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REGLER OM NOMINERING VID FULLMÄKTIGEVAL 

 
 
  

Beslutade av  Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 
 
Datum för beslut  2016-12-19 
 
Ersätter  Regler om nominering vid fullmäktigeval beslutade den 9 

oktober 2014 
 
Gäller för  Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 
 
 
Rättslig eller annan grund  Försäkringsrörelselagen (2010:2043) samt § 13 sjätte stycket i 

bolagsordningen för Livförsäkringsbolaget Skandia, 
ömsesidigt 

 
_______________________________ 



                                                       

 
 
 

 
 

 
Sida 

2 (4) 
 

 

   
   
   

 

1 § Bakgrund och syfte 

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, (”Skandia”) är ett ömsesidigt försäkringsbolag vars 
delägare är försäkringstagarna och de som försäkras i en kollektivavtalad 
tjänstepensionsförsäkring. Enligt Skandias bolagsordning utövas delägarnas rätt att vid 
bolagsstämma besluta i bolagets angelägenheter av särskilt valda fullmäktige.  
 
Fullmäktige utses genom val där delägarna får rösta. Även de som är ersättningsberättigade 
på grund av försäkring och står risken för värdeförändringar i sparförsäkring har rösträtt i 
fullmäktigevalet. I den sistnämnda kategorin ingår bl.a. de som försäkras i en icke 
kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring. För valet finns en valberedning som ansvarar för 
att ta fram förslag på kandidater till fullmäktige. De röstberättigade får sedan välja mellan de 
kandidater som valberedningen föreslår. 
 
Skandias bolagsordning (§ 13 femte stycket) ger delägare och andra röstberättigade rätt att 
lämna förslag på kandidater till valberedningen för fullmäktigevalet (nomineringsrätt). Det 
åligger fullmäktige eller, efter delegation, fullmäktiges presidium att fastställa närmare regler 
om utövandet av nomineringsrätten (§ 13 sjätte stycket i Skandias bolagsordning). Sådana 
närmare regler fastställs härmed enligt 2–6 §§ nedan.  

2 § Information om nominering 

Information enligt § 20 i Skandias bolagsordning om nominering till fullmäktigeval ska lämnas 
på webbplatsen www.skandia.se senast den 15 oktober året före det fullmäktigeval som 
informationen avser.  
 
 
Informationen ska innefatta uppgift om vem som får nominera samt tid och sätt för 
nominering. Informationen ska också innefatta uppgift om förutsättningarna för att ingå i 
fullmäktige enligt § 4 tredje–fjärde stycket i Skandias bolagsordning samt vad som enligt § 22 
i Skandias bolagsordning ska beaktas vid urvalet av kandidater och ersättare i 
fullmäktigevalet. 

3 § Vem som har rätt att nominera 

Den som den 30 september ett visst år är delägare eller i övrigt röstberättigad i 
fullmäktigevalet har rätt att nominera kandidater till fullmäktigevalet nästföljande år. 

4 § Tid för nominering 

Nominering inför fullmäktigevalet får ske från och med den 15 oktober till och med den 15 
november året före det år valet hålls. Om den 15 oktober infaller på en lördag eller en 
söndag ska valperioden börja närmast följande måndag och pågå till och med den dag som 
infaller en månad efter den måndagen. 

http://www.skandia.se/
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Fullmäktige kan genom särskilt protokollfört beslut bestämma att nominering inför 
fullmäktigevalet ett visst år får ske under någon annan period än den som följer av första–
andra styckena. Nomineringsperioden ska dock alltid förläggas så att det fullmäktigeval som 
nomineringen avser kan genomföras före det årets ordinarie bolagsstämma. 
 
Fullmäktige kan i särskilda fall besluta att nomineringar som skett före en 
nomineringsperiods början ska vara giltiga och behandlas på samma sätt som om de gjorts 
inom den nomineringsperiod som anges i första–tredje styckena.  

