
POLICY – jävsavtalsregister 
 
Försäkringsrörelselagen (2010:2043) talar i stycket ”Jäv för styrelseledamot och den 
verkställande direktören” 10 § om en hänvisning till Aktiebolagslagens regelverk i 8 
kap §23, vilket lyder: 

” Jäv för styrelseledamot 

23 § En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om 

1. avtal mellan styrelseledamoten och bolaget, 

2. avtal mellan bolaget och en tredje man, om styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan 

strida mot bolagets, eller 

3. avtal mellan bolaget och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan 

får företräda. 

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om styrelseledamoten, direkt eller indirekt genom en juridisk person, 

äger samtliga aktier i bolaget. Bestämmelsen i första stycket 3 gäller inte heller om bolagets motpart är ett företag 

i samma koncern eller i en företagsgrupp av motsvarande slag. 

Med avtal som avses i första stycket jämställs rättegång eller annan talan” 

 

Med detta i beaktande kan följande situationer listas som tänkbara jäv: 

1. en styrelseledamot företräder en ägarkommun som har ett avtal med bolaget 

2. två styrelseledamöter har avtal om s k intern granskning 

3. en styrelseledamot företräder ett kommunalt bolag som tecknat försäkring 
direkt med bolaget 

4. vissa styrelseledamöter företräder kommuner där frågan om s k 
direktplacering med bolaget diskuteras. 

Vid misstanke om eventuellt jäv, avlägsnar sig den involverade ledamoten från mötet 
under tid den aktuella punkten behandlas av styrelsen. 

Lista över avtal bolaget upprättat mellan styrelseledamöter och tredje part: 
- 
- 

Jäv för den verkställande direktören 

34 § Den verkställande direktören får inte handlägga en fråga om  

1. avtal mellan den verkställande direktören och bolaget, 

2. avtal mellan bolaget och tredje man, om den verkställande direktören i frågan har ett väsentligt intresse som 

kan strida mot bolagets, eller 

3. avtal mellan bolaget och en juridisk person som den verkställande direktören ensam eller tillsammans med 

någon annan får företräda. 

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om den verkställande direktören, direkt eller indirekt genom en juridisk 

person, äger samtliga aktier i bolaget. Bestämmelsen i första stycket 3 gäller inte heller om bolagets motpart är ett 

företag i samma koncern eller i en företagsgrupp av motsvarande slag. 

Med sådana avtal som avses i första stycket jämställs rättegång eller annan talan. 

Det har befarats att VD skulle befinna sig i en jävsituation vid skadereglering. Vid 
inkommen skada registrerar VD skadan i bolagets skaderegister och sänder den 



sedan för skadereglering till ett skaderegleringsföretag bolaget har avtal med. 
Skaderegeringsföretaget reglerar skadan och sänder sedan en rekommendation till 
VD om hur man anser att skadan ska ersättas alternativt avslås. VD har alltid sista 
ordet och ska godkänna alla skadeutbetalningar alternativt förslag till avslag på 
skadan. 
 
Vidare har befarats att VD skulle kunna hamna i en jävsituation vid ”underwriting”, d v 
s premiesättning av försäkring till delägare. Någon sådan finner inte bolaget då VD 
inte har något intresse i någon av de kommuner som gemensamt äger bolaget, utan 
utför denna arbetsuppgift, liksom skadereglering ovan, som del av sitt 
tjänsteuppdrag. 
 
 


