,1% 17,4% 17,4% 20,1%
Totalkostnadsprocent f. e. r. 92,9% 103,5% 100,6% 101,4% 104,0%

Kapitalförvaltningen 4)

   Direktavkastning 0,6% 0,7% 1,1% 0,7% 0,4%
   Totalavkastning 8,8% 8,9% 9,9% 10,7% 9,0%

1) Exklusive depåer hos företag som avgivit återförsäkring.

2) Avser moderbolaget.

3) Resultatet från medlemsskapet i Trafikförsäkringsföreningen (TFF), som från och med 2014 redovisas netto i posten 
”Övriga tekniska kostnader” i resultaträkningen, består av komponenterna skadekostnader, premier, driftskostnader och 
kapitalavkastning. Nyckeltalen för försäkringsrörelsen avseende samtliga jämförelseår har omräknats med anledning av de 
förändrade principerna. Vid beräkningen av nyckeltalen bruttoredovisas de olika komponenterna som ingår i resultatet från 
TFF.

Exklusive återbäring.

4) Exklusive depåer hos företag som avgivit återförsäkring, inklusive kassa och bank.

Direktavkastningen har beräknats som summan driftöverskott byggnader, ränteintäkter och utdelningar i relation till 
medelvärdet av placeringstillgångarnas värde vid årets början och slut. I totalavkastningen ingår även realisationsresultat 
och värdeförändringar i underlaget.
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Rapport över finansiell ställning för koncernen, fortsättning

Per den 31 december 2017-12-31 2016-12-31
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Belopp i MSEK

Eget kapital
Balanserad vinst inklusive årets resultat 2 046 1 828

2 046 1 828
Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 270 261

Avsättning för oreglerade skador 1 210 1 164

Avsättning för återbäring 103 0

1 583 1 425
Avsättning för andra risker och kostnader
Pensioner 3 6

Uppskjuten skatteskuld 369 341

Övriga avsättningar 1 2

373 349
Skulder
Skulder avseende direkt försäkring 80 77

Skulder avseende återförsäkring 14 13

Övriga skulder 104 29

198 118
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 15

14 15
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 4 214 3 737

Rapport över finansiell ställning för koncernen

Per den 31 december 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Belopp i MSEK

Immateriella tillgångar
Andra immateriella tillgångar 6 0

6 0
Placeringstillgångar
Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 2 756 2 410

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 826 773

Övriga finansiella placeringstillgångar 8 9

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 0 0

3 590 3 193
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 230 224

230 224
Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 187 175

Fordringar avseende återförsäkring 18 18

Övriga fordringar 48 41

253 234
Andra tillgångar
Materiella tillgångar 6 7

Likvida medel 93 45

99 52
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränte- och hyresintäkter 7 6

Förutbetalda anskaffningskostnader 17 14

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 14

36 34
SUMMA TILLGÅNGAR 4 214 3 737
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Balansräkning för moderbolaget

Per den 31 december 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Belopp i MSEK

Immateriella tillgångar
Andra immateriella tillgångar 6 0

Placeringstillgångar
Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

Aktier i dotterföretag 300 225

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 1 924 1 774

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 826 773

Övriga finansiella placeringstillgångar 8 9

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 0 0

3 057 2 781
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 230 224

230 224
Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 187 175

Fordringar avseende återförsäkring 18 18

Övriga fordringar 48 41

253 234
Andra tillgångar
Materiella tillgångar 6 7

Kassa och bank 93 45

99 52
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränte- och hyresintäkter 7 6

Förutbetalda anskaffningskostnader 17 14

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 14

36 34
SUMMA TILLGÅNGAR 3 681 3 325

Resultaträkning för moderbolaget

1 januari - 31 december 2017 2016
TEKNISK REDOVISNING AV
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
Belopp i MSEK

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)
Premieinkomst från försäkringsavtal 662 631

Premier för avgiven återförsäkring -55 -54

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker -10 -12

597 565

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 7 17

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring -440 -466

Återförsäkrares andel 10 12

Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r.

