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Ansvarsfördelning 
 
Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets organisation och för förvaltningen av 
försäkringsbolagets angelägenheter enligt försäkringsrörelselagen m.fl. lagar. 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att bolagets interna kontroll och 
styrning är ändamålsenligt och effektiv samt att, de av styrelsen fastställda, 
riktlinjerna för kontroll och styrning är relevanta och tillämpas.  
 
I övrigt beslutar styrelsen, löpande vid behov, om bolagets direkt- och 
återförsäkringsstrategier, verksamhetsomfattning och verksamhetsmål vid ordinarie 
styrelsemöten. Alla väsentliga förändringar som avser verksamhet och organisation 
skall beslutas av styrelsen. 
 
VD ansvarar för att riktlinjerna och försäkringsmanualen löpande uppdateras med 
hänsyn till behov och för att årligen ta upp riktlinjerna vid styrelsemöte för förnyat 
fastställande för kommande ettårsperiod.  
 
VD ansvarar för att sköta den löpande förvaltningen av Försäkringsaktiebolags 
angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt Styrelsens 
Arbetsordning.  
 
VD ansvar följer bland annat av lagstiftningen för försäkringsbolag, exempelvis 
försäkringsrörelselagen, försäkringsavtalslagen m.fl. lagar, men innefattar också de 
allmänna råd och rekommendationer som utfärdas av Finansinspektionen. 
 
VD skall se till att styrelsens ledamöter löpande får tillgång till information som 
behövs för att följa bolagets ställning, likviditet och utveckling bl. a. vad avser nya och 
förändrade åtaganden av större betydelse, förändringar i återförsäkringsskyddet samt 
premie- och skadeutvecklingen. 
 

Beslutsfattande 

 
Bolaget tillämpar dualitetsprincipen vid beslut. Och flertalet beslut och alla viktiga 
beslut fattas på styrelsemöten och av styrelsen. Dessa beslut finns alla 
dokumenterade i styrelseprotokollen. När besluten protokollförs skall det 
dokumenteras hur man, vid tillämpliga fall, har tagit hänsyn till den information som 
riskhanteringssystemet ger.  
Beslut som rör verksamheten men som inte tas på styrelsemöten tas på månadsvisa 
möten mellan VD och den person/personer som innehar uppdragstavtalen för 
försäkrings- och skadeadministration samt riskhanteringsansvarig. Beslut från möten 
dokumenteras i ett protokoll i en mapp på servern. Protokoll från eventuella ad-hoc 
möten där beslut tas finns på samma ställe.  
De beslut som tas på årliga riskkommittémöten ska dokumenteras på liknande sätt 
som övriga verksamhetsbeslut.  
 

Attestinstruktion  

 
Nedan attestinstruktion styr beslut och utbetalningar i bolaget.  
Tre attesttyper används:  



• Kontrollattest (Kontroll- och granskningsattest)  

• Beslutsattest 

• Utbetalningsattest.  
 
De tre attesttyperna får inte förenas hos en och samma person i ett givet ärende. 
Undantag mot att kombinera handläggning och beslut får endast ske när 
handläggningen tillfullo följer i förväg fastställda förutsättningar och villkor (reglerad 
handläggning), exempelvis i samband med skadereglering.  
 
Attest får inte heller ske i ärenden där personligt särintresse föreligger. För VD 
godkänns och undertecknas attestförteckningen av styrelsens ordförande. 
Behörigheterna skall vara beloppsbegränsade eller begränsade på annat sätt. 
Giltighetstiden skall vara begränsad till ett år i taget.  
 
Verkställande direktören (VD) har generell attesträtt enligt försäkringsrörelselagen 
och tecknar firman ensam i löpande förvaltningsärenden. Bolagets firma tecknas 
förutom av styrelsen i sin helhet, av två av ledamöterna i förening. Bolaget tecknas 
dessutom av VD i förening med en av ledamöterna.  
 
VD kan delegera attesträtt, men har likväl kvar det övergripande ansvaret. Delegering 
av attesträtt får endast ske till person som har tillräcklig insikt i och kunskap om 
aktuellt verksamhetsområde. Med insikt och kunskap menas, att behovet av såväl 
teoretisk utbildning som praktisk erfarenhet föreligger och attestblankett som visar på 
delegeringen finns signerad. 
Bolagets konton tecknas alltid två i förening. 
 


