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Länsförsäkringar Västernorrlands 
hållbarhetsredovisning 2017
Vi redovisar enligt GRI (Global Reporting 
Initiative) Standards, nivå Core. Redovis-
ningen omfattar hela Länsförsäkringar 
Västernorrland. Den omfattar inte våra 
leverantörers, intresseföreningars eller 
samarbetspartners verksamheter.



Länsförsäkringar Västernorrland är ett av  
23 självständiga och kundägda försäkrings-
bolag som ingår i länsförsäkringsgruppen.  
Vår ledning och styrelse finns här i Västernorr-
lands län. Omsorgen om våra kunders pengar 
och trygghet är vårt enda uppdrag – eftersom 
våra kunder också är våra uppdragsgivare 
och ägare. Eventuella vinster återinvesteras 
därför i verksamheten eller delas ut till kun-
derna. Det är en av våra bärande principer. 

Ytterligare en styrka med den kundägda 
bolagsformen är att vi, utöver vårt fokus på 
kunderna, också bidrar till långsiktighet och 
stabilitet; vi prioriterar långsiktig stabilitet 
framför kortsiktig kvartalsekonomi. Det gör 

att vi står starka i tider av finansiell turbulens. 
Vårt arbete präglas av hållbarhet, och vi 

tar ansvar inom områden som ekonomi, etik, 
miljö, socialt engagemang, värdegrund och 
personalfrågor. För oss är det självklart att 
värna om vårt län och barnens trygghet och 
hälsa. Därför stöder vi sociala projekt, som 
ungdomsidrott och elitlag i länet. Vi arbetar 
också målmedvetet för att förebygga skador 
med målet att skydda såväl miljön som per-
soner och ägodelar. Genom att dela med oss 
av våra erfarenheter och kunskaper visar vi 
vägen för våra kunder. I förlängningen skapar 
vi en sund affär som bidrar till en positiv och 
hållbar utveckling i hela länet. 

Vårt uppdrag 
är trygghet

Affärsidén
Länsförsäkringar Västernorrlands affärsidé  
utgår från kunden – och målsättningen är att på 
ett personligt och enkelt sätt erbjuda människor 
och företag i Västernorrland prisvärda bank-, för-
säkrings- och pensionslösningar genom hela livet.
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Året som har gått 2017

Vi utser årets  
bilplåtverkstad
I slutet av 2018 kommer vi att utse Årets 
bilplåtverkstad i Västernorrland. Syftet med 
utmärkelsen är att stimulera verkstäderna, 
som samarbetar med Länsförsäkringar Väs-
ternorrland, till att vilja ge utmärkt service 
till våra gemensamma kunder och att mini-
mera miljöpåverkan av skadereparationerna. 

Alla verkstäder som under 2017 utförde 
minst 20 skade reparationer för vår räkning 
har möjlighet att vara med och tävla om 
utmärkelsen. Undersökningen pågår hela 
året, räknat från 1 januari 2018. Därefter 
utses vinnaren.

Länsförsäkringar har Sveriges  
mest nöjda kunder visar Svenskt  
Kvalitets index (SKI). Vi toppar 
nu kundundersökningen i sex 
kategorier: Bolån, Fastighetslån 
företag, Försäkring privat, Bank 
privat, Bank företag och Fastig-
hetsförmedling. Men bra kan 
alltid bli bättre och vi siktar på 
ännu nöjdare kunder nästa år.

TV-METEOROLOG PÅ 

Klimatturné  
i Västernorrland
I höstas gjorde tv-meteorologen Pär Holm-
gren en turné i Västernorrland kring vårt 
förändrade klimat. Tillsammans med Länsför-
säkringars Christoffer Jonsson besökte han 
Sundsvall, Kramfors och Örnsköldsvik, där 
de båda dagtid föreläste för gymnasieelever 
på de tre orterna och kvällstid vände sig till 
allmänheten i Sundsvall och Örnsköldsvik.

Pär Holmgren, som sedan två år även är 
naturskadespecialist hos Länsförsäkringar 
AB, berättade om klimatsituationen, olika 
möjliga framtidsscenarier och hur vi kan på-
verka dem. Christoffer Jonsson inriktade sig 
på naturskador som stormar och översväm-
ningar, och hur vi kan minska konsekvenserna 
av dessa i framtiden.

LARMPROJEKT I SUNDSVALL 

Ska minska vattenskador
I Sundsvall är riskerna för vattenskador i kök bland de högsta i landet. Därför har 
Länsförsäkringar Västernorrland startat ett förebyggande projekt där man erbjuder 
gratis installation av vattenlarm till villakunder. 

300 kunder i de mest drabbade områdena i Sundsvall – i Haga, Övre Bosvedjan 
och Ljustadalen – får nu vattenlarm installerade.

Att risken att drabbas av en vattenskada är så stor i just Sundsvall beror antag-
ligen delvis på det rena vattnet där. Vattnet innehåller nämligen ovanligt lite kalk, 
något som normalt bidrar till att det bildas en skyddande hinna inne i vattenrören. 

För att undvika vattenskador gäller det att bygga rätt. Dolda utrymmen som 
diskbänksskåp ska ha vattentäta bottnar så att eventuella läckage snabbt blir synliga. 
Att installera vattenlarm i diskbänksskåpet är ytterligare en bra försäkring mot 
vattenskador. Larmet fungerar som en brandvarnare, men reagerar på vatten.

UTMANINGEN:

Att förebygga skador 
Att förebygga skador är viktigast i det framtida hållbarhetsarbetet för Länsförsäk-
ringar Västernorrland. Under en omröstning i höstas valde fullmäktige just skade-
förebyggande som prioritet nummer ett bland de nio fokusområden som presente-
rades – och då framför allt skadeförebyggande inom egendom och person/hälsa.

– Att förebygga skada på egendom har vi jobbat med under många år, och där 
ligger vi väl till. Där avspeglas också tydligt hur vi påverkar klimatet; för varje skada 
vi kan förebygga minskar vårt koldioxidavtryck, säger Mats Wiklund, företagets 
hållbarhetsansvarige.

Skadeförebyggande när det gäller person/hälsa är däremot nytt. Det handlar om 
allt från säkrare bilkörning och trafikmiljö till sundare leverne, vilket påverkar såväl 
koldioxidavtryck som människors och samhällens välstånd och hållbarhet.

Resultatet av det förebyggande arbetet går att mäta. Länsförsäkringar Väs-
ternorrland ser till exempel att vattenskador i badrum minskar, samtidigt som 
vattenskador i kök ökar.

Sveriges mest nöjda kunder, igen! 
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Så bidrar vi till de globala målen
Under 2015 enades världens ledare om 17 nya mål för hållbar utveckling. De slog fast att begreppet 
hållbarhet har tre dimensioner – social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet – och att de globala 
målen måste omsättas i handling nu. 

Länsförsäkringar Västernorrland har tagit med alla dessa tre dimensioner i arbetet med våra prioriterade hållbarhetsfrågor, och 
vår ambition är att bidra till att realisera FN:s hållbarhetsmål. Det gör vi genom att skapa bra arbetstillfällen, sträva efter ökad 
jämställdhet och genom att bekämpa klimathotet.

Exempel på mål, som Länsförsäkringar Västernorrland jobbar med idag och där vi vet att vi kan göra skillnad, är: 

Mål 13: Bekämpa 
klimatförändringen
Vi bidrar med forskning 
kring klimatpåverkan och för 
dialoger med intressenter 
och andra kring klimatfrå-
gor. Vi har också valt att 
inte placera i bolag som är 
miljötunga, som exempelvis 
kolbolag, och att investera i 
mikrolån och gröna/hållbara 
obligationer.

Mål 12: Hållbara konsumtions 
och produktionsmönster
Vi ställer krav på materialval, 
återvinning och återbruk vid 
skadereparationer inom såväl 
motor- som egendomssidan.  
Dessutom samlar vi in kemi- 
kalier och farligt avfall från  
landsbygden och från lant-
bruk.

Mål 3: Hälsa och 
välbefinnande  
Vi bidrar till forskning kring 
hälsa och trafikolyckor. Vi 
jobbar också med förebyg-
gande hälsotjänster och 
rehabilitering, skadeförebyg-
gande åtgärder och informa-
tion kring trafiksäkerhet.

Mål 5: Jämställdhet
Vi bidrar till en arbetsplats 
som är jämställd avseende 
såväl andelen anställda, 
antalet chefer inom både 
företagsledning och första 
linjens chefer som styrelse-
fördelning mellan män och  
kvinnor. Inga osakliga löne-
skillnader som beror på kön 
ska förekomma hos oss, och 
lika lön oavsett kön är en 
självklarhet hos oss.

Mål 8: Anständiga arbets 
villkor och ekonomisk tillväxt
Alla våra medarbetare 
omfattas av kollektivavtal. 
I våra placeringar följer vi 
de rekommendationer som 
finns inom Principles for 
Responsible Investment,  
PRI, och FN:s Global Com-
pact. Det sistnämnda följer  
vi även i våra inköpsavtal. Vi 
har dessutom digitala erbju-
danden som gör finansiella 
tjänster mer tillgängliga.

Mål 9: Hållbar industri, inno 
vationer och infrastruktur
Vi har, i vår placeringsport-
följ, investerat över 50 pro-
cent av våra räntebärande 
placeringar i gröna/hållbara 
obligationer. Detta för att 
stötta såväl kommuners som 
fastighetsbolags satsningar 
på en hållbar utveckling av 
samhället.

Mål 10: Minska ojämlikhet
Vi verkar för jämställdhet i  
bolaget via valberednings-
arbetet och i rekryterings-
processer. (Mål 5 Jämställd- 
 het och mål 10 Minska ojäm- 
likhet).

Mål 11: Hållbara städer  
och samhällen
Vi stödjer forskning kring 
klimatpåverkan och hållbara, 
trygga samhällen. Vi infor-
merar och utbildar ungdo-
mar och samhällsplanerare 
kring hållbara samhällen och 
investerar även i gröna/håll-
bara obligationer.
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 Vår ambition är att bidra till att realisera 
FN:s hållbarhetsmål. Vi gör det genom 
att skapa bra arbetstillfällen, sträva 
efter ökad jämställdhet och genom att 
bekämpa klimathotet.
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I ett kundägt bolag är nyttan med lönsam-
het tydlig – om vi är lönsamma visar det 
att vårt bolag är uthålligt och därmed kan 
agera långsiktigt. Om det blir överskott i 
verksamheten kan detta också gå tillbaka till 
kunderna som återbäring och rabatter, eller i 
form av engagemang i det lokala samhället.  

Hållbarhet en förutsättning
Hållbarhet är en strategisk förutsättning för 
Länsförsäkringar Västernorrlands framtid 
och överlevnad. Det är därmed en fråga som 
hör hemma på alla nivåer i bolaget – och det 
finns en tydlig koppling mellan hållbarhet, 
värdeskapande och långsiktighet. Hållbara 
företag skapar stabila resultat och lojala 
kundrelationer över tid. De attraherar också 
kompetenta medarbetare, skapar långsiktiga 
relationer med sina intressenter och säkrar 
framtida resursförsörjning.

Vårt hållbarhetsarbete baseras på GRI- 
metoden (Global Reporting Initiativ). Det 
innebär att vi under 2017 har kartlagt vilka 
parter bolaget interagerar med. Parterna 
kallas i GRI-metoden för intressenter, och 
med ett urval av dessa har vi diskuterat  

prioriterade väsentligheterna. Jag vill också 
poängtera att vårt hållbarhetsarbete kom-
mer att drivas inom ramen för bolagets och 
avdelningarnas affärsplaner. På så sätt blir 
hållbarhetsarbetet en angelägenhet för alla 
anställda.

Härnösand i mars 2018

Mikael Bergström
Vd Länsförsäkringar Västernorrland

Hållbarhet – både värde
skapande och långsiktigt

Vd har ordet Länsförsäkringar Västernorrland 
är ett lokalt, ömsesidigt ägt bolag, vilket inne-
bär att vi ägs av våra sakförsäkringskunder. 
Hållbarhet är en förutsättning för vår framtid 
och överlevnad, eftersom hållbara företag, 
långsiktigt, skapar stabila resultat och lojala 
kundrelationer.

vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast  
för Länsförsäkringar Västernorrland.  
I modellen kallas frågorna för väsentlig-
heter. Diskussionerna gav vid handen ett 
stort antal väsentligheter – och visade 
också att det var nödvändigt att prioritera  
bland dem. Den slutliga prioriteringen 
gjordes av bolagets fullmäktigeledamöter, 
som i sin tur representerar de viktigaste 
intressenterna; våra kunder/ägare.