Före avgiven återförsäkring -43 -19

Återförsäkrares andel 6 -11

-467 -484

Driftskostnader -84 -97

Övriga tekniska kostnader -3 -4

Skadeförsäkringsrörelsens resultat före återbäring och rabatter 50 -3

Återbäring och rabatter -103 0

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -53 -3

ICKE TEKNISK REDOVISNING
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -53 -3

Kapitalavkastning, intäkter 54 68

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 142 117

Kapitalavkastning, kostnader -12 -10

Orealiserade förluster på placeringstillgångar -2 7

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen -7 -17

Övriga intäkter 63 51

Övriga kostnader -60 -53

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 125 160

Bokslutsdispositioner 14 -26

Resultat före skatt 139 134

Skatt på årets resultat -32 -29

Årets resultat 107 104

Rapport över totalresultat för moderbolaget
Årets resultat 107 104
Övrigt totalresultat 0 0

Totalresultat för året 107 104
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Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen 

Balanserat vinst inklusive 
årets resultat Totalt

Belopp i MSEK

Ingående eget kapital 2016-01-01 1 612 1 612
Årets resultat, tillika årets totalresultat 217 217

Utgående eget kapital 2016-12-31 1 828 1 828

Ingående eget kapital 2017-01-01 1 828 1 828
Årets resultat, tillika årets totalresultat 217 217

Utgående balans 2017-12-31 2 046 2 046

Rapport över förändringar i eget kapital för moderbalaget

Bundet kapital Fritt kapital Totalt kapital

Belopp i MSEK
Uppskriv-
ningsfond Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Ingående eget kapital 2016-01-01 86 20 586 123 815
Vinstdisposition 123 -123

Årets resultat, tillika årets totalresultat 104 104

Utgående eget kapital 2016-12-31 86 20 709 104 920

Ingående eget kapital 2017-01-01 86 20 709 104 920
Vinstdisposition 104 -104

Årets resultat, tillika årets totalresultat 107 107

Utgående balans 2017-12-31 86  20 814 107 1 027

Balansräkning för moderbolaget, fortsättning

Per den 31 december 2017-12-31 2016-12-31
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Belopp i MSEK

Eget kapital
Bundet eget kapital

Uppskrivningsfond 86 86

Reservfond 20 20

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 814 709

Årets resultat 107 104

1 027 920
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 10 24

Utjämningsfond 12 12

Säkerhetsreserv 600 600

Ackumulerade avskrivningar över plan materiella tillgångar 2 2

623 638
Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 270 261

Avsättning för oreglerade skador 1 210 1 164

Avsättning för återbäring 103 0

1 583 1 425
Andra avsättningar
Pensioner 3 6

Uppskjuten skatteskuld 232 200

Övriga avsättningar 1 2

236 209
Skulder
Skulder avseende direkt försäkring 80 77

Skulder avseende återförsäkring 14 13

Övriga skulder 104 29

198 118
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader och f örutbetalda intäkter 14 15

14 15
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O CH SKULDER 3 681 3 325
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RESULTATANALYS 
(avser moderbolaget) DIREKT FÖRSÄKRING AV SVENSKA RISKER

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 
Belopp i MSEK 

Totalt Sjuk 
och 

olycks-
fall

Hem,
Villa, 

Fritids-
hus och 

båd

 Företag 
Lant-
bruk 

Fastig-
het

 Motor-
fordon

 Trafik Summa 
direkt 

förs 
sv.ris-

ker

 Mot-
tagen 

återför-
säkring

2017
Premieintäkt f. e. r. 597 19 126 156 169 87 557 41

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 7 1 0 0 0 3 4 4

Försäkringsersättningar f. e. r. -467 -19 -109 -112 -132 -72 -443 -24

Återbäring -103 -3 -22 -31 -29 -17 -103 0

Driftskostnad f. e. r. -84 -3 -22 -28 -18 -13 -84 0

Övrigt tekniskt resultat -3 0 0 0 -1 -2 -3 0

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -53 -5 -27 -16 -11 -14 -73 20

Avvecklingsresultat
Avvecklingsresultat brutto 6 3 -1 -16 3 8 -2 8

Återförsäkrares andel 2 0 0 4 0 -2 2 0

Avvecklingsresultat f. e. r. 8 3 -1 -12 3 6 0 8

Försäkringstekninska avsättningar, före 
avgiven återförsäkring
Avsättning för ej intjänade premier och kvar-
dröjande risker 

