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Skandias fullmäktige är bolagets högsta beslutande organ. Dess 21 ledamöter väljs av bolagets 

kunder/ägare för att utöva ägarmakten vid bolagsstämman. En central uppgift för fullmäktige är att 

säkerställa att Skandia har en styrelse som är kompetent att leda bolagets verksamhet enligt lagar 

och förordningar samt i överensstämmelse med de övergripande ägarinstruktioner som stämman 

beslutar. 

Fullmäktiges arbete leds av ett presidium bestående av ordförande och två vice ordförande. Dessa 

väljs årligen av stämman bland fullmäktiges ledamöter. 

Fullmäktiges ledamöter väljs av kunderna på treåriga mandatperioder. Val hålls årligen och varje år 

väljs 1/3 av fullmäktige, dvs. 7 ledamöter. Valberedningen till fullmäktigeval har bland annat till 

uppgift att inför valet sammanställa en valsedel med lämpliga kandidater, i första hand efter 

nomineringar som inkommit från ägarna. Valsedeln ska enligt bolagsordningen innehålla minst 11 

kandidater. 

Inför årets val har valberedningen sammanställt en valsedel omfattande 14 kandidater som alla 

bedöms lämpliga att vara ledamöter av fullmäktige. Som grund för sin bedömning lägger 

valberedningen att ett antal kompetenser behöver finnas representerade för att fullmäktige ska 

kunna fylla sin roll. Bland annat handlar det om kunskap och erfarenhet av försäkringsmarknaden, av 

finansmarknad och kapitalförvaltning, av affärsstrategier och affärsmodeller, speciellt med inriktning 

på digitala processer, av bolagsstyrning och riskhantering, av finansiell analys samt av det 

regulatoriska ramverket m.m. 

Därtill bör fullmäktige ha en väl avvägd sammansättning med avseende på jämställdhet, geografisk 

spridning, ålderssammansättning m.m. 

Vidare bedömer valberedningen det vara angeläget att fullmäktiges sammansättning över tid 

förändras i balanserade former för att säkerställa tillräcklig kontinuitet och samtidigt en successiv 

förnyelse. Därför omfattar valsedeln såväl kandidater som redan fullgjort en eller ett par 

mandatperioder som helt nya kandidater. 

Årets valsedel är framtagen för att ge förutsättningar för att fullmäktiges totala sammansättning ska 

uppfylla de nämnda kriterierna. Exempelvis innehåller valsedeln i år fler manliga än kvinnliga 

kandidater med syfte att ge en jämnare fördelning än i dagens fullmäktige som består av 14 kvinnor 

och 7 män. 

Valberedningen bedömer samtliga valsedelns kandidater som väl kvalificerade och lämpliga att ingå i 

fullmäktige. Samtidigt vill valberedningen inför detta val särskilt framhålla önskvärdheten av att 

fullmäktige tillförs kompetens och erfarenhet inom områdena affärsstrategier och digitalisering, 

försäkringskunnande, finansmarknad samt kvalificerat styrelse- och rekryteringsarbete. 

 