Prioriterade områden
Under 2018 kommer Länsförsäkringar  
Västernorrland att fokusera hållbarhets-
arbetet kring följande prioriterade områden:
 • Ansvarsfulla investeringar
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Långsiktigt och breddat samhälls-

engagemang
 • Skadeförebyggande aktiviteter – Egendom
 • Skadeförebyggande aktiviteter – Klimat
 • Skadeförebyggande aktiviteter – Person/

hälsa
Naturligtvis kommer hållbarhetsarbete 
att göras även inom andra områden, men 
mest resurser kommer vi att lägga på de 
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Lokalt förankrade  
sedan 1844
Redan 1844 var vi lokalt förankrade. Då hjälpte vi invånarna i Västernorrland att sprida riskerna för  
bränderna som ofta härjade i byarna. Än i dag är vi lokala – och vi erbjuder fortfarande brandförsäkringar 
– men nu täcker vi även grunderna i västernorrlänningarnas hela livsekonomi. Det blir en komplett  
palett med trygghet och möjligheter – försäkringar, banktjänster och förmedling av fastigheter.

Sedan 1844 har Länsförsäkringar Väster-
norrland hjälpt till att skapa en enklare och 
tryggare vardag för människor och företag 
i länet. Då, i början, bestod arbetet i att 
samordna och sprida riskerna för de brän-
der som drabbade västernorrlänningarna. 
Under påverkan av landshövding Fredrik 
Åkerman gick invånarna samman och 
hjälptes åt att ersätta och bygga upp det 
som brunnit ner. Det kan beskrivas som då-
tidens brandförsäkring. I vårt län bildades 
Västernorrlands läns brandstodsbolag. 1969 
samlades de olika länsförsäkringsbolagen 
i Sverige kring ett gemensamt varumärke 

och 1989 bytte vi namn till Länsförsäkringar 
Västernorrland. I dag är vi 117 medarbetare 
fördelade på fem kontor i Härnösand, Kram-
fors, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.

Under åren har verksamheten utökats. 
Idag erbjuder vi privatpersoner, företag och  
lant-och skogsbrukare ett komplett sorti-
ment av sak-och livförsäkringar. Genom 
Länsförsäkringar Bank får våra kunder dess- 
utom tillgång till ett stort utbud av finan-
siella tjänster för privatpersoner, småföre-
tagare, lantbrukare och skogsbrukare. Vi 
erbjuder även fastighetsförmedling genom 
franchisetagare.

Mycket har hänt sedan Länsförsäkringar 
Västernorrland bildades 1844, men grunden 
till vår verksamhet är densamma. Vi finns 
för att skapa trygghet och möjligheter 
i våra kunders vardag. Hos oss erbjuds 
privatpersoner, företag och lantbrukare 
en unik helhet inom sak- och livförsäkring, 
banktjänster och fastighetsförmedling. 

Vi är lokalt kundägda och verkar uteslu-
tande i Västernorrland. Våra ägare utgörs 
av de 73 000 sakförsäk ringskunder vars 
långsiktiga intressen och behov styr vår 
verksamhet – och har gjort så i 174 år. 

Försäkringsrörelsen bedrivs med eget 
tillstånd att driva försäkringsverksamhet.  
Livförsäkringar förmedlas åt Länsförsäk-
ringar Fondliv, banktjänster och fondspa-

rande åt Länsförsäkringar Bank och djur-  
och grödaförsäkring åt Agria Djurförsäk-
ring. Alla dessa bolag ägs av 23 länsför-
säkringsbolag gemensamt och ingår i en 
koncern med Länsförsäkringar AB som 
moderbolag. För de förmedlade affärerna 
har Länsförsäkringar Västernorrland an-
svaret för kundrelationerna och ur kundens 
perspektiv spelar det ingen roll om affären 
juridiskt sett är lokal eller gemensam. 

Återbäring till våra sakförsäkringskun-
der kan bli aktuell om bolagets resultat före 
återbäring och skatt visar på vinst, och om 
bolagets kapitalbehov är uppnått.

Våra kunder har en unik möjlighet att 
påverka bolagets framtid. I lokala val utser 
fullmäktige de ledamöter som deltar vid 

bolagsstämman, bolagets högsta beslutande 
organ. På den årliga bolagsstämman, där 
fullmäktige representerar kunderna, utses 
styrelsen. Det är styrelsen som tillsätter 
vd, som i sin tur ansvarar för den löpande 
förvaltningen av bolaget.

VÅR HISTORIA

Brandförsäkring hemma i byn

VÅR AFFÄRSMODELL

Lokalt och kundägt
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VÅRA LEVERANTÖRER 

Entreprenörer från länet

Det lokala bolaget

Länsförsäkringar Västernorrland har så 
kallade avropsavtal med cirka 65 leveran-
törer för att omhänderta återställanden 
vid skador. Omkring 45 av dessa finns inom 
motorsektorn och 20 inom egendoms- och 
byggsektorn. En absolut majoritet av avtals-
leverantörerna, på såväl fordonssidan som 
byggsidan, är entreprenörer från länet. 

Under 2017 reparerade våra leverantörer 
skadade bilar och övriga motorfordon för 
över 100 miljoner kronor. Återställandet av 
skadade hus och fastigheter kostade unge-
fär lika mycket. 

Storleken på affären ger oss möjligheter 
att påverka fordons- och byggbranschen 
genom att ställa krav på, och utbilda, våra 
leverantörer om regelverk och riskhante-

ring, vilket också görs årligen. I avtalen med 
fordonsverkstäderna finns krav på att repa-
rationerna görs med en ökad användning 
av begagnade reservdelar och att skadade 
plastdetaljer repareras istället för bytas ut. 

Under 2017 uppgick användandet av 
begagnade reservdelar till 14 procent och 
andra plastreparationer uppgick till 25 
procent.

Några av de större leverantörer vi sam-
arbetar med är saneringsföretaget Nomor 
och fastighetsbolagen Westerlinds fastig-
heter, Diös samt Nordiska centrumhus, som 
vi också hyr våra kontorslokaler av. Andra 
större leverantörer är; på marknadssidan 
Carat och iProspect, och inom personalut-
hyrning Amendo och KFX. Flertalet av våra 

cirka 550 leverantörer är lokala och ersätt-
ningen till dem uppgår till cirka 40 miljoner 
kronor årligen.

Avtalen inom länsförsäkringsgruppen 
ingås av Länsförsäkringar AB och avropas 
av länsförsäkringsbolagen. Ett exempel är 
avtalet med SOS International som hjälper 
de kunder som blir sjuka när de reser i 
utlandet. Andra leverantörer inom länsför-
säkringsgruppen är till exempel Länsför-
säkringar Sak, Länsförsäkringar Bank, 
Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar 
Mäklarservice.

I fortsättningen kommer alla nya leve-
rantörsavtal att följa den mall som gäller 
för inköp inom såväl skade- som drift- och 
marknadssidan.
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Vårt
hållbarhetsarbete
För oss innebär hållbart företagande att på ett etiskt sätt ta ansvar för resurser i samhället och 
bruka dem hållbart – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. För Länsförsäkringar Västernorrland  
är hållbarhetsfrågan inte ny. Genom att vi är kundägda och agerar på en lokal marknad följer  
hållbarhetsansvaret naturligt. 

Sedan starten har samhällsengagemang 
och trygghet för kunderna varit två av våra 
grundpelare. Hållbarhetsarbetet utgår från 
en vision om att skapa en enklare och tryg-
gare vardag, nära människor och företag. 
Beslut och handlingar i Länsförsäkringar 
Västernorrland bottnar i en medvetenhet 
om betydelsen av hållbarbarhet. Genom 
hållbarhetsarbetet värnar vi även varumär-

ket och utvecklar både affärerna och våra 
relationer med kunder och andra intres-
senter. 

Vi har valt att strukturera arbetet enlig-
het GRI:s (Global Reporting Initiativ) modell 
och jobbar enligt nedanstående process. 
I hållbarhetsredovisningen för verksam-
hetsåret 2017 använder vi nivån Core i GRI 
Standards.

Hållbarhetsprocessen

Identifiera Prioritera Validera

Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalys
 • Värdekedjan
 • Intressenter
 • Hållbarhetsfrågor

Intressentkartläggning

Kartlägga påverkanssfären
 • Vilka påverkas?
 • Vilka påverkar?

Intressentdialoger

Vad tycker intressenterna?
 •  Skapa bruttolista
 •  Prioritera
 •  Skapa nettolista
 • Återkoppla till intressenterna
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Rapportera

Indikatormatchning

Beskriva hållbarhets frågorna
 • Identifiera relevanta fråge-

ställningar och nyckeltal

Datainsamling

Etablera insamlings system
 •  Genomföra insamling och 

sammanställning

Rapportsammanställning

Redovisa enligt GRI Standards
Innehåller bland annat;
 • Hållbarhetsfrågor
 • Indikatorer

GRI
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Väsentlighetsanalysen

I den inledande fasen av väsentlighets-
analysen och intressentkartläggningen 
genomfördes arbetsmöten med företrädare 
för primära och stödjande funktioner i 
värdekedjan – som vd, avdelningschefer, 
kapitalförvaltare och styrelse. Samtalen 
leddes och sammanställdes av bolagets 
hållbarhetsansvarige, Mats Wiklund.  
I arbetsmötena identifierades tre grund-
läggande frågeställningar för det fortsatta 
arbetet: 

I möten med hållbarhetsansvarige Mats 
Wiklund har såväl intressenter som viktiga 
hållbarhetsfrågor identifierats och priorite-
rats enligt den så kallade fyrfältsmodellen.

1.  Beskriv din värdekedja före, 
under och efter leverans av  
funktionens/avdelningens  
huvudsakliga uppdrag. 

2.  Identifiera och prioritera  
bland de intressenter som  
finns i din värdekedja. 

3.  Beskriv de viktiga hållbarhets
frågor du identifierar och  
prioriterar utifrån bolagets  
och uppdragets perspektiv. 
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Betydelse för Länsförsäkringar Västernorrland

Väsentlighetsanalys

Intressentanalys

Aktivitet med rätt  
adress som passar  

– Prioritera

Adress som  
är träffande –  

Bevaka/analysera

Utvärdera och  
engagera – Leva upp till/ 

uppfylla

Bedömning –  
Hantera/administrera

Nyckelintressent

Informera

Konsultera

Bevaka intressen
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Intressentdialogen

Under 2017 genomförde bolaget en grund - 
läggande väsentlighetsanalys med till-
hörande intressentdialog. Intressentdia-
logen har i huvudsak genomförts via djup-
intervjuer och arbetsmöten. Under dessa 
dialoger har vi träffat företrädare från bland 
andra ägare, styrelse, medarbetare och 
ledning, kunder, leverantörer, samarbets-

partner, organisationer och samhället.
I huvudsak genomfördes intressent-

dia logerna med externa intressenter, som 
leverantörer, samarbetspartners och sam-
hällsaktörer, i form av djupintervjuer i fysiska 
möten eller telefonmöten. Metoden för våra 
interna intressenter har varit arbetsmöten 
i grupp (medarbetare, styrelse och kunder/

ägare) eller enskilda arbetsmöten (företags-
ledning och kapitalförvaltning). Dialogerna 
kommer att ligga till grund för hållbarhets-
arbetet de närmaste två åren. Till detta 
kommer inspel via sociala medier, främst 
facebook, från våra många kund möten och 
från kundträffar runt om i länet. Se figuren 
nedan.

Våra intressenter Intressentdialog Förväntningar

Ägare  • Fullmäktigedag med genomgång av identifierade 
hållbarhetsfrågor och prioritering av dessa frågor

 • Ansvarsfulla investeringar
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Bredare samhällsengagemang 
 • Skadeförebyggande akriviteter – Egendom
 • Skadeförebyggande akriviteter – Klimat
 • Skadeförebyggande akriviteter – Person/hälsa

Styrelse  • Arbetsmöte i styrelsen om hållbarhetsfrågor  • Fortsatt fokus på skadeförebyggande
 • Ansvarsfull rådgivning
 • Utveckla företagandet i länet
 • Ansvarsfulla investeringar

Medarbetare  • Arbetsmöten med medarbetarna om hållbarhets-
frågor

 • Chefsmöten med varje avdelningschef om  
hållbarhetsfrågor

 • Fortsatt utveckla det skadeförebyggande arbetet
 • Frisk personal – minskad frånvaro
 • Prioritera att främja det lokala i alla lägen
 • Ökad digitalisering

Kunder  • Djupintervjuer med ett antal olika kunder om vårt 
hållbarhetsarbete, som sammanfattas i hållbarhets-
frågor som vi förväntas bearbeta

 • Fullmäktigedag med genomgång av identifierade 
hållbarhetsfrågor

 • Fortsätta med det skadeförebyggande arbetet
 • Hållbara kunderbjudanden
 • Transparens – inga lik i lasten
 • Lokalt engagemang

Leverantörer  • Djupintervjuer med ett antal olika leverantörer  
om vårt hållbarhetsarbete, som sammanfattas  
i hållbarhetsfrågor som vi förväntas bearbeta

 • Fortsätta med/utveckla det skadeförebyggande 
arbetet

 • Utveckla det lokala samhället/företagandet
 • Hjälpa kunder att bli hållbara
 • Utveckla och använda hållbara leverantörer

Samarbetspartner  • Djupintervjuer med ett antal olika samarbetspartner 
om vårt hållbarhetsarbete, som sammanfattas i 
hållbarhetsfrågor som vi förväntas bearbeta

 • Fortsätta med det skadeförebyggande arbetet
 • Utveckla/sponsra det lokala samhället
 • Utveckla hållbarhetstänkandet hos kunder och 
leverantörer

 • Regelefterlevnad

Samhället  • Djupintervjuer med ett antal olika samhällsaktörer 
om vårt hållbarhetsarbete, som sammanfattas i 
hållbarhetsfrågor som vi förväntas bearbeta

 • Hjälpa samhället att skadeförebygga
 • Utveckla/sponsra det lokala samhället inom  
olika hållbarhetsområden

 • Minskad klimatpåverkan – koldioxid
 • Barns och ungas hälsa
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Prioriterade
hållbarhetsfrågor

I arbetet med intressentdialogen ingick  
en dag med våra ägare/fullmäktige där 
medarbetare från bolaget, representanter 
från styrelsen och cirka 40 fullmäktigeleda-
möter deltog. Dagen innehöll övergripande 
information om bolagets arbetsprocess 
kring hållbarhet, förklaring av GRI-modellen 
och stationsföreläsningar om de nio över-

gripande hållbarhetsområden som bolaget 
har identifierat i de interna och externa 
intressentdialogerna.