270 10 65 68 79 46 268 2

Avsättning för oreglerade skador 1 210 96 89 132 31 409 758 452

Avsättning för återbäring 103 3 22 31 29 17 103 0

Summa försäkringstekniska avsättningar, 
före avgiven återförsäkring 

1 583 110 176 231  140 471 1 129 455

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 230 0 10 21 0 199 230 0

 

Kassaflödesanalys (direkt metod) Koncernen Moderbolaget

Belopp i MSEK 2017 2016 2017 2016

Den löpande verksamheten
Premieinbetalningar 656 626 656 626

Utbetalningar av premier till återförsäkrare -55 -52 -55 -52

Skadeutbetalningar -397 -415 -397 -415

Inbetalningar från återförsäkrare avseende återförsäkrares

   andel av utbetalda försäkringsersättningar 10 12 10 12

Inbetalningar avseende provisioner och garantier 55 56 55 56

Utbetalningar till leverantörer och anställda -196 -207 -196 -207

Skattebetalningar  -1 -3 -1 -3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 72 17 72 17

Investeringsverksamheten
Förvärv av:

- aktier och andelar -35 -143 -35 -143

- obligationer och andra räntebärande värdepapper -244 -194 -244 -194

Avyttring av:

- aktier och andelar 98 103 98 103

- obligationer och andra räntebärande värdepapper 146 189 146 189

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 -3 -2 -3

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 1 0 1

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7  0 -7 0

Räntebetalningar 14 17 14 17

Erhållna utdelningar 4 6 4 10

Kassaflöde från investeringsverksamheten -24 -24 -24 -20

Årets kassaflöde 48 -7 48 -3

Likvida medel vid årets början 45 52 45 48

Likvida medel vid årets slut 93 45 93 45
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ning för oreglerade skador, i båda fallen 
för egen räkning och för enskild försäk-
ringsgren. Säkerhetsreserven får använ-
das för att täcka förluster i försäkrings-
verksamheten.

Uppskjuten skatt
Avser framtida skattekonsekvenser av 
händelser som har beaktats i företagets 
redovisning eller deklaration.

Ord och uttryck – nyckeltal

Försäkringsrörelsen
Driftskostnadsprocent (brutto)
Driftskostnader dividerat med pre-
mie-intäkten brutto, uttryckt i procent.

Driftskostnadsprocent f.e.r.
Driftskostnader dividerat med premie- 
intäkten för egen räkning (f.e.r.), uttryckt 
i procent.

Skadekostnadsprocent (brutto)
Försäkringsersättningar brutto dividerat 
med premieintäkten brutto, uttryckt i 
procent.

Skadekostnadsprocent f.e.r.
Försäkringsersättningar för egen räk-
ning (f.e.r.) dividerat med premieintäkten 
för egen räkning (f.e.r.), uttryckt i procent.

Totalkostnadsprocent f.e.r.
Summan av skadeprocent för egen räk-
ning (f.e.r.) och driftskostnadsprocent för 
egen räkning (f.e.r.), uttryckt i procent.

Finansrörelsen/kapitalförvaltningen
Direktavkastningsprocent
Nettot av ränteintäkter, räntekostnader, 
utdelning på aktier och andelar och 
överskott på egna fastigheter i procent 
av tillgångarnas marknadsvärde.

Totalavkastningsprocent
Summan av direktavkastning, realise-
rade vinster och förluster samt orealise-
rade värdeförändringar under året i pro-
cent av tillgångarnas genomsnittsvärde 
värderade till marknadsvärden.

Ord och uttryck –
ekonomisk ställning

Konsolideringsgrad
Förhållandet mellan konsolideringskapi-

tal och premieinkomst för egen räkning, 
uttryckt i procent.

Konsolideringskapital
En sammanfattande benämning på eget 
kapital, obeskattade reserver samt upp-
skjuten skatteskuld.

Soliditet
Definieras i femårsöversikten som kon-
solideringskapitalet dividerat med för-
säkringstekniska avsättningar för egen 
räkning (f.e.r.), uttryckt i procent.

