
Hej! Vi på Bohusassuransen är stolta att här få presentera vår allra första hållbarhetsrapport! Detta är ett stort steg för oss i vårt
arbete i att bli bättre på att kommunicera ut till våra försäkringstagare och vår omgivning vad vi faktiskt gör, och har gjort på
Bohusassuransen i årtionden tillbaka. Då vi som bolag inte omfattas av lagen om hållbarhetsrapportering: 6 kap. 10 – 14 §§

årsredovisningslagen (1995:1554), kommer denna upplaga vara en förenklad version. De kommande åren är vår ambition
att fortsätta vår hållbarhetsrapportering kontinuerligt och att göra detta i enlighet med de riktlinjer som finns enligt
årsredovisningslagen.

Bohusassuransen är ett ömsesidigt försäkringsbolag och ägs alltså av dess försäkringstagare. Detta innebär ett stort ansvar
på oss medarbetare då vårt uppdrag blir att se till så att verksamheten bedrivs på det sätt som bäst gynnar våra delägares
intressen. I 165 år, alltså sedan bolagets start 1856, har vi genom snabb och personlig service gett våra kunder trygghet i sin
vardag. Vår målsättning är att få göra det i minst 165 år till. Som Tjörns äldsta bolag är vi på Bohusassuransen väl medvetna
om hur viktigt det är med hållbarhet för att hålla i längden.

I följande hållbarhetsredovisning kommer vi att gå igenom vårt hållbarhetsarbete under året 2021 och våra framtida
ambitioner. Vi kommer även att gå igenom hur försäkringsverksamheten i stort påverkas av miljöförändringarna som sker i
världen och hur vi som försäkringsbolag kan göra som störst skillnad. Vår ambition är att ständigt utvecklas inom detta
område och vi är därför öppna för tips om hur vi kan förbättra oss från er läsare. Tveka inte att höra av er till oss per telefon
eller mejl som finns i slutet av denna redovisning! 

Året 2021

Under året 2021 har vi gått från att arbeta intuitivt med hållbarhet – till att formulera och kommunicera ut våra åtaganden och
hållbarhetsmål. Under året har en hållbarhetspolicy upprättats som den 14 september godkändes av vår styrelse. Denna
policy, tillsammans med andra relevanta styrdokument, ska ligga till grund för Bohusassuransens hållbarhetsarbete. Policyn
fastställs och godkänns årligen och samtliga medarbetare och beslutsfattare ansvarar för att hållbarhetspolicyn efterföljs. 

I samband med vår nya hållbarhetspolicy har vi under året även börjat med cirkulär skadereglering.
Detta innebär att vi i så stor utsträckning som möjligt skall reparera skadad elektronik för att värna om
miljön och främja återanvändning och återvinning av material. Avfallsfotavtrycket för en mobiltelefon 

är idag 86 kg, vilket uppstår då mobiltelefonen produceras och då den förbrukade produkten slängs. 
För en bärbar dator uppgår avfallsfotavtrycket till hela 1 200 kg! Som försäkringsbolag har vi ett ansvar
att se till så att vi har processer som gör det enkelt för våra försäkringstagare att reparera och återvinna
sin trasiga elektronik. Vår uppgift blir att i första hand erbjuda andra alternativ och att tänka till om det
finns en mer hållbar lösning än att köpa nytt så fort något händer.
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Cirkulär skadereglering tillåter oss att ge längre liv till materialet som återvinns och på så sätt minska avfallsfotavtrycket och
bidra till mindre utsläpp och miljöpåverkan. Detta kan för er försäkringstagare yttra sig i att vi till exempel tar in trasiga
mobiltelefoner till vårt kontor för att kunna säkerställa att den återvinns i stället för att mobiltelefonen i värsta fall slängs i
soptunnan. Trasig elektronik är en av de vanligaste skadorna hos oss. Med cirkulär skadereglering kan vi alltså över tid göra
stora besparingar i avfall och koldioxidutsläpp.

Under året har vi även sett över förutsättningarna för att installera solceller till vårt kontor i Svanvik. 
Detta arbete kommer att fortsätta under året 2022 då vi kommer utvärdera effekterna av en sådan 

installation hos oss. Under året 2019 införskaffade vi även en företagsbil som är eldriven. 
Detta för att minimera vår miljöpåverkan under resor till och från besiktningar, konferenser
och andra uppdrag i vårt dagliga arbete. Skiftet från fossil till förnybar energi är en av grundpelarna
för att skapa ett mer hållbart samhälle. Vi vill se till att vår verksamhet bidrar till denna utvecklingen
och därmed också till FNs Globala mål sju; Hållbar energi för alla.