Under dagen fick fullmäktigeledamöterna 
rangordna de olika hållbarhetsfrågorna. 
Följande sex områden fick flest röster, och 
bolaget har därför beslutat att jobba vidare 
med dessa hållbarhetsfrågor:

Länsförsäkringar Västernorrland har identifierat sex prioriterade hållbarhetsområden.  
Dessa, och de risker som kan finnas inom respektive område, beskrivs på sidorna 16–27.

  Risker förknippade med området

Risker som är förknippade med våra 
prioriteradet områden redovisas under 
respektive område. Dessa är markerade 
med ovanstående symbol så att du lätt 
ska kunna hitta dem.

Prioriterade  
hållbarhetsfrågor

Ansvarsfulla  
investeringar

Attraktiv  
arbetsgivare

Långsiktigt och 
breddat samhälls

engagemang

Skadeförebyggande 
aktiviteter

Egendom 

 
 

      Klimat       
  Per

so
n/

hä
lsa
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Länsförsäkringar Västernorrlands förvaltade 
kapital finns för att säkerställa bolagets 
åtaganden mot våra kunder. Förvaltningen 
ska ge en stabil och bra avkastning till en 
för försäkringstagarna acceptabel risk. Men 
utöver detta tar vi även andra hänsyn, både 
lokala och globala. Även om vi är ett mindre 
lokalt bolag kan vi via vår kapitalförvaltning 
påverka de stora bolagen att välja inves-
teringar som gynnar miljön och samhället. 
Emissioner definierade som hållbara har 
ökat kraftigt på räntemarknaden de senaste 
åren beroende på ökad efterfrågan. Det är 
viktigt att vi är med och upprätthåller en 
fortsatt hög nivå på den efterfrågan.

Regelverk för placeringar
För att reglera hur investeringarna genom-
förs och följs upp finns både en riktlinje för  
placering samt en placeringspolicy som i 
detalj beskriver hur förvaltningen ska ske  
och vilka begränsningar som finns. Under 
lång tid har hållbarhet varit en del av regel- 
verken som omgärdar kapitalförvaltningen  
– där investeringar i olja, kol, tobak och 
spelbolag exkluderats. Under senare år har 

minimivärden satts för hur stor del av obli-
gationsportföljen som ska bestå av hållbara 
investeringar. Ett arbete för att kunna mäta 
koldioxidavtrycket i investeringsportföljen 
har också inletts.

Hållbara investeringar
Limiten enligt våra styrande dokument,  
det vill säga den undre gränsen för investe-
ringar i hållbara obligationer, har ökat från 
30 till 45 procent under 2017. Investeringar 
i fonder som finansierar mikrofinanslån i 
utvecklingsländer har också utökats under 
året. Avkastningen på dessa investeringar 
har varit lika bra som, eller bättre än, mot-
svarande investeringar som inte är klassade 
som hållbara. I framtiden ser vi en risk i att 
inte investera i hållbara företag, både vad 
gäller avkastning och likviditet, då vi ser en 
risk att det kommer att bli svårt att omsätta 
sådana investeringar.

Nyckeltal för storleken på hållbara 
investeringar rapporteras månadsvis till 
styrelsen och är en del av nyckelkontrol-
lerna för att säkerställa att kapitalförvalt-
ningen agerar inom sina riktlinjer. 

Vi söker metodiskt efter hållbara investe-
ringar och deltar frekvent på seminarier 
inom området. Det är ett bra sätt att vara 
uppdaterad om nya standarder/certifie-
ringar och att ha koll på utbudet. Läns-
försäkringar Västernorrland ingår i en av 
de stora bankernas screeninggrupper för 
hållbara investeringar.

Styrande dokument
Under året har ett arbete med styrande  
dokument pågått för att harmonisera med  
den övriga länsförsäkringsgruppen. I vår 
kapitalförvaltning finns regelverk och rikt-
linjer som styr mot en förvaltning som be-
aktar hållbarhet enligt Global Compact och 
PRI. Som ett led i arbetet har vi bland annat 
kvalitetssäkrat formuleringar, inkluderat 
Länsförsäkringar AB:s exkluderingslista och 
ökat andelen hållbara/gröna obligationer i 
vår portfölj från 31 procent till 52 procent. 
Målsättningen under 2018 är att öka andelen 
till 60 procent. 

Vår placeringspolicy samt våra place-
ringsriktlinjer för kapitalförvaltningen styr 
våra kapitalförvaltares dagliga arbete.

Ansvarsfulla investeringar
I kapitalförvaltningen ska vi skapa en stabil och bra avkastning till våra kunder. Men vi tar även 
andra hänsyn, både lokala och globala. Därför väljer vi till exempel hållbara emissioner på ränte-
marknaden och avstår från investeringar i olja, kol, tobak och i spelbolag. Alla aktiviteter är 
dessutom förankrade i vår omfattande placeringspolicy och i våra placeringsriktlinjer. 

Prioriterade hållbarhetsfrågor

 I framtiden ser vi en risk i att inte  
investera i hållbara företag – både vad 
gäller avkastningen och likviditeten.
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PRIORITERADE HÅLLBARHETSFRÅGOR: ANSVARSFULLA INVESTERINGAR

Respekt för mänskliga 
rättigheter 
Länsförsäkringar Västernorrlands verksamhet 
bedrivs framför allt i Västernorrlands län. De 
risker som finns inom området mänskliga rät-
tigheter, som berör vår verksamhet, återfinns i 
första hand inom kapitalförvaltning och inköp.

Länsförsäkringar Västernorrlands kapital-
förvaltning har möjlighet att investera i hela 
världen via fonder. Direktinvesteringar görs 
dock enbart i företag som noteras i Sverige 
och övriga Norden. Då det alltid finns en risk, 
finansiell och varumärkesrelaterad, att dessa 
bolag kopplas till såväl kränkningar av mänsk-
liga rättigheter som till korruption och brott 
mot miljökonventioner investerar vi enbart i 
fondbolag som skriver under och stödjer  
Global Compact, PRI eller motsvarande regel-
verk. När det gäller direktinvesteringar följer  
vi Länsförsäkringar AB:s exkluderingslista som, 
utöver andra begränsningar som finns inom 
kapitalförvaltningen, bland annat omfattar 
brott mot mänskliga rättigheter. Genom detta 
säkerställs att vi, så långt som möjligt, följer  
de internationella konventioner och överens-
kommelser som Sverige har skrivit under. 

Placeringspolicy och -riktlinjer är grunden 
för arbetet med ansvarsfulla investeringar.

Våra inköp består främst av tjänster. Rikt-
linjerna för inköp och utläggning av verksamhet 
och riktlinjerna för inköp av skadereglering 
baseras på Global Compact och är en del  
av inköpsavtalet för nya leverantörer. Riktlin-
jerna införs i samband med den uppdatering av 
berörda dokument som görs under början av 
2018 och kommer att gälla nya avtal. Ett mer 
systematiskt arbete med uppföljning kommer 
att påbörjas under 2019. 

De styrande dokumenten ”Policy för inköp  
och outsourcing”, ”Riktlinje för utlagd verk-
samhet” och ”Riktlinje för inköp vid skadereg-
lering” innehåller krav på särskilda åtaganden 
inom ramen för Global Compact, lagkrav samt 
etiska regler. Leverantörerna förväntas följa 
dessa krav och de är en del av inköpsavtalet. 
Riktlinjerna innehåller rutiner för uppföljning 
enligt särskild checklista samt eventuella kon-
sekvensbeskrivningar vid avvikelse.

Risker förknippade med  
Ansvarsfulla investeringar HÅLLBARA OBLIGATIONER

Andel hållbara obligationer  
i vår portfölj

Vi har ökat andelen hållbara/gröna obligationer i vår 
portfölj från 31 procent till 52 procent. Målsättningen 
är att under 2018 öka andelen till 60 procent.

Vi investerar  
inte i olja, kol, tobak  

eller spelbolag.

94%
Hållbart innehav

av våra marknads-
noterade innehav 
är screenade.

2017

52%2016

31%
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Visionen är att skapa en enklare och tryggare 
vardag för människor och företag i Väster-
norrland. I våra värderingar ligger att alltid 
se till kundens bästa, alltid göra vårt bästa, 
och att jobba tillsammans. Visionen och 
värderingarna är vägledande i det långsiktiga 
hållbarhetsarbetet. För att långsiktigt nå 
visionen behövs medarbetare som delar vår 
strävan och vårt synsätt. Vi behöver därmed 
också vara, och uppfattas som, en attrak-
tiv arbetsgivare som erbjuder en attraktiv 
arbetsplats.

Lyckas vi kommer vi att kunna rekrytera, 
utveckla och behålla medarbetare med rätt 
kompetens och engagemang. Vår övertygelse 
är att om vi har de mest kompetenta och  
engagerade medarbetarna kommer vi även 
att få de mest nöjda och lojala kunderna. 
Vi tror på värdet av långsiktiga relationer – 
både internt och externt.

I HR-policyn och i ”Skeppet”, det doku-
ment som beskriver vår företagskultur, för - 
klaras enkelt och tydligt den värdegrund 
som skapar kulturen inom företaget, och i  
de etiska riktlinjerna finns vägledning för de 
anställda om hur de ska agera. Vår ambition 
är att under nästa år utvärdera vår attrak-
tivitet ur ett medarbetarperspektiv och 
där med få kännedom om våra styrkor och 
svagheter. I arbetet ingår också att identi-
fiera relevanta nyckeltal, som tillsammans 
ska spegla arbets villkoren i ett Attraktiv 
Arbetsgivarindex, AVI.

En gemensam uppförandekod, som byg-
ger på de etiska riktlinjerna, kommer också 
att tas fram.

Medarbetarskap och ledarskap
Ett närvarande ledarskap är den bästa förut  - 
sättningen för att alla medarbetare ska må 
bra och prestera bra. Vi satsar därför på hög 
chefstäthet; medeltalet för antal anställda 
per chef är idag 6,7 personer. I rollbeskriv-
ningar för chefer och medarbetare finns 
ansvars områden tydligt beskrivna. I ”Skep-
pet” beskrivs enkelt och tydligt hur man som 

Attraktiv arbetsgivare
En arbetsplats där det råder mångfald, där det finns bra möjligheter till kompetensutveckling 
och lärande och där arbetsmiljön och trivseln är på topp – det är dit vi vill nå. Därför arbetar 
vi bland annat med närvarande ledarskap och hög chefstäthet. Vi har en kultur med många 
kanaler för återkoppling, lärande, information och samtal.

Prioriterade hållbarhetsfrågor

medarbetare och chef förväntas agera. 
Vår strävan är att inom hela bolaget ha 

en väl utvecklad kultur av återkoppling – 
både hos chefer och medarbetare. Chefer 
tränas därför löpande i feedback och coach- 
ning och i deras uppdrag ingår att arbeta 
regelbundet med medlyssning i kundmöten. 
Detta för att kunna ge tydlig återkoppling 
på prestation, samtidigt som man arbetar 
med att ständigt utveckla kundupplevelsen.

För att öka inflytande och delaktighet  
genomför vd och styrelseordförande 
regelbundna möten med alla anställda, så 
kallad medarbetardialog. Där ges möjlighet 
att få information om det som är aktuellt 
inom bolaget samtidigt som medarbetarna 
kan föra dialog om det man upplever som 
angeläget. För chefer finns på motsvarande 
sätt chefsdialogen, ett forum för chefer  
att diskutera värderingsstyrda ledarskaps-
frågor med sina kollegor, HR och vd. Syftet 
med chefsdialogen är att utveckla det 
värderingstyrda ledarskapet inom bolaget.

