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1. Om dokumentet

Hållbarhetspolicyn tillsammans med andra relevanta styrdokument ligger till grund för

Bohusassuransen Försäkringsbolags (Bolagets) hållbarhetsarbete. Syftet med denna

hållbarhetspolicy är att tydliggöra och ge styrelse och medarbetare vägledning i det dagliga

arbetet mot en mer hållbar affär. Policyn omfattar samtliga medarbetare och beslutsfattare

inom Bohusassuransens försäkringsbolag.

Hållbarhetsarbetet inom Bohusassuransen fastställs av styrelsen. Policyn fastställs och

godkänns på årlig basis även om inga förändringar beslutats. Samtliga medarbetare och

beslutsfattare ansvarar för att hållbarhetspolicyn efterföljs. VD säkerställer att policyn

tillämpas och att kunskap finns och utvecklas bland styrelse och medarbetare angående

policyn och hållbar utveckling i stort.

2. Hållbarhetsåtaganden

Som lokal aktör blir närmiljön och de som rör de lokala samhället extra viktigt.

Bohusassuransens hållbarhetsarbete utgår därför främst utifrån de lokala perspektivet där

bolaget anses kunna göra störst skillnad. Bohusassuransens hållbarhetsarbete grundar sig i

de tre hållbarhetsdimensionerna; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ambitionen

för bolagets hållbarhetsarbete är att skapa en ekonomisk trygghet bland våra kunder, ett

tryggt lokalsamhälle och en trygg framtid för kommande generationer.

Bohusassuransens hållbarhetsarbete eftersträvar att bidra till uppfyllandet av FN:s globala

mål (Agenda 2030). De mål som bolaget anses kunna bidra till mest är följande.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 12: Hållbar Konsumtion och produktion

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål 14: Hav och marina resurser



Ekologisk Hållbarhet

Närmiljön och klimatet i stort har en central inverkan på Bohusassuransen.

Klimatförändringar, extremväder och naturkatastrofer är en stor risk för såväl

försäkringsverksamheten, som för kunder och lokalsamhälle i stort. Målsättningen för

Bohusassuransens miljöarbete är att minska sin miljöpåverkan genom att åta sig följande

åtgärder.

Åtaganden:

● Arbeta mer med skadeförebyggande insatser för att motverka negativ miljömässig

inverkan.

● Bidra till FNs hållbarhetsmål 12 om hållbar konsumtion och produktion genom att

införa cirkulär skadereglering i våra försäkringsärenden.

● Bidra till FNs hållbarhetsmål 13 om att bekämpa klimatförändringarna genom att

dagligen arbeta med att minska verksamhetens miljö,- och klimatpåverkan vad gäller

kontorsmaterial, affärsresor och andra aktiviteter relaterade till verksamheten.

● Bidra till FNs hållbarhetsmål 14 om hav och marina resurser. I synnerhet delmål 14.4;

främja hållbart fiske, 14.5; Bevara kust- och havsområden och 14.B; Stöd småskalig

fiskenäring.

Social Hållbarhet

Med vår lokala närvaro eftersträvar Bohusassuransen att vara en stöttepelare för

lokalsamhället genom att hjälpa lokala föreningar och verksamheter som bidrar till ett

välmående samhälle. Verksamhetens hållbarhetsarbetet skall bidra till ett välmående

samhälle där människor kan känna sig trygga för sina saker såväl som sin närmiljö.

Målsättningen för Bohusassuransens samhällsarbete är att stötta lokalsamhället genom att

åta sig följande åtgärder.

Åtaganden:

● Ha ett aktivt samhällsengagemang och stötta lokalsamhället.

● Erbjuda en trygg arbetsmiljö som främjar mångfald, jämlikhet och är fri från

diskriminering.

● Sponsra organisationer och verksamheter som bidrar till ökad trygghet, hälsa och

välbefinnande i lokalsamhället.

● Bidra till FNs hållbarhetsmål 3 om god hälsa och välbefinnande genom att främja

hälsosamma liv och välbefinnande för alla åldrar.



Ekonomisk Hållbarhet

Vi som försäkringsbolag har ett ansvar gentemot våra kunders ekonomiska trygghet och skall

därför säkerställa att vi förvaltar vårt kapital på ett hållbart sätt. Våra kunder skall känna

förtroende och tillit till hur vi hanterar och förvaltar varje enskild persons eller företags

särskilda försäkringsbehov. God riskspridning, god avkastning på kort och lång sikt, låg
kreditrisk, god affärssed och etik gäller för våra placeringar. Bohusassuransens målsättning

inom ekonomisk hållbarhet om en ansvarsfull investeringsstrategi skall implementeras

genom följande åtgärder.

Åtaganden

● Kontinuerligt se över verksamhetens investeringar och öka andelen förvaltat kapital i

hållbara fonder och aktier.

● Genom verksamhetens investeringar motverka korruption och värna om mänskliga

rättigheter.

● Följa bolagets policy för risker och årligen genomföra egen risk- och solvensanalys för

att verifiera kapitalbehov, risker, samt hantering av dessa.

3. Implementering och rapportering

Styrelsen skall se till att hållbarhetpolicyn är anpassad för den verksamhet som bedrivs, och

med regelbundenhet utvärdera policyn och följa upp hur den tillämpas. VD skall se till att

hållbarhetspolicyn efterföljs. Bohusassuransens försäkringsbolag uppfyller inte de krav som

ställs på företag under lagen om hållbarhetsrapportering: 6 kap. 10 -14 §§

årsredovisningslagen (1995:1554). Däremot anser vi att hållbar utveckling och

hållbarhetsrapportering är en naturlig del av verksamheten om man som företag vill hålla i

längden. Följande riktlinjer kommer att ligga till grund för implementeringen av

hållbarhetsarbetet.

● Kontinuerligt arbeta med att förbättra hållbarhetsarbetet och intern

hållbarhetskompetens.

● Uppmuntra och kommunicera hållbarhetsarbetet internt och externt.

● Utöva transparent och ansvarsfullt företagande och rapportering

Övriga relevanta styrdokument för hållbarhetsarbetet inkluderar:

● Hållbarhetsrapport 2021

● Bohusassuransen ERSA 2020

● Rapport: Egen risk- och solvensanalys 2021 - 2023

● Policy för etiska regler

● Policy för risker 2020