Vi har även sett över hur vi i vår kommunikation med våra försäkringstagare kan minska vår miljöpåverkan genom att arbeta
mer digitalt. Vi har under året ökat vår mejlkontakt med kunder i stället för att posta brev med exempelvis besked om
ersättning, blanketter, servicekort och dylikt. Detta har visat sig uppskattas av kunder som mer och mer efterfrågar digitala
lösningar. Vi har även fått in synpunkter från försäkringstagare om att vi i dagsläget inte kan erbjuda e-faktura. Detta är något
vi eftersträvar att kunna erbjuda så snart som möjligt. Digitaliseringen av vår verksamhet kommer att fortgå under året 2022
och vi jobbar hårt för att kunna erbjuda våra kunder det dom efterfrågar.  

Hur kan vi göra skillnad?

Översvämningar, ras och skred, brist i vattenförsörjning, förhöjda temperaturer och en ökning av skadedjur och sjukdomar är
bara några av de risker som vi nationellt och globalt kan komma att se till följd av klimatförändringarna. Att riskerna för dessa
fenomen tros öka framöver har en stor påverkan på hela försäkringsbranschen. Vi som försäkringsbolag har därför ett ansvar
att informera våra försäkringstagare om klimatanpassning och om hur man själv kan skydda sig mot en ökad risk för skador
till följd av klimatförändringar. Skadeförebyggande åtgärder kan i många fall reducera skadeomfattning och i vissa fall helt
förhindra skada och på så sätt minska finansiella kostnader, reducera negativ miljöpåverkan och underlätta vardagen för
våra försäkringstagare. Enligt beräkningar som Länsförsäkringar har gjort släpper en villabrand i genomsnitt ut hela 25 ton
koldioxid. Det är ungefär lika mycket som en bil släppt ut efter 12 500 mil eller efter en biltur nästan tre varv runt jorden.
Inom sakförsäkring finns alltså stora miljövinster att göra och skadeförebyggande åtgärder har en stor del i detta. 

Som lokal aktör blir närmiljön och de som rör de lokala samhället extra viktigt. Vi anser också att det är just på lokal nivå som
vi kan åstadkomma störst skillnad i vårt hållbarhetsarbete. Genom att anlita lokala aktörer vid skador och informera våra
samarbetspartners om hur dom kan utbilda och kommunicera ut hållbara lösningar för att förebygga skador hoppas vi på att
kunna göra skillnad på riktigt. 

Som försäkringsbolag är vi även kapitalförvaltare, vilket också ger oss ett kraftfullt verktyg för att främja den hållbara
utvecklingen. Under året har 67% av våra nyförvärv till vår investeringsportfölj varit i hållbara investeringar. Vi vet att vi kan
göra bättre än så och framöver är därför målet att alla nyförvärv skall ha ett hållbarhetsfokus och att tidigare investeringar allt
eftersom skall bytas ut mot mer hållbara alternativ. 
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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.

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.

Framtida Ambitioner

Vår ambition är att vi skall kunna finnas för våra kunder i ur och skur i många år framöver. Därför har vi i samband med
uppförandet av vår hållbarhetspolicy under året formulerat våra hållbarhetsmål och genom vilka åtaganden vi skall kunna
uppnå dessa. Hållbarhetsarbetet grundar sig i de tre dimensionerna; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi verkar för
att bidra till uppfyllandet av FN:s globala mål (Agenda 2030). De mål som Bohusassuransen anser kunna bidra till mest är
följande: Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 12: Hållbar Konsumtion och produktion, Mål 13: Bekämpa
klimatförändringarna och Mål 14: Hav och marina resurser.

Nedan presenteras de hållbarhetsmål som formulerats inom respektive hållbarhetsdimension.

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:

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:



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. 

Hållbarhetspolicy
Bohusassuransen ERSA 2020
Rapport: Egen risk- och solvensanalys 2021 - 2023
Policy för etiska regler
Policy för risker 2020

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:

Övriga relevanta styrdokument för vårt hållbarhetsarbete inkluderar:

Om du som läsare har tips eller tankar kring hur vi skulle kunna förbättra vårt hållbarhetsarbete, tveka inte att höra av er till
oss! Du når oss lättast per mejl: info@bohusassuransen.se eller via vår växel: 0304 - 66 19 17.