Kompetens och prestation
I början av verksamhetsåret sätter chefen 
tillsammans med medarbetaren upp mål för 
året. Medarbetaren får därefter kontinuer-
lig återkoppling på sin prestation och har 

också en dialog med sin närmaste chef om 
utvecklingsbehov, arbetsmiljö och hälsa. För 
oss betyder prestation att nå sina uppsatta 
mål och att agera i enlighet med värdering-
arna. Alla medarbetare har ett eget presta-
tionsdokument där de själv dokumenterar 
det man i dialog kommit överens om. 

I en medarbetarundersökning som 
gjordes 2016 uppgav 69 procent av med-
arbetarna att de får den kompetensutveck-
ling som de behöver.

Kompetensutveckling sker på olika sätt, 
allt från lärande i vardagen till deltagande i  
utbildningsprogram. Under året har två före-
tagsinterna utbildningsprogram genom-
förts; Proaktiva kundmöten för chefer och 
medarbetare inom bank och försäkring och 
Effektiv kundkommunikation för chefer och 
medarbetare inom skadeavdelningen. Totalt 
har 74 chefer och medarbetare deltagit i 
dessa program.

Att öka den personliga effektiviteten, det  
vill säga att kunna administrera sig själv på  
ett effektivt sätt, är ett annat utbildnings-
program som genomförs löpande för med - 
arbetare och chefer. Hittills har 42 medarbe-
tare och chefer genomfört utbildningen, och 
utvärderingar visar att man är mycket nöjd 
med resultatet och upplägget. Utbildningen 
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Risker förknippade med Attraktiv arbetsgivare

Affärsetik och antikorruption
Pengatvätt, finansiering av brottslig 
verksamhet, intressekonflikter, använ-
dande av kurspåverkande information 
och korruption är risker för alla bolag  
i finans- och försäkringsbranschen.  
De här branscherna lyder därför under 
strikta regler och lagkrav för att undvika 
dessa risker. 

För Länsförsäkringar Västernorrland 
är det väsentligt att ha en god efter-
levnad av regelverken och att på bästa 
möjliga sätt förhindra att verksamheten 
utnyttjas för korruption, bedrägerier,  
penningtvätt och finansiering av terro-
rism. Inom bolaget bedriver vi ett om-
fattande arbete för att begränsa dessa 
risker. Vägledande styrdokument för 
detta är ”Etiska riktlinjer”, ”Policy för  
anställdas egna affärer”, ”Policy för 
åt gärder mot penningstvätt och finan-
siering av terrorism”, ”Riktlinjer för 
hantering av intressekonflikter” och 
˝Riktlinjer för otillåtna förmåner”.

Genom att bland annat ha god 
känne dom om kunderna, och genom att 
aktivt övervaka och rapportera trans-
aktioner, sker ett systematiskt arbete 
för att minska risk för penningtvätt, 
finansiering av terrorism och bedräge-
rier, till exempel kortbedrägerier. 

En företagsövergripande riskanalys 
görs minst en gång per år. Den ligger till 
grund för bolagets operativa riskhan-
tering, där bland annat affärsetik och 
korruption ingår. Compliance övervakar 
och kontrollerar dess efterlevnad. När 
nya produkter, tjänster eller distribu-
tionskanaler introduceras, och vid om - 
organisationer, görs samtidigt en ny 
riskbedömning. Det gemensamma sys-
temet (C2) som finns inom länsförsäk-
ringsgruppen används för rapportering 
av avvikelser. 

Länsförsäkringar Västernorrland 
tar avstånd från all korruption och alla 
otillåtna förmåner. Det framgår tydligt 
i de etiska riktlinjerna och i vår policy 
mot otillbörliga förmåner. Institutet Mot 
Mutors (IMM) rekommendation om hur 
gåvor, belöningar och andra förmåner 
i näringslivet får användas är en del av 
policyn mot otillbörliga förmåner. Det 
övergripande syftet med koncernens 
antikorruptionsarbete är att vägleda 
medarbetarna i hur de undviker att ge 
och ta emot gåvor och representation 
som kan väcka misstanke om att syftet 
är privat vinning eller att främja tredje 
mans intresse. 

Inom bolaget genomförs regelbundet  
en analys av intressekonflikter. Syftet  
är att utvärdera risken för mutor och 
annan otillåten påverkan. De områden  
som beaktas är respektive bolags verk- 
samhet, storlek och organisation, mark-
nad, kunder, distributionskanaler,sam-
arbetspartner, leverantörer, sponsring 
och inköp. 

I den obligatoriska, årliga e-utbild- 
ningen om etiska riktlinjer för alla med - 
arbetare finns lärande exempel om 
affärsetik som ska tydliggöra, och skapa 
medvetenhet om, den omgivning och de 
risker för korruption som finns i bolaget, 
och hur anställda förväntas agera. 

För att motverka och stoppa brott, 
eller misstanke om brott, i verksamheten  
eller nära verksamheten, finns en vissel-
blåsningsrutin tillgänglig för de anställda. 
Den som anmäler har rätt att vara ano - 
nym och att inte utsättas för repressa-
lier. Visselblåsningsrutinen är ett alter- 
nativ till övriga rapporteringsvägar. 
Under 2017 inkom inga visselblåsnings-
ärenden till vår Compliance. För kunder 
gäller ordinarie klagomålsfunktion som 
löpande följs upp av bolagets klagomåls-
ansvariga och av Compliance.

får totalbetyget 4,8 av totalt 5,0 i kursutvär-
deringar. För kommande år är planen att 
ytterligare utbilda 25 medarbetare.

Under året har även en kartläggning av 
strategiska kompetenser och bemannings-
behov för de kommande åren genomförts. 
Detta resulterade i en kompetensförstärk-
ning av analyskraft inom ekonomi. Inom 
försäkring tillsattes både en enhet för 
marknadsbearbetning och en för försäk-
ringsadministration. 

Hälsa och arbetsmiljö
Länsförsäkringar Västernorrland bedriver 
ett systematiskt arbetsmiljöarbete med 
regelbundna uppföljningar av arbetsmiljön. 

Arbetsmiljöarbetet bedrivs inom arbetsmiljö-
kommittén. Här sker uppföljning av frågor 
som till exempel sjukfrånvaro, arbetsskador, 
företagshälsovård och medarbetarunder-
sökningar. Under nästa år kommer även 
jämställdhetsarbetet att omhändertas inom 
ramen för kommittén.

Alla medarbetare har en sjukvårdsför-
säkring som ger snabb tillgång till vård. Det 
finns även möjlighet att löneväxla till tjänste-
pension samt teckna gruppförsäkringar till  
ett förmånligt pris via löneavdrag. I sjukvårds- 
försäkringen ingår sjukvårdsrådgivning, 
personligt samtalsstöd samt förebyggande 
hälsotjänster. En tydlig rehabiliteringspro-
cess är också införd i verksamheten. Avtal 

finns med företags hälsovården om hälso-
kontroller och behand ling av arbetsrelate-
rade sjukdomar. Vid hälsokontroller erbjuds 
alla medarbetare stöd för viktminskning och 
hjälp att bli nikotinfria. Friskvårdsbidrag ges 
till alla medarbetare.

För att motverka stress och ohälso sam 
arbetsbelastning har samtliga chefer  
utbildats enligt arbetsmiljöföreskriften  
om organisatorisk och social arbetsmiljö. 
Det sker även kon ti nuerlig uppföljning av 
sjukfrånvaron. Under året har den minskat 
från 5,3 procent till 2,9 procent. 

Chefer har under året genomfört enkät-
undersökning med samtliga medarbetare i 
syfte att undersöka stressfaktorer. Målet är 

PRIORITERADE HÅLLBARHETSFRÅGOR: ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
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PRIORITERADE HÅLLBARHETSFRÅGOR: ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Sociala och personalrelaterade risker 
Personalen är vår viktigaste resurs. 
Våra medarbetare har specia list- och  
yrkeskompetenser som är avgörande  
för att driva och utveckla verksam-
heten. Att vara en attraktiv arbets-
givare är ett fokusområde för Länsför - 
säkringar Västernorrland, inte minst  
eftersom det innebär en risk för verk-
samheten att inte kunna rekrytera 
och behålla personal som har rätt 
kompetens. Mångfald, kompetensut-
veckling och lärande, arbetsmiljö och 
hälsa samt trivsel är viktigt för att 
kunna vara en attraktiv arbetsgivare.

”HR-policyn”, ”Uppförandekoden” 
och ”Jämställdhets- och mångfalds-
planen” är grunden i koncernens  
arbete med personalrelaterade frå-
gor. Jämställdhets- och mångfalds-
planen inkluderar hur jämställdhets- 
och diskrimineringslagen tillämpas, 
liksom mål och handlingsplaner. 
Uppförandekoden är ett ramverk 
för styrelseledamöter, medarbetare 
och andra som beskriver hur man 
uppträder och agerar i enlighet med 
koncernens visioner, värderingar, 
mål, strategier och externa krav.

Risker förknippade med Attraktiv arbetsgivare

att 70 procent av medarbetarna ska upp-
leva att de har en arbetsbelastning som är 
acceptabel. Uppföljning visar att 4 av 11  
avdelningar når målet.

Jämställdhet och mångfald
Arbetet med jämställdhet och mångfald 
är ett viktigt område. En övergripande 
målsättning är att jämställdhets- och 
mångfaldsarbetet ska ingå som en natur-
lig och integrerad del i vår verksamhet. 
Detta gäller för alla typer av arbetsplat-
ser och nivåer – även för lednings- och 
beslutsorgan. Kvinnors och mäns villkor, 
rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska 
vara lika inom hela företaget. Arbetsvillkor 
och utvecklingsmöjligheter ska inte vara 
beroende av kön eller ursprung. 

Vid rekrytering ska en jämn könsför-
delning eftersträvas i arbetsgrupper och 
chefs befattningar. I dag har 3 av 7 avdel-
ningar en 40/60-fördelning av män res - 
pektive kvinnor. När det gäller chefsbefatt- 
ningar är könsfördelningen jämn, 40/60. 
Mångfald handlar dock om mer än köns-

fördelning, och vi kommer framöver att 
arbeta med frågan ur ett bredare perspek-
tiv och då främst inom rekryteringen. 
Medarbetare som kan fler språk än svenska 
behövs för att kunna möta kunder på deras 
eget språk. Det är också viktigt att alla ska 
kunna vara sig själva på jobbet, oavsett kön, 
ålder, funktionsvariation eller sexuell lägg-
ning – och att alla självklart ska ha samma 
chans att utvecklas utifrån sina förutsätt-
ningar. Vi är övertygade om att olikheter 
ökar kreativiteten och gör oss bättre. 

Hos oss har alla medarbetare möjlighet 
att få en löneutfyllnad som är en komplet-
terande ersättning till den allmänna för - 
äldrapenningen. Medarbetare som har 
egna barn som är yngre än tolv år har 
också möjlighet att jobba deltid enligt 
branschens kollektivavtal.

I samarbete med fackliga parter 
genomförs årliga lönekartläggningar för 
att säkerställa att inga löneskillnader som 
beror på kön finns. Årets lönekartläggning 
visade inga skillnader på grund av kön för 
lika befattningshavare.

42
UTBILDNING I  
PERSONLIG EFFEKTIVITET

Språkhjälp
Vi har under de senaste 
åren anställt två språk-
resurser, både för att 

kunna ge service till nya 
svenskar och för att ge 

personer en möjlighet att 
komma in i arbetslivet.

Alla våra medarbetare  
får regelbundet möjlig- 
 het att göra en HALU 
(Hälso-, arbetsmiljö- och 
livsstil)-undersökning.

PERSONER
har hittills genomgått utbildningen

Betyget är 4,8  av 5
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UTBILDNING OM ETISKA RIKTLINJER
Andelen anställda som genomgått utbildning om 
etiska riktlinjer och andra styrande dokument 
under året är:

PRIORITERADE HÅLLBARHETSFRÅGOR: ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Könsfördelning, anställda och chefer
Anställda Chefer

6,7

Män

53%
Kvinnor

47%

Vi satsar på hög chefstäthet
Medeltalet för antal anställda per chef är:

10 män

7 kvinnor

Sjunkande sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är låg. Och den minskar. Under 
2017 sänkte vi den från 5,3 prcoent till 2,9 pro-
cent. Det är något som vi är väldigt stolta över. 
 

Av totalt 17 chefer är tio (59 procent) 
män och sju (41 procent) kvinnor. 

Av våra 117 anställda är 62 män och 55 kvinnor.  
Ambitionen är att hålla oss inom en procentuell  

40/60-fördelning, oavsett kön.

2016

5,3%
2017

2,9%

PERSONLIG UTVECKLING
Vi tror på personlig utveckling.  

Därför får alla våra anställda  
regelbunden återkoppling på  

arbets prestation.
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Västernorrland är vår marknad. Genom 
ett starkt engagemang i det lokala sam-
hällets utveckling och tillväxt bidrar vi 
till vår egen lönsamhet och tillväxt, och 
är samtidigt med och skapar en attraktiv 
region. 

En viktig beståndsdel för att bygga 
ett tryggt samhälle är att satsa på barn 
och ungdomar och ge dem en aktiv 
och meningsfull fritid. Vi tror att idrott 
bidrar till att ge barn och ungdomar 
gemenskap och sammanhang. Därför 
sponsrar vi en rad idrottsföreningar 
över hela länet och stöttar de medar-
betare som engagerar sig aktivt i sina 
barns före ningar.

