
  

 
 

Bolagsstyrningsrapport för 2014 

PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt sakförsäkringsföretag som ägs av de 
arbetsgivare som tecknat kreditförsäkringsavtal med bolaget. 

Bolagsstyrning i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, utgår 
från svensk lagstiftning, främst Försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd, Svensk Kod för bolagsstyrning (koden) samt 
interna riktlinjer. 

PRI Pensionsgaranti tillämpar koden även om någon formell skyldighet att 
göra detta inte föreligger. 

Sådana regler i koden som eventuellt avviker från bestämmelser i försäkrings-
lagstiftningen eller inte är anpassade till det faktum att bolaget är ett 
ömsesidigt försäkringsbolag tillämpas dock inte. 

Denna bolagsstyrningsrapport utgör inte en del av de formella årsredo-
visningshandlingarna och är inte granskad av bolagets revisorer.  

 

Mål för verksamheten 

Det övergripande målet för bolagets verksamhet är att kreditförsäkra, 
administrera och utveckla pensionslösningar och därmed göra det möjligt för 
företagen att själva disponera över sitt pensionskapital samtidigt som de 
anställdas pensioner är tryggade. 

Delägare 

Delägare i bolaget är arbetsgivare som meddelats direkt försäkring. Bolaget 
har cirka 1 450 delägare. Varje delägares ansvarighet är enligt bolags-
ordningen begränsad till två procent av respektive företags pensionsskuld. 

Bolagsstämma 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och utgörs av en 
fullmäktigeförsamling bestående av tjugo ledamöter med personliga 
suppleanter. 

Tio av ledamöterna jämte suppleanter utses av Svenskt Näringsliv inom 
kretsen av delägare i bolaget. Återstående tio ledamöter jämte suppleanter 
utses av delägare, som blivit uttagna genom av styrelsen verkställd utlottning. 
Mandatperioden är fyra år. 

På bolagsstämman, som hölls den 16 maj 2014 i Näringslivets Hus, Storgatan 
19 i Stockholm, närvarade fjorton röstberättigade fullmäktige och nio övriga 
fullmäktige inklusive suppleanter.  
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Valberedning  

Bolagsstämman 2014 omvalde Eddie Dahlberg, Charlotte Z. Lindstedt och 
Peter Sandehed till ledamöter i valberedningen. Svenskt Näringsliv hade till 
ledamot utsett Christer Ågren.  

Valberedningens uppgift är att till bolagsstämman lämna förslag på ordförande 
och övriga ledamöter i styrelsen. Valberedningen ska som underlag för sina 
förslag fastställa vilka kompetenser som styrelsen samlat bör representera för 
att möta de krav som ställs på bolaget, bedöma hur den aktuella styrelsen 
uppfyller kompetenskraven samt fastställa kravprofil på nya ledamöter. 
Valberedningen ska vidare lämna förslag till arvode och annan ersättning för 
styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska 
också lämna förslag till val och arvodering av revisor. 

Styrelsen och utskott 

Styrelsen består av elva ledamöter. 

Sex ledamöter väljs av bolagsstämman. Unionen och Ledarna utser vardera 
en ledamot. Därutöver utser styrelsen för Pensionsregistreringsinstitutet (PRI), 
ideell förening, tre ledamöter. 

Styrelsens ordförande ska väljas av bolagsstämman inom kretsen av de 
stämmovalda ledamöterna. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under 
mandattiden ska styrelsen inom sig, men bland de stämmovalda ledamöterna, 
välja ordförande för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.  

Styrelsen väljs för ett år i taget. På bolagsstämman 2014 omvaldes sex 
ledamöter. Unionen och Ledarna utsåg vardera en ledamot och PRI ideell 
förening utsåg tre ledamöter.  

För uppgift om styrelsens sammansättning – namn, ålder, huvudsaklig 
utbildning, arbetserfarenhet, andra uppdrag och oberoendestatus enligt koden 
- hänvisas till årsredovisningen för 2014. Av styrelsens ledamöter var det fram 
till bolagsstämman 2014, sex män och fem kvinnor. Efter bolagsstämman är 
det 7 män och 4 kvinnor. Samtliga styrelseledamöter är oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

Vid sidan av arbetet i styrelsen bedrivs styrelsearbete i två utskott; Risk- och 
revisionsutskottet och Ersättningsutskottet. Uppdrag och övriga 
bestämmelser för dessa utskott finns reglerade i styrdokument. Utskotten 
protokollför sina möten och protokollen delges styrelsen. 

Vid sitt konstituerande sammanträde utser styrelsen ledamöter i Risk- och 
revisionsutskottet samt Ersättningsutskottet.  