Ord och uttryck –
solvensrelaterade uppgifter

Kapitalbas
Kapitalbasen är enkelt uttryckt det till-
gängliga kapitalet. Tillgängligt kapital är 
principiellt skillnaden mellan tillgång-
arna och skulderna som värderas i enlig-
het med Solvens II-reglerna. Dessutom 
kan, under vissa förutsättningar och 
inom vissa gränser, upptagna förlagslån 
också räknas in i kapitalbasen.

Kapitalbasen delas in i tre kategorier 
(nivåer) beroende på kapitalets förmåga 
att täcka förluster. Eget kapital tillhör 
nivå 1 som är den kapitalbaskategori som 
är av högst kvalitet. Förlagslån tillhör 
nivå 2. Kapital som bolaget kan kräva att 
det tillförs på anfordran tillhör nivå 3, 
som är den kapitalbaskategori av lägst 
kvalitet. För Länsförsäkringar Söder-
manland utgörs hela kapitalbasen av 
kapital som tillhör nivå 1.

Kapitalbasposterna i kapitalbasen är 
uppdelade i primärkapital, med eller utan 
begränsningar, och tilläggskapital. För 
att få tillgodoräkna tilläggskapital, och 
vissa kapitalbasposter inom primärkapi-
talet, till kapitalbasen måste detta god-
kännas av tillsynsmyndigheten. Länsför-
säkringar Södermanlands kapitalbas 
utgörs enbart av primärkapital och 
innehåller endast sådana kapitalbaspos-
ter som inte kräver särskilt godkännande 
från tillsynsmyndigheten.

Solvenskapitalkrav (SCR)
Solvenskapitalkravet beräknas utifrån 
alla kvantifierbara risker i verksamheten 
och ska med 99,5 procent sannolikhet 
garantera att bolaget inte blir insolvent 

under en ettårsperiod.
Kapitalkravet ska beräknas utifrån  
följande risker:

• skadeförsäkringsrisk
• livförsäkringsrisk
• marknadsrisk
• motpartsrisk och
• operativ risk

Solvenskapitalkravet beräknas antingen 
enligt standardformeln (huvudregel) 
eller genom att använda en intern 
modell. Att använda en intern modell för 
beräkningen kräver godkännande från 
tillsynsmyndigheten. Länsförsäkringar 
Södermanland beräknar solvenskapi-
talkravet i enlighet med standardfor-
meln. Den största komponenten i bolag-
ets beräknade solvenskapitalkrav har sin 
grund i marknadsrisken.

Om kapitalbasen underskrider solven-
skapitalkravet ska tillsynsmyndigheten 
ingripa och förelägga bolaget att för-
ändra sin verksamhet för att minska sitt 
risktagande eller skjuta till mer kapital.

Minimikapitalkrav (MCR)
Minimikapitalkravet beräknas till en 
summa som med 85 procent sannolikhet 
ska täcka det värsta tänkbara scenariot, 
till exempel en börskrasch. Minimikapi-
talkravet utgör således den kapitalnivå 
under vilken försäkringstagarnas intres-
sen allvarligt skulle riskeras om företa-
get fick fortsätta sin verksamhet. Ett  
försäkringsföretag är därför skyldigt att 
inneha tillräckligt mycket medräknings-
bart primärkapital för att täcka minimi-
kapitalkravet. Om ett företag bryter mot 
bestämmelsen om minimikapitalkrav 
aktiveras de yttersta formerna av tillsyn-
såtgärder, till exempel att tillståndet 
återkallas. Minimikapitalkravet motsva-
rar 25 till 45 procent av solvenskapi-
talkravet.

Solvenskapitalkvot
Kapitalbasen dividerad med solvenskapi-
talkravet, uttryckt i procent.

Ord och uttryck - allmänt

Affär för egen räkning, f.e.r.
Den del av försäkringsaffären som ett 
försäkringsbolag själv står risken för 
och som inte återförsäkras hos andra 
bolag, det vill säga bruttoaffär minskad 
med avgiven återförsäkring. Förkort-
ningen f.e.r. betyder ”för egen räkning”.

Avvecklingsresultat
För skador som inte är slutreglerade vid 
räkenskapsårets utgång reserveras 
medel ”avsättning för oreglerade 
skador”.