Andra viktiga områden att stödja  
för att utveckla ett hållbart samhälle är 
det lokala näringslivet och utbildnings-
väsendet. Det skapar förutsättningar för 
jobb hos såväl befintliga som nya före-
tag, och ger också upphov till idéer och 
innovationer som leder till tillväxt och 
ett större och mer utvecklat näringsliv.

Skapa bestående värden
Att skapa bestående värden för nuva-
rande och blivande kunder höjer vårt 
anseende, vilket i sin tur underlättar 
försäljning och ökar kundlojaliteten. 
Samhällsengagemanget bidrar också  
till vår attraktivitet som arbetsgivare.

Att bidra till en meningsfylld och 
stärkande uppväxt för länets barn 
och ungdomar har positiv, långsiktig 
påverkan på samhället och minskar 
förhoppningsvis också kostnaderna för 
skador på person och egendom. Genom 
ett aktivt samhällsengagemang kan vi 
komma närmare våra kunder och visa 
västernorrlänningarna att vi lyssnar  
på det som är viktigt för dem.

Dialog om engagemang
Under året har en dialog om framtida 
samhällsengagemang förts med våra 
fullmäktigeledamöter, som är de som 
representerar våra kunder, som ju 
också är våra ägare. Fullmäktige vill att 
följande områden ska värderas högst 
i framtida beslut om Länsförsäkringar 
Västernorrlands samhällsengagemang:
 • Stötta aktiviteter för barn och  

ung domars fysiska hälsa.
 • Bidra till ökad mångfald och  

integration.
 • Utbilda barn, ungdomar och  

nyanlända om försäkrings- och  
privatekonomiska frågor.

 • Nätverka för att både ge och få  
inspiration till hållbar utveckling  
och samhällsengagemang.

Sponsring
Nuvarande insatser i form av stöd till 
samhällsprojekt och idrott går i första 
hand till barn och unga, men investe-
ringar i det lokala näringslivet och 
universitetet görs också. Under året  
har vi sponsrat fem elitlag och 60 barn- 
och ungdomslag.

För att styra hur sponsringen genom-
förs utgår vi från styrdokumentet ”Rikt-
linje för sponsring”. Idag är sponsrings-
besluten reaktiva utifrån de ansökningar 
som kommer in via webbplatsen.

Vi har dock konstaterat att det 
behövs en utvecklad riktlinje – med 
tydligare strategi och uppföljning – både 
för sponsringen och för vårt samhälls-
engagemang. Denna kommer därför att 
arbetas fram under 2018.

AKTIVT KUNSKAPSUTBYTE OM

Ekonomiska  
relationer
Den finansiella sektorn står inför flera 
utmaningar och aktuell kunskap behöver 
spridas både inom forskarsamhället och 
näringslivet. I det syftet stöder Länsför-
säkringar Västernorrland Centrum för 
forskning om ekonomiska relationer, CER, 
vid Mittuniversitetet. CER forskar om före-
tags och individers ekonomiska relationer 
främst inom branscherna bank, fastighet, 
försäkring, pension och revision.

CER har också initierat ett branschnät-
verk för ett aktivt kunskapsutbyte mellan 
praktiker i dessa branscher, forskare och 
studenter. Länsförsäkringar sitter med 
i såväl CER:s styrelse som olika arbets-
grupper där man gemensamt initierar  
olika forsknings- och samverkansprojekt.

Långsiktigt och breddat 
samhällsengagemang
Vi som arbetar i Länsförsäkringar Västernorrland bor och verkar i länet, bidrar till vår gemen-
samma utveckling och engagerar oss i det lokala samhället. Vi förebygger också skada för både 
saker och människor. Vi vill jobba tillsammans för vår gemensamma trygghet, men också vara 
med och lösa de problem och utmaningar som vi västernorrlänningar står inför.

Prioriterade hållbarhetsfrågor

Prioriterade hållbarhetsfrågor22 Länsförsäkringar Västernorrland | Hållbarhetsredovisning  2017



HÖGA KUSTEN MEJERI

Mjölk i lösvikt
Höga Kusten Mejeri i Ullånger, Kramfors kommun, producerar och säljer 
mjölk i lösvikt. Det är nyskapande, klimatsmart och har framgångspoten-
tial. Dwayne Patrick och Karin Hamberg, som äger gården och mejeriet, 
får därför priset Ung Växtkraft 2017 – ett pris på 10 000 kronor som är 
initierat av Länsförsäkringar Västernorrland.

Dwayne och Karin har drivit jordbruket i tre 
år, men gården har funnits i Karins familj sedan 
1500-talet. Nu öppnar de även gårdsmejeri 
och tänker sälja mjölk i lösvikt. Kunderna får 
själva fylla på sin mjölk från butiken på gården 
eller hos den lokala handlaren, via automater 
där man fyller på en- eller femliters flaskor. 
Flaskorna tar man antingen med eller köper och 
återanvänder, vilket är enkelt och miljövänligt.

HJÄLTARNAS HUS

Som hemma – fast på sjukhuset
Alla barn ska ha rätt till likvärdig vård. När ett barn som är  
sjukt får vara tillsammans med sin familj i en trygg miljö minskar 
stressen från svåra och smärtsamma behandlingar, samtidigt 
som barnets allmänna välmående ökar. Därför finns Hjältarnas 
Hus vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Hjältarnas Hus öppnade i maj 2017. Forskningen visar att  
barn som får bo med sin familj i en trygg miljö förbättrar sina 
förutsättningar att återhämta sig och att tillfriskna snabbare.  
På Hjältarnas Hus vårdar man det friska och låter det stå i cen-
trum. Det är ett tillfälligt hem nära sjukhuset, där man under ett 
par dagar, några veckor eller månader kan leva vad som närmar 
sig ett normalt vardagsliv. Här kan familjerna också ta emot 
släktingar och vänner.

PRIORITERADE OMRÅDEN: LÅNGSIKTIGT OCH BREDDAT SAMHÄLLSENGAGEMANG

BACK 2 BASICS 

Idrott och läxhjälp 
GIF Sundsvall och Länsförsäkringar Väster-
norrland är överens om att idrott, och den 
sociala skolning och sammanhållning som 
idrotten ger, kan göra stor skillnad under 
ett barns uppväxt. Därför startade GIF 
Sundsvall Back 2 Basics 2008 – ett projekt 
som har blivit ett viktigt sponsringsupp-
drag för Länsförsäkringar Västernorrland.

Back 2 Basics vill ge fler barn chansen 
att utöva idrott och att bli aktiva medlem-
mar i en idrottsförening. Hos GIF Sunds-
vall handlar det om till exempel fotboll, 
friidrott, handboll eller ridning. Oavsett 
aktivitet får barnen träffa nya kompisar, 
samtidigt som de utvecklas socialt. 

Projektet är framgångsrikt och i dag 
inte bara inriktat på idrott; i fjol startade 
Back 2 Basics läxhjälp tillsammans med 
Nacksta bibliotek. Målet är att alla, oavsett 
resurser, ska ha möjlighet till extra hjälp 
med skolarbetet. 

UNG FÖRETAGSAMHET

Skapar unga  
entreprenörer
Företag, entreprenörer och ungdomar från 
länet är viktiga för oss. Därför samarbetar 
vi med och stödjer Ung Företagsamhet. 
Organisationen är en politiskt obunden, 
ideell utbildningsorganisation, som sedan 
1980 utbildar gymnasieelever i entrepre-
nörskap. Sedan 2010 arbetar man även  
på grundskolan.

I dag har Ung Företagsamhet verksam-
het i 24 regioner. 29 731 ungdomar driver  
9 304 så kallade UF-företag. Sedan starten 
1980 har cirka 390 000 elever drivit 
UF-företag.

Prioriterade hållbarhetsfrågor 23Länsförsäkringar Västernorrland | Hållbarhetsredovisning 2017



Vatten: 738(2016: 846)

Brand: 176(2016: 275)

Egendom
Skadeförebyggande arbete har bäring på allt 
som görs för att minska risken för skada och 
för att minimera konsekvenserna vid skada, 
både för kunderna och för bolaget. Sedan 
Länsförsäkringar Västernorrland bildades 
1844 har vi byggt upp omfattande erfarenhet 
av brand- och vattenskador. Dessa områden 
utgör tveklöst vår största indirekta miljöpå-
verkan, eftersom konsekvenserna oftast är 
omfattande och skadorna resurs krävande att 
åtgärda. Konsekvenserna av den här typen 
av skador innebär dessutom att de drabbade 
tvingas lämna sitt boende, med alla de på-
frestningar som det innebär. Ett exempel på  
en långtgående ekonomisk konsekvens är  
att en affärsrörelse som drabbas av affärs-
avbrott till följd av skada riskerar att tappa 
sin marknadsposition.

I arbetet med att förebygga och begränsa 
effekterna av brand- och vattenskador finns 
två utgångspunkter: Förebyggandet, som 
till största del handlar om att förhindra att 
skadan, till exempel en brand, uppstår, samt 
att begränsa effekterna, och då gäller det 
att upptäcka risken för skada i tid. Exempel 
på det senare är att vi, i samband med de 
skadeförebyggande besök som görs hos nya 
villaförsäkringskunder, utför en kostnadsfri 
installation av vattenlarm i köket samt  

Skadeförebyggande 
aktiviteter
Länsförsäkringar Västernorrland förebygger skada inom de tre områdena egendom, 
klimat och person/hälsa. Att förebygga skador inbegriper allt det vi gör för att minska 
riskerna för skada, och för att konsekvenserna ska bli så små som möjligt.

Prioriterade hållbarhetsfrågor

kontrollerar och erbjuder komplettering  
av brandskyddet. 

Bolagets skadeförebyggande råd är 
ansvarigt för att prioritera och föreslå 
aktiviteter till företagsledningen i Länsför-
säkringar Västernorrland, som beslutar  
och tillsätter resurser. 

Vi uppskattar, enligt de beräknings-
metoder som finns, att de totalbränder och 
vattenskador bolaget skadereglerar inom 
”egendom byggnad” årligen släpper ut runt 
300 respektive 220 ton koldioxid i atmos-
fären. Att förhindra den här typen av skador 
blir alltså ett viktigt bidrag för att minska 
vår samlade miljöpåverkan.

Kundbesök
Bolagets skadeförebyggande personal  
genomför sedan 2010 över 2 000 kund-
besök per år. Det ger en god bild av vilka de 
typiska bristerna i kundernas fastigheter är. 
En del av dessa brister beror på okunskap 
hos privata fastighetsägare och – vilket 
kanske är mer allvarligt – på okunskap bland 
de hantverkare som installerar kök och 
badrum. Statistiken visar att åtta av tio kök 
inte uppfyller kraven, trots att Boverkets 
byggregler om vattensäkerhet funnits i 
mer än tio år. Därför är utbildning av, och 

erfarenhetsutbyte med, hantverkare sedan 
flera år en prioriterad och återkommande 
aktivitet. 

Utbildning inom skadeförebyggande
Internt utbildar vi årligen medarbetarna 
inom olika skadeförebyggande områden. 
Under 2017 bestod det fördjupade temat  
i kunskap om hur man förebygger vatten-
skador. Bolaget gav samtliga medarbetare 
ett extra förmånligt erbjudande vid installa-
tion av så kallade vattenfelsbrytare.

För att på bästa sätt skapa referensfall 
har två projekt genomförts (2015 och 2017) 
där de kunder som varit försäkrade i bola-
get sedan före 2010 har erbjudits ett skade-
förebyggande besök med särskilt fokus på 
vattenskaderisker i kök. Vid besöket har vi 
monterat ett vattenlarm i diskbänksskåpet 
och upprättat ett besiktningsprotokoll som 
överlämnats till kunden. Bolaget följer upp 
skadeutfallet i dessa områden och jämför 
med andra, liknande områden för att kunna 
fatta beslut om att eventuellt utvidga 
metoden.

Riktlinjen för det skadeförebyggande 
arbetet styr utformningen av aktiviteter för 
förebyggandet av egendomsskaderisker.

Entreprenörsträffar
Under 2017 anordnades tolv  

entreprenörsträffar med totalt

70
deltagare

Antal skador under 2017 Skadeförebyggande besök
Privat (villa/fritidshus): 1 458
Lantbruk (elnämnd/säker gård): 60
Företag (riskbesiktning): 75

Privat

56%
Företag

24%
Lantbruk

40%

Andel besiktigade objekt/bestånd
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Den globala uppvärmningen, med extrema  
väderhändelser som stormar, skyfall, över - 
svämningar och torka som följd, får stora 
samhällsekonomiska konsekvenser. För 
försäkringsverksamheten är detta en finan- 
siell risk som är svår att överblicka och som 
kommer att innebära en risk för ökade väder-
relaterade försäkringsskador. Ansvaret för 
hanteringen av dessa ökade risker delas 
av ett flertal aktörer, såväl offentliga som 
privata. 