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsearbetet samt en 
instruktion för VD. Vidare utvärderar styrelsen årligen VDs arbete samt det 
egna arbetet inom styrelsen genom en systematisk och strukturerad process.  
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Under 2014 sammanträdde styrelsen sju gånger. Sammanträdena har ägt rum 
i bolagets lokaler och protokollförts. De har följt en godkänd dagordning och 
underliggande dokumentation har sänts till ledamöterna före varje 
styrelsemöte. Närvaro m.m. framgår av följande tabell: 

* fr.o.m. bolagsstämman 2014-05-16 

** intill bolagsstämman 2014-05-16 

  

Namn Invald 
Närvaro/antal 
styrelsemöten Utskott 

Tore Bertilsson, ordf. 2009 7/7 Ersättningsutskottet, ordf. 

Gunilla Dahmm** 2009 3/7 

 

Karin Eliasson 2003 5/7 Ersättningsutskottet 

Thomas Eriksson 2009 6/7 

 

Susanne Forssman 2008 7/7 

 

Hans Gidhagen 2007 7/7 

 

Per Hedelin 2004 6/7 Risk- och revisionsutskottet 

Stefan Johnsson 2013 4/7 Risk- och revisionsutskottet 

Kajsa Lindståhl 2007 7/7 Risk- och revisionsutskottet, ordf. 

Vidar Mohammar 2011 6/7  

Martin Wästfelt* 2014 4/7  

Kristina Åkerstrand 2009 7/7 Ersättningsutskottet 
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Styrelsens arbete under 2014 har följt det årsprogram som styrelsen fastställt. 
På ordinarie styrelsemöten behandlas bl.a. rapport från bolagets VD, 
finansförvaltning, resultatutveckling, solvensstatus, kreditförsäkringsärenden, 
försäkringsfall samt rapportering från styrelsens utskott och kontrollfunktioner. 
Styrelsen behandlar även löpande frågor med avseende på regelefterlevnad, 
riskhantering och riskkontroll samt fastställer för verksamheten väsentliga 
styrdokument. Årligen fastställs mål för verksamheten, budget och 
uttagsprocent för driftskostnader. Vidare fastställs årligen kreditförsäkrings-
premier samt eventuell återbäring. Placeringsstrategi för finansförvaltningen 
behandlas av styrelsen 2 gånger per år. Styrelsen har under 2014 även enligt 
interimsregelverket för Solvens II genomfört och rapporterat bolagets första 
ORSA (egen risk- och solvensbedömning) samt behandlat det kommande 
Solvens II regelverket och bolagets anpassningar inför full implementering. 
Även PRI Pensionsgarantis allt större försäkringsansvar och enskilda större 
riskexponeringar har varit en viktig fråga för styrelsen att hantera under 2014.  

Risk- och revisionsutskottet har under 2014 bestått av styrelseledamöterna 
Kajsa Lindståhl (ordförande), Per Hedelin och Stefan Johnsson. Risk och 
revisionsutskottet ansvarar bl.a. för beredningen av styrelsens arbete med att 
kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen. Vidare stödjer utskottet styrelsen 
i arbetet med att säkerställa att PRI Pensionsgaranti uppfyller kraven i 
gällande lagstiftning och Finansinspektionens regelverk om styrning och intern 
kontroll. Därvid har utskottet bl.a. ansvar för att löpande utvärdera och till 
styrelsen förmedla sin bild av bolagets riskexponering med utgångspunkt från 
de risker som rapporteras från verksamheten, från riskkontroll- och 
compliancefunktionerna samt från intern- och externrevisorerna. 

Risk- och revisionsutskottet har under 2014 haft fyra sammanträden.  

Ersättningsutskottet har bestått av styrelseordförande Tore Bertilsson 
(ordförande) och styrelseledamöterna Karin Eliasson och Kristina Åkerstrand. 
Ersättningsutskottet bereder frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och 
andra anställningsvillkor för VD, bolagsledningen och kontrollfunktionerna risk 
och compliance. Vidare ska utskottet följa och utvärdera tillämpningen av 
gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. 

Ersättningsutskottet har under 2014 haft två sammanträden.  
 

Verkställande direktören 

Verkställande direktör är sedan den 1 januari 2010 Jan Ahlström (f 1956). 

Jan Ahlström har inga väsentliga uppdrag utanför koncernen.  

Jan Ahlström har inget väsentligt aktieinnehav eller delägarskap i företag som 
bolaget har betydande affärsförbindelser med. 

Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella 
rapporteringen för räkenskapsåret 2014 

System för intern kontroll och riskhantering 

Systemet för internkontroll förutsätter en god kontrollmiljö och omfattar delarna 
riskbedömning, kontrollaktiviteter, rapportering och uppföljning. 