Den bedömning som gjorts kan visa sig 
vara felaktig av flera orsaker, till exempel 
inflationstakten. Om det beräknade 
ersättningsbeloppet visar sig vara över-
värderat uppstår en vinst när ersätt-
ningsbeloppet bedöms på nytt eller när 
skadan slutregleras. Om beloppet 
undervärderats uppstår på motsva-
rande sätt en förlust.

Bruttoaffär
Försäkringsaffär utan avdrag för den del 
av affären som återförsäkras hos andra 
bolag.

Direkt försäkring
Försäkringsaffär som avser avtal direkt 
mellan försäkringsgivare (försäkrings-
bolag) och försäkringstagare. Försäk-
ringsbolaget är – till skillnad från vid 
mottagen återförsäkring – direkt ansva-
rig gentemot försäkringstagarna.

Utjämningsfond
Belopp motsvarande redovisad vinst i 
försäkringsrörelsen kunde till och med 
1990, utan att beskattas, överföras till en 
särskild utjämningsfond. Fonden får tas i 
anspråk endast för att täcka förlust i 
försäkringsrörelsen.

Återförsäkring
Om ett försäkringsbolag inte kan, eller 
vill, bära hela ansvaret mot försäkrings-
tagarna, återförsäkrar bolaget delvis de 
tecknade försäkringarna hos andra 
bolag. Härvid talas om avgiven återför-
säkring hos det förstnämnda och mot-
tagen återförsäkring (indirekt försäk-
ring) hos de sistnämnda bolagen.

Ord och uttryck –
resultaträkningen

Försäkringsersättningar
Utbetalda försäkringsersättningar plus 
avsättning för oreglerade skador vid 
årets slut minus avsättning för oregle-
rade skador vid årets början. En del av 
försäkringsersättningarna utgörs av 
reservavvecklingsresultat. I försäk-
ringsersättningar ingår även adminis-
trativa kostnader för skadereglering.

Kapitalavkastning överförd från 
finansrörelsen
Eftersom premierna betalas i förskott 
och viss tid förflyter från det en skada 
inträffar till dess ersättning utbetalas, 
ackumuleras hos bolaget kapital som 
ger avkastning. Den beräknade räntan 
på detta kapital överförs i resultatredo-
visningen från finansrörelsen till försäk-
ringsverksamheten.

Kapitalavkastning överförd till skade-
försäkringsrörelsen
Se ”Kapitalavkastning överförd från 
finansrörelsen” ovan.

Premieinkomst
Motsvarar i princip årets influtna pre-
miebelopp utan korrigering för in- och 
utgående avsättning för ej intjänade 
premier och kvardröjande risker.

Premieintäkt
Baseras på den premieinkomst som 
hänför sig till räkenskapsåret. Premiein-
täkten för året består av följande poster: 
avsättning för ej intjänade premier och 
kvardröjande risker vid årets början plus 
premieinkomst under året minus avsätt-
ning för ej intjänade premier och kvar-
dröjande risker vid årets slut.

Ord och uttryck -  
balansräkningen

Avsättning för ej intjänade premier
I bokslutet gjorda avsättningar för inbe-
talda premier som avser kommande 
verksamhetsår.

Avsättning för kvardröjande risker
Tillägg till avsättning för ej intjänade 
premier som görs om denna avsättning 

bedöms otillräcklig för att täcka förvän-
tade skade- och driftskostnader för gäl-
lande försäkringar fram till nästa förfal-
lodag.

Avsättning för oreglerade skador
I bokslutet gjorda avsättningar för 
beräknade ännu ej betalda försäkrings-
ersättningar. På skuldsidan av balans-
räkningen återfinns posten under rubri-
ken ”Försäkringstekniska avsättningar 
(före avgiven återförsäkring)” och består 
av avsättning för skadekostnader inklu-
sive avsättning för skadebehandlingsre-
serv.

Posten återfinns även på tillgångssidan 
under rubriken ”Återförsäkrares andel 
av försäkringstekniska avsättningar” 
och består av den del av avsättningen 
för oreglerade skador som förväntas 
ersättas av återförsäkrare.

Balansomslutning
Summan av samtliga tillgångar i balans-
räkningen.

Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar före 
avgiven återförsäkring (brutto) utgör 
summan av avsättningarna för ej intjä-
nade premier, kvardröjande risker, oreg-
lerade skador och återbäring. Försäk-
ringstekniska avsättningar för egen räk-
ning (f.e.r.) utgörs av försäkringstekniska 
avsättningar före avgiven återförsäkring 
minskat med återförsäkrares andel av 
försäkringstekniska avsättningar.

Skadebehandlingsreserv
De skador som ingår i avsättning för 
oreglerade skador kommer att medföra 
vissa driftskostnader. För dessa förvän-
tade kostnader avsätts i bokslutet en 
skadebehandlingsreserv.

Säkerhetsreserv
Säkerhetsreserven är en obeskattad 
reserv med syfte att utjämna sväng-
ningar i riskförloppet och osäkerheten i 
beräkningsunderlaget för försäkrings-
tekniska avsättningar.

Maximibeloppet på avsättningen beräknas 
som andelar av premieinkomst och avsätt-

Ord och uttryck



34 35Länsförsäkringar Södermanland 2017 Länsförsäkringar Södermanland 2017Styrelse Företagsledning

Företagsledning

Från vänster: 
Chef affärsområde Försäkring Kurt Högström, vd Anna-Greta Lundh, chef Ekonomi och Administration Nicklas Malm, 
chef Skador Magnus Ahlin och chef HR Christina Ek.
Sittande främre rad: 
Chef Kommunikation Charlotte Elisson Larsson och chef affärsområde Bank och Liv Göran Jönsson.

Styrelse
1 Caesar Åfors

Ordförande, född 1959, Nyköping. 
Nuvarande sysselsättning: Egen verksamhet på Virå Bruk. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Länsförsäkringar AB och Intea Fas-
tigheter AB, Lansa AB och CRK Forest Management AB.

2 Peter Reuterström
Vice ordförande, född 1966, Eskilstuna.
Nuvarande sysselsättning: Lantbrukare.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Öster-Rekarne Häradsallmänning 
och styrelseledamot i HäradSkog AB. 

3 Birgitta Bohm
Född 1949, Eskilstuna.
Nuvarande sysselsättning: Konsult ledarskap och affärsutveckling.
Övriga uppdrag: Fredrik Lindströms minne och Fabriksföreningen,  
Eskilstuna.

4 Mikael Gerhardsson
Född 1953, Strängnäs. 
Nuvarande sysselsättning: Konsult affärsutveckling och VD för  
Bro Markutveckling.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bygg & Interiör. Styrelseledamot i 
Carpex och Flens Bil & Järn.

5 Cecilia Ingre 
Född 1969, Nyköping.
Nuvarande sysselsättning: Vd Invita Service AB, Invita Restaurang AB och 
Invita Hemservice AB tillika delägare i moderbolaget Positor AB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Vårdföretagarna Almega samt 
SME-representant i Svenskt Näringsliv.

6 Dan Nilsson
Född 1963, Nyköping.
Nuvarande sysselsättning: Koncernchef och ägare för KWD Group AB, 
i vilket KWD Production AB, KWD Nuclear Instruments AB och ABECE 
ingår, samt delägare i Bostadspartner i Katrineholm AB. 
Övriga uppdrag: Ordförande i Nyföretagarcentrum Östra Sörmland och 
styrelseordförande i Bostadspartner i Katrineholm AB.

7 Magnus Olsson
Född 1964, Linköping.
Nuvarande sysselsättning: Regionchef Öst LRF Konsult.

8 Anna-Greta Lundh
Vd, född 1955, Oxelösund.
Nuvarande sysselsättning: Vd för Länsförsäkringar Södermanland.
Övriga uppdrag: styrelseledamot i Länsförsäkringar Bank,  
Eskilstuna-Kuriren och Almi Invest Östra Mellansverige.

Arbetstagarrepresentanter

9 Eva Pettersson
Personalrepresentant FTF, född 1961, Stavsjö.
Nuvarande sysselsättning: Försäkringsadministratör.

10 Thomas Mattsson
Personalrepresentant SACO, född 1959, Katrineholm.
Nuvarande sysselsättning: Rådgivare/Produktansvarig företagsbanken.

Ordinare revisor: Eva Fällén, auktoriserad revisor, PwC, Stockholm. 
Suppleant: Sofia Nordenborg, auktoriserad revisor, PwC, Stockholm. 
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