Skadeförebyggande inom naturskade-
området är sedan 2016 ett av fyra fokus-
områden inom det gemensamma skade-
förebyggande arbetet i bolagsgruppen. 
I ett förändrat klimat kommer antalet 
naturskador att öka och, till följd av dessa, 
även skadekostnaderna. En avgörande fråga 
för försäkringsskyddets omfattning och 
utformning i framtiden är i vilken utsträck-
ning som internationellt återförsäkrings-
skydd kommer att kunna nyttjas och vad 
kostnaden för detta blir.

Kunskap och nätverk
Vi vill bedriva ett systematiskt arbete med 
att förebygga och begränsa effekterna av 
framtida klimatförändringar. Förebyggan-
det handlar till största del om att minska 
klimatbelastningen, vilket blir en förläng-
ning av det redan pågående miljöarbetet i 
bolaget.

I ett första steg gäller det att bygga upp 
kunskap och att bilda nätverk. I nästa skede 
att använda dessa kunskaper och kontakter 

för att förebygga och lindra konsekvenserna  
av naturskador och därmed öka tryggheten 
för kunder och lokalsamhälle.

Skadeförebyggande av naturskador om-
fattar främst skador på egendom till följd av 
storm, skyfall, översvämning, åska, hagel, 
jordskred/ras, skogsbrand, snötrycks- och 
frysskador, ökad luftfuktighet, värmebölja, 
torka och övriga följdverkningar av stigande 
medeltemperatur.

Att förebygga naturskador är därför en 
avgörande fråga för framtida samhällspla-
nering, och det är viktigt för vår långsiktiga 
lönsamhet och möjlighet till ett fortsatt 
brett kunderbjudande.

Större naturskadehändelser
Bolaget har under de senaste 20 åren han-
terat ett antal större naturskadehändelser:
 • Stormarna Dagmar 2011 och Ivar 2013.  

Den sammanlagda skadekostnaden för 
dessa båda är cirka 150 miljoner kronor, 
varav två tredjedelar är skador på skog 
och resterande på egendom/fastighet 
plus en del fordonsskador.

 • Översvämningar och skyfall. Flertalet 
av skadorna här är mindre, men en stor 
översvämning av centrala Sundsvall 2001 
drabbade ett stort antal kunder. Skade-
kostnaden i Sundsvall 2001 blev cirka 25 
miljoner kronor för bolaget.

 • Vinterskador som snötryck och frysskador. 
Bolaget har under perioden hanterat flera 
vintrar med omfattande skador på grund 
av snötryck och frysta vattenledningar. 

Den senaste var 2011 då fler än 150 kun-
der drabbades och skadekostnaden blev 
över tio miljoner kronor.

Dessa skador medför, förutom skadekost-
nader för det försäkrade kollektivet, dels 
belastningar på klimatet för hantering och 
återställande dels kostnader och besvär  
för de drabbade individerna.

Utifrån de erfarenheter och utvärde-
ringar som gjorts av de naturskador som 
nämnts ovan har bolaget vidtagit åtgärder 
för att utveckla beredskap och informa-
tionsspridning till kunderna.

Hög beredskap
Det externa arbetet är inriktat på att säkra  
det kontaktnät av intressenter som behövs  
före, under och i viss mån efter en natur-
skadehändelse. Bolaget har en naturskade-
samordnare vars uppdrag är att verka för  
dialog med kommunerna i länet, räddnings-
tjänsten och länsstyrelsen med flera. Bered- 
 skapen, och anpassningen av det lokala sam- 
hället för att hantera ett ökat antal klimat-
relaterade naturskador nu och i framtiden, 
är central.

Internt handlar det främst om utbildning,  
att utveckla handlingsplaner för att sam-
tidigt kunna hantera ett stort antal kund-
kontakter, intern informationshantering och 
utvärdering av bolagets försäkrade risker.

Riktlinjen för det skadeförebyggande 
arbetet styr utformningen av aktiviteter för 
förebyggandet av naturskaderisker.

Klimat

Prioriterade hållbarhetsfrågor 25Länsförsäkringar Västernorrland | Hållbarhetsredovisning 2017



Kunskapsföreläsningar om klimatfrågor

Risker förknippade med Skadeförebyggande aktiviteter, Klimat

Klimat och miljörisker 
För att minska klimat- och miljöriskerna 
bedrivs ett metodiskt skadeförebyg-
gande arbete. Att undvika en skada är 
alltid en vinst för miljön, lokalsamhället 
och för kunden. Som kundägt bolag är 
vårt primära uppdrag att värdera och 
begränsa kollektivets försäkringsrisker. 
Det arbetet bidrar till lägre miljöpåver-
kan med mindre avfall, färre kemikalier, 
lägre energiförbrukning, minskad mate-
rialanvändning och färrre transporter. 
Störst positiv miljöpåverkan nås när vi 
återställer natur, vatten-, brand- och 
motorskador.

Den globala uppvärmningen, med 
extrema väderhändelser som stormar, 
skyfall, översvämningar och torka som 
följd, får stora samhällsekonomiska 
konsekvenser. För försäkringsverksam-
heten är den globala uppvärmningen en 
finansiell risk som är svår att överblicka 
och som kommer att innebära en risk för 
fler väderrelaterade försäkringsskador. 

I vår kapitalförvaltning har vi regel-
verk och riktlinjer för en förvaltning som 
tar hänsyn till hållbarhet enligt Global 
Compact och PRI. Vi använder samma 

definitioner som Länsförsäkringar AB 
och kan därmed använda oss av deras 
exkluderingslistor. Det finns dessutom 
ett undre gränsvärde för hur stor del av 
våra räntebärande placeringar som ska 
göras i hållbara eller gröna obligationer.

Vår naturskadesamordnare arbetar 
för att påverka beslutsfattare om sam - 
hällsbyggande och klimatrisker. Vi finan-
sierar även, via vår gemensamma forsk - 
ningsfond, forskning kring hur klimat-
förändringarna påverkar försäkrings-
branschen, dess kunder och samhället 
i stort.

”Hållbarhetspolicyn”, ”Placerings-
policyn”, ”Placeringsriktlinjerna” och 
”Riktlinjer för skadeförebyggande arbete” 
(under utveckling) är grunden för vårt 
arbete med klimat och miljö. 

Länsförsäkringar Västernorrlands 
egen miljöpåverkan är relativt begränsad 
och består främst av tjänsteresor, upp-
värmning och el i kontorslokaler samt 
pappersutskrifter. Detta har vi jobbat 
med under ett flertal år och följt som 
miljömål i vårt tidigare ISO 14001-arbete.  
Flygresor var under 2017 bolagets enskilt 

största källa till koldioxidutsläpp. Idag 
finns riktlinjer för tjänsteresor, men för 
att minska koldioxidutsläppen rekom-
menderas i första hand digitala möten, 
och våra medarbetare tar tåg istället för 
flyg där det är möjligt.

Vi äger inga fastigheter utan hyr våra 
kontorslokaler. Det pågår ett ständigt 
arbete med att minska energiåtgången i 
våra kontorslokaler och den el vi köper 
är miljöcertifierad. 

Utvecklingen av digitala tjänster med-
för färre pappersutskick, vilket minskar 
miljöpåverkan samtidigt som informa-
tionen blir mer tillgänglig för kunderna.

De styrande dokumenten ”Policy 
för inköp och outsourcing”, ”Riktlinje 
för utlagd verksamhet” och ”Riktlinje 
för inköp vid skadereglering” innehåller 
krav på särskilda åtaganden inom ramen 
för Global Compact, lagkrav och etiska 
regler. Våra leverantörer ska följa dessa 
krav som också ingår i inköpsavtalet. 
Riktlinjerna beskriver rutiner för upp-
följning enligt en särskild checklista och 
eventuella konsekvenser vid avvikelse.

PRIORITERADE OMRÅDEN: SKADEFÖREBYGGANDE AKTIVITETER

Under året hölls nio externa 
kunskapsföreläsningar om 
klimatfrågor för gymnasie-
elever och kommuninne-
vånare i tre städer längs 
Norrlandskusten.

UTBILDNING INOM  
KLIMATFRÅGOR
Under 2017 genomfördes en frivillig pilot-
utbildning inom klimat- och naturskaderisker 
via en app särskild utformad för länsförsäk-
ringsgruppen.

Antal deltagare:

80
(68% av de anställda)

Insamlat avfall i återvinningsförsäkringen

Miljöfarligt avfall

2016: 23 ton

Skrot

2016: 120 ton

Antal deltagare

1200
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Att förebygga personskaderelaterade risker 
är både ett bekant och samtidigt delvis nytt  
område inom den skadeförebyggande verk- 
samheten. Förutom ekonomiska, och möjli-
gen vissa ekologiska, aspekter av håll barhet 
är området särskilt intressant utifrån per-
spektivet social hållbarhet. Människors upp-
levda trygghet och hälsa är avgörande för 
lokalsamhällets funktion och attraktivitet.

Ökad kunskap om risker
Person- och hälsorisker kopplade till 
trafik olyckor och olycksfall är traditionella 
om råden för både analys och samhälls-
förbättring hos sakförsäkringsbolagen i 
Sverige. Som marknadsledande inom trafik-
försäkring har Länsförsäkringar i många år 
satsat pengar inom aktiviteter med mål att 
öka riskmed vetenheten både hos kunderna  
och hos allmänheten. Det har handlat om 
satsningar på oskyddade trafikanter, som 
till exempel cyklister, och om fördelarna 
med att använda hjälm, liksom de särskilda 
risker barn utsätts för i trafiken. Sam arbete 
med NTF och Motormännen är exempel på  
partnerskap, liksom återkoppling till väghål-
lare om faktisk olycksstatistik utifrån trafik-
olyckor registrerade hos Länsförsäkringar. 
Dialoger med yrkesförare hos försäkrade 
åkerier om ökad medvetenhet om riskerna 
med distraktion och trötthet vid ratten har 
genomförts hos de åkerikunder som önskat 
samarbeta i frågorna. 

Privata sjukvårdsförsäkringar
Att mer allmänt förebygga hälsorisker bland 
försäkringstagarna är ett yngre initiativ som 
kan spåras till debatten om utvecklingen 
inom det offentliga vårdsystemet och ett 
ökat intresse och behov av privata sjuk-  
och sjukvårdsförsäkringsprodukter hos våra 
kunder. Förarbeten – både inom produktut-
veckling och inom det förebyggande/stöd-
jande arbetet – pågår i bolaget. Det senare 
ska komplettera den service som den all-
männa vården och övriga offentliga instan-
ser erbjuder och kan exempelvis komma att 
handla om stöd till föräldrar och ungdomar 
inom drogproblematik och psykisk ohälsa. 
Vilka satsningar som blir aktuella i ett första 
steg beslutas under 2018. Lärdomar kan 
sannolikt dras från det framgångsrika arbete 
som gjorts kring rehabiliteringsinsatser för 
trafikskadade personer. I samarbete med 
företaget Arbetslivsresurs har bolaget stått 
för kostnader för arbetslivsinriktad rehabi-
litering för att skadade personer ska kunna 
återgå i arbete så snart som möjligt efter en 
trafikolycka.

Prioriterade satsningar 
Bolagets aktiviteter kring skadeförebyg-
gande arbete inom person/hälsa hanteras 
från och med 2017 som en del av Skade-
förebyggande rådets ansvar. Rådet föreslår 
därför prioriterade satsningar som beslutas 
i företagsledningen. Riktlinjen för det skade-
förebyggande arbetet är vägledande.

Person och hälsa

PRIORITERADE OMRÅDEN: SKADEFÖREBYGGANDE AKTIVITETER

Utbildning av 
körskolelärare
Som ett led i vårt skadeföre-
bygggande arbete anordnas risk-
utbildningar för transportlärare 
samt körskole lärare vid STR- 
anslutna trafikskolor i Västernorr-
land. Under året arrangerades:

8
utbildningstillfällen 

300
deltagare

med totalt
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Bolagets väsentlighetsanalys och intressent-
dialoger ligger till grund för arbetet med 
hållbarhet och våra prioriterade hållbarhets- 
områden. Alla anställda har genomgått en 
utbildning om vad hållbarhet betyder och 
vad det innebär för bolaget. En rad styrande 
dokument finns på plats och några kommer 
att produceras under 2018. Bland de doku-
ment som kommer att tas fram under 2018 

är en uppförandekod för medarbetarna som 
kommer att kommuniceras med alla anställ-
da. Årligen genomförs en översyn av poli-
cyer och riktlinjer. Löpande följer vi, genom 
egenkontroller och rutiner i verksamheten, 
upp att policyer och riktlinjer följs. Bolaget 
har också ett hållbarhetsråd bestående av 
vd, CFO, skadechef, kommunikationschef, 
HR-chef, chef affärsstöd, kapitalförvaltarna 

och hållbarhetsansvarig som sammanträder 
minst fyra gånger per år för att diskutera 
och bereda prioriterade hållbarhetsfrågor.