Sida 
5 

 
Inom PRI Pensionsgaranti ska samtliga anställda inom bolaget verka för god 
intern kontroll och en ändamålsenlig riskhantering. Till stöd för verksamheten, 
styrelsen och VD har bolaget en compliancefunktion som arbetar aktivt med 
att kontrollera att lagar, förordningar, interna regler samt god sed avseende 
den tillståndspliktiga verksamheten efterlevs inom bolaget. En bristande 
regelefterlevnad kan leda till ökade operativa risker, risker för juridiska 
sanktioner, tillsynssanktioner, ekonomiska förluster eller ryktesförluster. Syftet 
med en god regelefterlevnad är att minska och minimera de ovannämnda 
riskerna.  

Bolagets Risk- och revisionsutskott har ansvar för beredning av styrelsens 
arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, fortlöpande 
träffa bolagets revisorer för att informera sig om och utvärdera revisionsarbetet 
samt för att biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisorer 
och arvodering av revisionsinsatsen. Utskottet behandlar risk- och 
redovisningsfrågor samt övervakar effektiviteten i internkontrollen, intern-
revisionen och riskhanteringssystemen avseende den finansiella 
rapporteringen.  

För beredning, samordning, kontroll och uppföljning av de risker som 
förekommer i bolagets verksamhet har bolaget en riskkontrollfunktion. 
Funktionens uppgift är att ge styrelse och ledning en allsidig bild av bolagets 
risker samt föreslå de ändringar i styrdokument och processer som risk-
granskningen ger anledning till. 

Bolaget har upprättat ett ramverk för bolagsstyrning som dokumenterats och 
kommunicerats i styrande dokument så som interna riktlinjer, instruktioner, 
rapporter, protokoll och processbeskrivningar. Dessa omfattar alla 
identifierade väsentliga områden och ger vägledning till olika befattnings-
havare inom bolaget.  

Alla styrande dokument inom området intern kontroll kommuniceras och hålls 
tillgängliga för berörd personal. För operativa processer som berör den 
finansiella rapporteringen finns rutinbeskrivningar med kontrollaktiviteter som 
syftar till att säkerställa den interna kontrollen. 

Riskbedömning och kontrollaktiviteter 

Bolagets riskhantering omfattar alla aktiviteter som syftar till att identifiera, 
värdera, kontrollera och övervaka risker såväl som att i förekommande fall 
begränsa och mildra följderna av riskexponeringen. Riskhanteringen omfattar 
också alla former av kontroll av att de förbyggande åtgärderna fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. I första hand sker en löpande kontroll inom respektive 
ansvarsområde vilket respektive chef svarar för.  

Bolaget har fastställt processer för att säkerställa att bolagets principer för 
finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs, samt att den finansiella 
rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga 
redovisningsstandarder och reglering som gäller för bolagets verksamhet.  

Under 2014 har Risk- och revisionsutskottet, förutom sitt fastställda års-
program, fokuserat på intern styrning och kontroll innefattande bl.a. risk- och 
compliancefrågor samt uppföljning av de granskningar som Internrevision 
utfört för styrelsens räkning. 
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Rapportering och uppföljning 

Styrelsen informeras regelbundet om bolagets finansiella ställning och 
resultat. Vid varje styrelsemöte framläggs en resultat- och avkastningsrapport 
och halvårsvis presenteras en fullständig balans- och resultaträkningsrapport.  

Vidare erhåller styrelsen fullständig rapport inklusive dokumentation från varje 
möte i Risk- och revisionsutskottet. Den löpande inventeringen av bolagets 
risker resulterar i en särskild Riskkontrollrapport. Riskkontrollrapporten anger 
den aktuella bedömda risknivån för de enskilda riskerna inom bolaget samt 
riskens påverkan på det egna kapitalet om risken faller ut. Vidare anger 
rapporten planerade och genomförda åtgärder för varje identifierad risk.  

Revisorerna rapporterar löpande till Risk- och revisionsutskottet och till 
styrelsen i samband med årsbokslut. 

Bolagets externt upphandlade internrevision har arbetat enligt den 
granskningsplan som styrelsen fastställt för 2014. Granskning har bl.a. skett 
av processen och metoden för värdering av tillgångarna i försäkringstagarnas 
pensionsstiftelser med syftet att bedöma intern kontroll. Vidare har 
hanteringen och den interna kontrollen av övriga säkerheter granskats. 
Internrevisorerna har även granskat vissa större outsourcingavtal samt 
processen för granskningen av de försäkringstekniska avsättningarna (FTA). 
Samtliga granskningar har avrapporterats till Risk- och revisionsutskottet och 
styrelsen.  
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