5 § Sätt för nominering 

Nominering kan ske på något av följande sätt. 
1. I pappersform, varvid egenhändigt undertecknad handling lämnas in till 

valberedningen för fullmäktigevalet. Handlingen ska innehålla uppgift om 
namn, adress, telefonnummer och e-postadress för den nominerade och för 
den som nominerar. I handlingen kan ytterligare uppgifter lämnas, t.ex. en 
redogörelse för skälen till nomineringen. Fullmäktiges kanslichef ska fastställa 
en särskild blankett som kan användas för nominering i pappersform. 
Blanketten ska finnas tillgänglig på Skandias rådgivningskontor. Nominering i 
pappersform anses ha skett när en undertecknad handling kommer 
Skandiatillhanda, eller den tidigare dag då poststämpling sker av en 
försändelse som innehåller en nomineringshandling. 

2. Elektroniskt, varvid ett formulär på webbplatsen www.skandia.se fylls i enligt 
de instruktioner som lämnas på webbplatsen. I formuläret ska de uppgifter 
lämnas som anges i 1. Fullmäktiges kanslichef beslutar om utformningen av 
formuläret och de åtgärder för informationssäkerhet som ska vidtas vid 
nominering i elektronisk form. Nominering i elektronisk form anses ha skett 
när formuläret är registrerat som ifyllt hos Skandia. 

3. Per telefon, varvid den nomineringsberättigade muntligen lämnar de 
uppgifter som anges i 1 till Skandias kundtjänst och personal vid Skandias 
kundtjänst fyller i det formulär som avses i 2. Fullmäktiges kanslichef beslutar 
om de rutiner som ska gälla vid sådan nominering, bl.a. beträffande de 
åtgärder som ska vidtas för identifiering av den som nominerar. Nominering i 
elektronisk form anses ha skett när formuläret är registrerat som ifyllt hos 
Skandia. 

 
För det fall att en nominering enligt första stycket 1–3 inte innehåller de uppgifter som sägs 
där, och Skandia inte kan identifiera den som nominerar eller den nomineras, eller inte kan 
komma i kontakt med den som nomineras, ska den som nominerar beredas tillfälle att 
komplettera sin nominering med de uppgifter som saknas. Om den som nominerar inte 
vidtar den begärda kompletteringen och de sagda bristerna i fråga om identifiering och 
kontaktbarhet kvarstår, ska nomineringen avvisas.  
 

http://www.skandia.se/
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Fullmäktiges ordförande prövar frågor om avvisning av nomineringar enligt andra stycket. 
Fullmäktiges ordförande kan hänskjuta sådana frågor till prövning av fullmäktige i dess 
helhet. 
 
Det finns ingen begränsning i fråga om det antal kandidater som en delägare eller annan 
röstberättigad får nominera. 

6 § Grundläggande kontroll av gjorda nomineringar 

När en nominering anses ha skett enligt 5 § första stycket 1–3 ska fullmäktiges kanslichef 
eller sådan person som fullmäktiges kanslichef utser pröva om 

1. den som nominerat har rätt att nominera,  
2. nomineringen har skett i rätt tid, och  
3. den som nomineras uppfyller förutsättningar för att ingå i fullmäktige för Skandia 

enligt 4 § tredje stycket 1 och 4 § fjärde stycket i Skandias bolagsordning. 
 
För det fall nomineringen har skett av rätt person, i rätt tid och avser en person som uppfyller 
kraven i första stycket 3, ska nomineringen överlämnas till valberedningen till 
fullmäktigevalet. I annat fall ska nomineringen avvisas.  
 
Fullmäktiges ordförande prövar frågor om avvisning av nomineringar enligt andra stycket. 
Fullmäktiges ordförande kan hänskjuta sådana frågor till prövning av fullmäktige i dess 
helhet. 
 
Den sakliga prövningen av en nominerad kandidats lämplighet för uppdraget som 
fullmäktigeledamot enligt § 4 tredje stycket 2 i Skandias bolagsordning, liksom bedömningen 
av hur lämplig en nominerad kandidat är i förhållande till övriga nominerade kandidater, sker 
inom ramen för urvalet av kandidater till fullmäktigevalet. Valberedningen till 
fullmäktigevalet ansvarar för det urvalet enligt § 21 i Skandias bolagsordning. Urvalet sker 
enligt § 22 i Skandias bolagsordning. Därutöver har valberedningen till fullmäktigeval antagit 
regler om fullmäktigeval. 

7 § Reglernas giltighetstid 

Dessa regler gäller tills vidare. De kan från tid till annan helt eller delvis ändras eller upphävas 
av fullmäktige i Skandia eller, efter delegation, av fullmäktiges presidium.  
_________________ 