Länsförsäkringar Västernorrland kom-
mer att upprätta en lista med alla policyer 
och riktlinjer. Vissa av dessa policyer kom-
mer även att finnas med i texterna kring de 
fyra områdena enligt lagkravet. De policyer 
vi listar ser du nedan.

Styrning av 
hållbarhetsarbetet

Aspekt Styrning/policyer Aktiviteter Mål (KPI) Uppföljning Hållbarhetslagen Ansvar Agenda 2030

Ansvarsfulla 
investeringar

 • Hållbarhetspolicy
 • Placeringspolicy
 • Placeringsriktlinje

 • Urvalsmetod för  
placering i aktier, 
obligationer, fonder etc

412-3
FS-11

 • Nyckelkontroller.
 • Avrapportering  
i styrelsen etc

 • Klimat- och miljörisker
 • Mänskliga rättigheter
 • Sociala risker

Förvaltare 1, 8, 9, 13

Attraktiv  
arbetsgivare

 • Hållbarhetspolicy
 • HR-policy med  
tillhörande riktlinjer

 • Uppförandekod för medarbetare
 • Policy mot otillåtna förmåner
 • Jämställdhets- och  
mångfaldsplan

 • Sysselsättning (i vissa fall  
en del av jämställdhets-
planen och målet att bli  
en attraktiv arbetsgivare)

 • Mångfald och jämställdhet
 • Jämställdhetsplan

401-1 
405-1

 • Båda frågorna 
diskuteras i Arbets-
miljökommittén  
som följer upp och 
rapporterar till 
företagsledningen

 • Sociala och personal-
relaterade risker

 • Affärsetik och 
antikorruption

HR-chef 3, 5, 8, 10

Långsiktigt  
samhälls 
engagemang

 • Hållbarhetspolicy  • Sponsring och forsknings-
bidrag till samhällsaktörer 
och andra

 • Kommunikations-
plan.

 • Sociala risker. Kommunika-
tions chef

3

Skadeförebyggande 
Egendom

 • Hållbarhetspolicy  • Förbesiktning av 
försäkringsrisker

 • Nyckelkontroller
 • Riskbedömning

 • Klimat- och miljörisker Skadechef 8, 12, 13

Skadeförebyggande  
Klimat

 • Hållbarhetspolicy  • Information till, och 
utbildning av, kunder  
och samhälle

 • Aktivitetsplan  
enligt uppdrag

 • Klimat- och miljörisker Naturskade-
samordnare

11

Skadeförebyggande 
Person/hälsa

 • Hållbarhetspolicy  • Information till, och 
utbildning av, olika sam-
hällsaktörer och andra

 • Aktivitetsplan  • Klimat- och miljörisker
 • Sociala och personal-
relaterade risker

Skadechef 3

Ekonomiskt  
resultat

 • Budget och andra interna, 
finansiella mål

 • Månads- och 
kvartalsresultat

201-1  • Lednings- och 
styrelsemöten

 • Klimat- och miljörisker
 • Sociala och personal -
relaterade risker. 

Vd

Antikorruption  • Riktlinjer för identifiering och 
hantering av intressekonflikter

 • Policy mot otillåtna förmåner

 • Interaktiv utbildning  
om styrande dokument

205-2  • Årlig genomgång  
vid utvecklings-
samtal

 • Affärsetik och 
antikorruption

Alla chefer

Leverantörers 
miljöbedömning

 • Policy och riktlinjer för  
inköp och skadereglering

 • Genomgång av riktlinjen  
i nya leverantörsavtal

308-1  • Nyckelkontroll  • Klimat- och miljörisker Alla avdelnings chefer

Leverantörers  
sociala ansvar

 • Policy och riktlinjer för  
inköp och skadereglering

 • Genomgång av riktlinjen  
i nya leverantörsavtal

414-1  • Nyckelkontroll  • Affärsetik och 
antikorruption

 • Sociala och personal-
relaterade risker

Alla avdelnings chefer

Compliance/ 
Regelefterlevnad

 • Riktlinje för intern styrning  
och kontroll

 • Riktlinje för Compliance-
funktionen

 • Compliancerapporten 419-1  • Compliance-
rapporten

 • Affärsetik och 
antikorruption

Vd

 • Uppförandekod för medarbetare (under framtagande)
 • HR-policy med tillhörande riktlinjer
 • Jämställdhets- och mångfaldsplan (till och med 2018)
 • Placeringspolicy/-riktlinje 
 • Policy för inköp och outsourcing, riktlinje för utlagd verksamhet 

(outsourcing) och riktlinje för inköp vid skadereglering 

 • Policy för anställdas egna affärer1)

 • Policy för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism1)

 • Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter 
 • Policy mot otillåtna förmåner
 • Riktlinje för styrning och kontroll
 • Riktlinje för Compliancefunktionen

1) Gäller bank- och livanställda)

Hållbarhetspolicyer
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GRIindex Upplysning Kommentar Sida

Organisationsprofil

102-1 Organisationens namn Länsförsäkringar Västernorrland

102-2 Viktigaste varumärken, produkter och tjänster Vi erbjuder sakförsäkringstjänster i egen regi. Bank- och livtjänster  
förmedlas från Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkringar Fondliv.

102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor Härnösand, Sverige

102-4 Länder som organisationen har verksamhet i Sverige

102-5 Ägarstruktur och företagsform Ömsesidigt, kundägt försäkringsbolag

102-6 Marknader där organisationen är verksam Fem kontor i respektive Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall och  
Örnsköldsvik i Västernorrlands län. Vi erbjuder bank- och försäkringstjänster  
till privatpersoner, företag samt jord- och skogsbrukare.

102-7 Organisationens storlek (2016 års siffror) Antal anställda: 117
Årsomsättning: 456 886 000 kr
Balansomslutning: 2 240 911 000 kr
Siffrorna avser Länsförsäkringar Västernorrlands egen affär.

102-8 Total personalstyrka uppdelad på anställningsform,  
kön och region

Total personalstyrka: 117
Andel kvinnor: 47 procent
Andel män: 53 procent
Alla är tillsvidareanställda i Sverige.

102-9 Organisationens leverantörskedja/supply chain HR 9

102-10 Väsentliga förändringar i storlek, struktur, ägande  
eller i leverantörskedjan under redovisningsperioden

Inga speciella förändringar under det senaste året.  
Vi bedriver verksamheten på våra fem kontor i länet.

102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen Genom det skadeförebyggande arbetet minskar vi miljöpåfrestningar i form av skador  
och begränsar försäkringsriskerna. Via placeringsriktlinjerna och regelverket kring 
kapitalplaceringar begränsar vi placeringsriskerna och säkerställer att vi inte direkt - 
investerar i icke hållbara verksamheter. Årligen genomförs en risk- och solvensanalys  
(ERSA), där vi kartlägger bolagets väsentliga risker och stresstestar den finansiella styrkan  
utifrån olika scenarier, och säkerställer därmed bolagets långsiktiga finansiella stabilitet.

102-12 Externa regelverk, standarder och principer  
som organisationen omfattas av/stödjer

Vi stödjer/följer PRI, Global Compact, de 17 globala målen och  
IMM:s rekommendationer.

102-13 Medlemskap i organisationer som branschsam-
manslutningar och påverkansorganisationer

Svensk försäkring, Svenskt näringsliv, Handelskammaren, CER, LRF,  
Brandskyddsföreningen och NTF.

Strategi

102-14 Uttalande från vd HR. 2-3

Etik och integritet

102-16 Värderingar, principer, standarder och uppförandekoder Länsförsäkringar Västernorrland är verksamt i en utpräglad förtroendebransch, där alla 
medarbetare måste handla på ett sätt som inger förtroende och respekt hos kunder, kollegor, 
affärspartner, massmedier, myndigheter och andra intressenter. Bolagets handlande ska 
präglas av god affärssed, likabehandling, konsekvent agerande och rättvis behandling av kunder 
vid intressekonflikter. Detta beskrivs i de etiska riktlinjerna som fastställs av styrelsen. Rikt-
linjerna ska fastställas och godkännas minst en gång per år även om inga ändringar beslutas. 
Chefer ska vid nyanställningar, i samband med anställningens tillträde och därefter årligen, tillse 
att medarbetaren får kunskap om dessa riktlinjer. Det är även respektive medarbetares ansvar 
att kontinuerligt följa bolagets etiska riktlinjer och tillse att han/hon har kunskap om dessa 
liksom andra dokument som hanterar etiska frågor som gäller regler om konkurrenshämmande 
aktiviteter, antikorruption, otillbörliga förmåner och vår hållbarhetspolicy. Dessa dokument 
hanteras och uppdateras av Compliancefunktionen i bolaget. Under 2018 kommer dokumenten 
att samlas i en uppförandekod för våra medarbetare.

102-18 Bolagsstyrning Hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i verksamheten och målsättas via avdelningarnas 
affärsplanering. För att uppnå detta har Länsförsäkringar Västernorrland ett antal funktioner  
för att styra och följa upp hållbarhetsarbetet. Ytterst ansvarig är styrelsen. Beslutande i det 
löpande arbetet är företagsledningen, och beredande organ är hållbarhetsrådet. Ordförande  
i hållbarhetsrådet är vd och rådet har fyra möten planlagda om året. Föredragande i rådet är 
hållbarhetsansvarig som på vd:s uppdrag även har det funktionella och rådgivande ansvaret  
för hållbarhetsfrågor.

GRIindex
HR i sidhänvisningen syftar på hållbarhetsrapporten, ÅR syftar på bolagets årsredovisning.
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GRIindex Upplysning Kommentar Sida

Intressentengagemang

102-40 Förteckning över intressentgrupper  
som vi har haft kontakt med

Under 2017 har bolaget genomfört en grundläggande väsentlighetsanalys med tillhörande 
intressentdialog. Intressentdialogen har i huvudsak skett genom djupintervjuer och 
arbetsmöten. Under dessa dialoger har vi träffat företrädare från följande intressent-
grupperingar: medarbetare – som ledning, ägare – kunder, styrelse, leverantörer, 
samarbetspartner, organisationer och samhällsaktörer.

102-41 Andel/antal medarbetare med kollektivavtal Alla medarbetare i Länsförsäkringar Västernorrland har kollektivavtal.

102-42 Grund för identifiering och urval av intressenter I den inledande fasen av arbetet med intressentdialogen genomfördes arbetsmöten med 
företrädare för våra primära och våra stödjande funktioner i vår värdekedja. Här medverkade  
vd, avdelningschefer, kapitalförvaltare och styrelse. Samtalen genomfördes och samman-
ställdes av bolagets hållbarhetsansvarige, Mats Wiklund. I mötena identifierades tre grund-
läggande förutsättningar för företagets fortsatta hållbarhetsarbete:
1.  En beskrivning av värdekedjan före och under leverans mot bakgrund av funktionens/

avdelningens huvudsakliga uppdrag.
2.  Identifiering och prioritering av de intressenter som finns i funktionens/avdelningens 

värdekedja.
3.  Identifiering av de hållbarhetsfrågor funktionen/avdelningen anser är viktiga utifrån  

bolagets och uppdragets krav.
I ovanstående möten med hållbarhetsansvarige Mats Wiklund har såväl intressenter som  
viktiga hållbarhetsfrågor identifierats och prioriterats enligt den så kallade fyrfältsmodellen.  
Se modellerna på sidan 12.

102-43 Metod och tillvägagångssätt – uppdelat på typ  
av dialog, intressentgrupp och frekvens – för dialogen  
med intressenter

I tankarna kring metod och tillvägagångssätt för intressentdialoger har vi, gentemot externa 
intressenter som leverantörer, samarbetspartners och samhällsaktörer, valt att i huvudsak 
genomföra djupintervjuer i form av fysiska möten eller telefonmöten. Metoden för våra interna 
intressenter har varit arbetsmöten med medarbetare, styrelse och kunder/ägare, eller i samtal 
med enskilda personer som till exempel de i företagsledningen. Dialogerna ska ligga till grund för 
vårt hållbarhetsfokus de närmaste två åren. Till detta kommer inspel via sociala medier, främst 
facebook, från våra många kundmöten och från kundträffar runt om länet. Se tabellen på sidan 13.

102-44 Viktiga hållbarhetsfrågor och problem som tagits upp  
av intressenter.

Inga specifika frågor har lyfts upp av intressenter utanför våra planerade intressentdialoger.

Redovisningsmetodik

102-45 Enheter som ingår i den finansiella redovisningen  
samt kopplingen till hållbarhetsredovisningen

Länsförsäkringar Västernorrland. Rapporten omfattar inte dotterbolagsverksamheter.

102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll  
samt var påverkan sker

Under 2017 genomförde vi en omfattande väsentlighetsanalys som innehåller såväl en intressent- 
kartläggning som intressentdialog med identifierade intressenter. Dialogen avslutades med  
ett arbetsmöte med fullmäktige (ägare/kunder) om prioriteringsordningen av de identifierade 
hållbarhetsfrågorna. Vi har valt att redovisa enligt GRI Standards, GRI:s senaste riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning. Denna hållbarhetsredovisning är upprättad i enlighet med GRI Standards 
nivå Core. Vårt arbetsmöte med ägare och kunder, om den väsentlighetsanalys som tagits fram 
ur de intressentdialoger som genomförts, har resulterat i en lista med de sex viktigaste aspek- 
terna. Dessa sex aspekter kommer att utgöra kärnan i vår hållbarhetsredovisning. Vi kommer 
dock fortsätta att arbeta med många av de övriga aspekterna som är relevanta för vår verksam het 
och för samhället, miljön och för bolagets och närsamhällets ekonomi . Se figuren på sidan 14.

102-47 Förteckning över identifierade väsentliga frågor/
hållbarhetsfrågor

 • Ansvarsfulla investeringar
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Långsiktigt och breddat samhällsengagemang
 • Skadeförebyggande aktiviteter – Egendom
 • Skadeförebyggande aktiviteter – Klimat
 • Skadeförebyggande aktiviteter – Person/hälsa

102-48 Omställningar/förändringar av information Inga förändringar har skett, det här är företagets första hållbarhetsredovisning.

102-49 Förändringar av väsentliga frågor
Hållbarhetsfrågor och deras avgränsningar sedan 
föregående redovisning

Inga. Det här är företagets första hållbarhetsredovisning.

102-50 Redovisningsperiod Redovisningen avser verksamhetsåret 2017: 2017-01-01–2017-12-31.

102-51 Datum för förra redovisningen Det här är företagets första hållbarhetsredovisning.

102-52 Redovisningscykel Årligen, kalenderår 1 januari–31 december.

102-53 Kontaktperson för redovisningen och dess innehåll Mats Wiklund, hålbarhetsansvarig Länsförsäkringar Västernorrland
mats.wiklund@lfy.se

102-54 Val av redovisningsnivå Denna hållbarhetsredovisning har upprättats i enlighet med GRI Standards, nivå Core.

102-55 GRI-Index Hänvisning till de olika svaren enligt detta dokument.

102-56 Extern granskning Vår revisor (Deloitte) har granskat redovisningen och bedömt hur vi uppfyller såväl lagkravet 
som GRI Standards, nivå Core.
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Hållbarhetsstyrningsbeskrivningar

Beskrivning Kommentar

Ekonomisk prestanda/resultat

103 Hållbarhetsstyrning 2017 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens 
påverkan samt dess avgränsningar

Vårt ekonomiska resultat är tydligt avgränsat till vår verksamhet, i enlighet med 
finansiella rapporterings- och redovisningsregler. Många, som kunder/ägare, 
leverantörer, medarbetare och samhället, påverkas av vårt ekonomiska resultat. 
Självklart är det även en förutsättning för vår fortsatta utveckling och existens.

103-2 Beskrivning av styrning Se tabellen på sidan 28.

201 Ekonomiska resultat 201-1 Direkt ekonomiskt värde som 
 skapats och distribuerats

Premieintäkt: 457 Mkr
Försäkringsersättning: 374 Mkr
Driftskostnader: 153 Mkr
Löner och sociala kostnader: 94 Mkr
Rörelseresultat: 100 Mkr
Balansomslutning: 2 241 Mkr
Konsolideringsgrad: 217%

Antikorruption

103 Hållbarhetsstyrning 2017 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens 
påverkan samt dess avgränsningar

Vi verkar i en relationsdriven bransch där många individer interagerar med 
varandra. Våra risker för otillbörligt förfarande i dessa interaktioner finns 
framförallt i våra inköpsprocesser, våra skadeprocesser och i våra kundmöten.  
Vi motverkar riskerna bland annat genom policyer, riktlinjer och utbildningar om 
dessa styrande dokument. Vår upphandling är transparent och våra avtal skrivs 
under av vår vd.

103-2 Beskrivning av styrning Se tabellen på sidan 28.

205 Antikorruption 205-2 Andelen av de anställda som utbildats i 
korruptionsbekämpning och genomgått 
policyer, riktlinjer och rutiner

Årligen utbildas alla medarbetare via en interaktiv utbildning och samtal  
i de årliga uppföljningssamtalen.

Leverantörers miljöbedömning

103 Hållbarhetsstyrning 2017 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens 
påverkan samt dess avgränsningar

Det finns en rad viktiga miljöaspekter i våra leverantörsled inom såväl marknads-, 
skade- som driftsidan. Vi genomför inga fullständiga leverantörsgenomgångar 
utan fokuserar på vår direkta leverantör. Genom utbildning och genomgångar med 
våra entreprenörer informerar vi dessa om såväl arbetsmetoder som materialval 
som gynnar vår miljö.

103-2 Beskrivning av styrning Se tabellen på sidan 28.

308 Leverantörers  
miljöbedömning

308-1 Nya leverantörer som bedömts/screenats 
utifrån miljökrav/miljökriterier

I våra inköpsrutiner inom såväl marknads-, drift- som skadesidan finns policy och 
riktlinjer för inköp. Vid alla nya leverantörsupphandlingar går vi igenom riktlinjerna 
med den berörda leverantören. I vår bedömning begränsar vi oss till den direkta 
leverantören, men säkerställer att leverantören har vederbörliga rutiner och 
dokument kring miljösidan på plats. Detta är en ny rutin som införs under 2018.

Sysselsättning

103 Hållbarhetsstyrning 2017. 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens 
påverkan samt dess avgränsningar

Personalen är bolagets viktigaste resurs. Våra anställda har specialist- och 
yrkeskompetenser som är avgörande för att driva och utveckla verksamheten.  
Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett fokusområde för Länsförsäkringar 
Västernorrland. Att inte kunna rekrytera och behålla rätt personal som har rätt 
kompetens är en risk för verksamheten. Mångfald, kompetensutveckling och 
lärande, arbetsmiljö och hälsa samt trivsel bedöms som viktigt för att vara en 
attraktiv arbetsgivare.

103-2 Beskrivning av styrning Se tabellen på sidan 28 samt text på sidorna 18–21.

401 Sysselsättning. 401-1 Nyanställda och personalomsättning,  
per åldersgrupp, kön och region

Åldersfördelning nyanställda, antal:

2017 2016

Ålder Män Kvinnor Män Kvinnor

0–30 år 1 4 0 0

31-40 år 1 1 0 0

41-50 år 2 2 0 2

51-60 år 0 0 0 2

61– 0 0 0 0

Totalt 4 7 0 4

8 tillsvidareanställda har slutat under 2017.

Mångfald och jämställdhet

103 Hållbarhetsstyrning 2017. 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens 
påverkan samt dess avgränsningar

Arbetet med jämställdhet och mångfald är viktigt för oss. En övergripande mål- 
sättning är att jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska ingå som en naturlig och 
integrerad del i vår verksamhet. Det gäller alla arbetsplatser och nivåer – även 
lednings- och beslutsorgan. Kvinnors och mäns villkor, rättigheter och utvecklings-
möjligheter ska vara lika inom hela företaget. Arbetsvillkor och utvecklingsmöjlig-
heter ska inte vara beroende av kön eller ursprung.

103-2 Beskrivning av styrning Se tabellen på sidan 28 samt text på sidorna 18–21.
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Beskrivning Kommentar

Mångfald och jämställdhet, forts

405 Mångfald och jämställdhet. 405-1 Mångfald och jämställdhet i styrelse/ 
ledning och bland övriga anställd

Könsfördelning ledning och styrelse, antal

2017 2016

Män Kvinnor Män Kvinnor

Chefer, alla nivåer 10 7 12 5

Företagsledning 4 4 5 3

Styrelseledamöter inkl fackliga representanter 5 5 5 6

Fullmäktigeledamöter 25 24 24 25

405 Mångfald och jämställdhet. 405-1 Mångfald och jämställdhet i styrelse/ 
ledning och bland övriga anställda

Ålderfördelning anställda, % Ålderfördelning chefer, %

2017 2016 2017 2016

Ålder Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

0–30 år 4 4 0 3 0 0 0 0

31-40 år 9 7 8 8 0 2 0 2

41-50 år 28 21 29 20 5 3 5 1

51-60 år 13 21 14 21 4 2 6 2

61– 8 2 10 4 1 0 1 0

Totalt 62 55 61 56 10 7 12 5

Medel-
ålder 47 48 48 48 51 47 52 48

Mänskliga rättigheter

103 Hållbarhetsstyrning 2017. 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens 
påverkan samt dess avgränsningar

Risken för brister i hanteringen av mänskliga rättigheter berör framförallt 
områdena kapitalförvaltning och inköp. Genom att vi jobbar med vedertagna 
regelverk, främst Global Compact, säkerställer vi så långt som möjligt att vi  
följer de internationella konventioner och överenskommelser som Sverige  
har skrivit under. 

103-2 Beskrivning av styrning Se tabellen på sidan 28.

412 Mänskliga rättigheter 412-3 Betydande investeringar och kontrakt  
som genomgått och inkluderat krav  
och klausuler om och  utvärdering av  
mänskliga rättigheter

Alla våra investeringar på såväl aktie- som räntesidan är utvärderade och screenade 
enligt negativ screening. Vi jobbar mot fondbolag som skrivit under och stödjer 
Global Compact, PRI eller motsvarande regelverk. För direktinvesteringar följer  
vi Länsförsäkringar AB:s exkluderingslista som bland annat omfattar brott mot 
mänskliga rättigheter. Alla våra nya leverantörer inom såväl drift som skade regle- 
ring får en genomgång av vår riktlinje för inköp som bygger på Global Compacts 
tio principer. Genom dessa åtgärder säkerställer vi så långt som möjligt av vi följer 
de internationella konventioner och överenskommelser som Sverige har skrivit 
under.

Leverantörers sociala åtaganden

103 Hållbarhetsstyrning 2017 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens 
påverkan samt dess avgränsningar

Det finns en rad viktiga sociala frågor att ta hänsyn till hos våra leverantörer på 
såväl marknads-, skade- som driftsidan. Vi genomför inga fullständiga leverantörs -
genomgångar i flera led utan fokuserar på våra direkta leverantörer. 

103-2 Beskrivning av styrning Se tabellen på sidan 28.

308 Leverantörers  
miljöbedömning

414-1 Nya leverantörer som bedömts/ 
screenats utifrån sociala kriterier

I våra inköpsrutiner på såväl marknads-, drift- som på skadesidan finns policy och  
riktlinjer för inköp. Vid nya leverantörsupphandlingar går vi igenom dessa med den 
berörda leverantören. I vår bedömning avgränsar vi oss till den direkta leverantören, 
men säkerställer att leverantören har vederbörliga rutiner och dokument kring 
sociala åtaganden på plats. Detta är en ny rutin som införs under 2018.

Compliance/Regelefterlevnad

103 Hållbarhetsstyrning 2017 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens 
påverkan samt dess avgränsningar

Grunden för att kunna verka på ett hållbart och trovärdigt sätt inom en förtroende-
bransch som bank och försäkring är att ha ett oantastligt förhållningssätt till de 
lagar och förordningar som gäller. 

103-2 Beskrivning av styrning Se tabellen på sidan 28.

419 Compliance/ 
Regelefterlevnad

419-1 Bristande efterlevnad av lagar och 
förordningar inom det sociala och 
ekonomiska området

Vi har under det senaste året inte drabbats av några sanktioner eller bötesbelopp.

Ansvarsfulla investeringar

103 Hållbarhetsstyrning 2017 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens 
påverkan samt dess avgränsningar

Grunden för vår kapitalförvaltning är att ta ansvar för olika hållbarhetsperspektiv. 
Därför arbetar vi med negativ screening. I våra direkta aktieinnehav och våra fond- 
innehav följer vi de rekommendationer som Länsförsäkringar AB med flera ger enligt 
PRI och Global Compact. 52 procent av våra ränteplaceringar ligger för närvarande i 
gröna/hållbara obligationer och vår ambition är att öka till minst 60 procent under 
2018. Vår placeringspolicy och våra riktlinjer ger oss en god styrning i detta arbete.

103-2 Beskrivning av styrning Se tabellen på sidan 28.

FS11 Ansvarsfulla investeringar FS11 Andelen av tillgångarna som utvärderats  
ur ett hållbart perspektiv

100 procent av våra marknadsnoterade tillgångar som inte är indexplaceringar har 
utvärderats.

Hållbarhetsstyrningsbeskrivningar forts
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Revisorns yttrande avseende  
den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för  
år 2017 (räkenskapsåret 2017) på sidorna 10–32 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att min granskning av hållbarhetsrapporten har 
en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt Inter-
national Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige 
har. Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för 
mitt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Härnösand den 20 mars 2018

Anders Linné
Auktoriserad revisor

Till bolagsstämman i Länsförsäkringar Västernorrland, organisationsnummer 5880003842

Styrning av hållbarhetsarbetet 33Länsförsäkringar Västernorrland | Hållbarhetsredovisning 2017



Styrning av hållbarhetsarbetet34 Länsförsäkringar Västernorrland | Hållbarhetsredovisning  2017



Redovisningen är framtagen av Länsförsäkringar 
Västernorrland i mars 2018 i samarbete med Ashpool. 
Tryckt av Kaltes Grafiska, Sundsvall.
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