
 
FÖRSÄKRINGSKASSA EBBAS STADGAR 2023  
 
 
 
 
 
Allmänna bestämmelser  
 
 
1 §     Försäkringskassans namn är Sjukkassa Ebba, på finska Sairauskassa Ebba. 
 Kassans hemort är Jakobstad. 
 
2 §  Kassans syfte är att bevilja i dessa stadgar angivna förmåner. 
       I kassans verksamhet tillämpas förutom dessa stadgar även försäkringskassalagen 
 (946/2021) 
 
       Kassans verksamhet övervakas av Finansinspektionen. 
 
3 §  Kassan bör ha minst 100 försäkrade. 
 
 
Verksamhetskrets och försäkringsförhållande 
 
4 § Kassans verksamhetsområde utgörs av: 

 1. Staden Jakobstad 

 2. Staden Jakobstads anställda som överförs 1.1.2023 till Österbottens 

Välfärdsområde. 

 3. Optima samkommun. 

          4. Personer som är i arbetsförhållande vid Palvelukoti Rauhala kannatusyhdistys 

  r.y., Dementiakoti Vivi & Wilhelm, svenska fruntimmers- 

 föreningen i Jakobstad r.f., Hötorgcenter, 

 Albäckhemmet, Mariahemmet och  

 Folkhälsan Botnia Ab:s Vådhemmet Victor och Elise och Serviceboende Betsy, 

 benämnda arbetsgivare. 

5. Työplus/Jakobstad 

6. Energiverkets personal som flyttat till Ab Herrfors Oy/Ab Herrfors Nät-Verkko 

OY:s tjänst samt nyanställda vars verksamhetspunkt är Storgatan 8 i Jakobstad. 

7. Staden Jakobstads anställda som flyttat över till Eskoon sosiaalipalvelujen 

kuntayhtymäs tjänst. 

8. Alerte Ab Oy 

9.          Mico Botnia 

10. 2M-IT Oy Ab 

11. Personal i denna sjukkassas tjänst. 

12. Pensionärer från ovannämnda arbetsgivare. (1–11) 

 

Kassans medlemskap är frivilligt. 

 
 Som försäkrad i kassan är berättigad att ansluta sig en person, som hör till kassan 

verksamhetsområde. Försäkringsförhållandet bör ansökas inom 6 månader räknat från 
arbetsförhållandets början. 

 
 Kassans styrelse besluter om försäkringsförhållandets godkännande. 

Försäkringsförhållandet börjar i början av följande kalendermånad efter styrelsens 
beslut. 

 
 
Utträde ur kassan 



 
5 §  En försäkrad utträder ur kassan då han/hon inte längre tillhör dess verksamhetsområde 

eller efter till kassan tillställt skriftligt meddelande om utträde. Dessutom anses en 
försäkrad ha utträtt ur kassan, ifall han/hon försummat erläggandet av 
försäkringsavgifterna under 6 månaders tid. 

 
 Person som, trots att arbetsförhållandet inte upphört, utträtt ur kassan, är inte berättigad 

att ånyo ansluta sig som försäkrad i kassan, inte heller pensionerad ur kassan utträdd 
försäkrad kan ånyo ansluta sig som försäkrad 

. 
  
6 §  Försäkrad som utträder ur kassan, har ingen andel i kassans medel. 
 
 
 
 
Försäkringspremie 
 
7 §  Kassans försäkringsavgift utgör 1,6 % av lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) 

underkastade lön som en försäkrad erhåller av arbetsgivare, dock minst 35 € per månad 
och högst 75 € per månad. Försäkringsavgiften för pensionär är 35 € per månad och 
tjänstledig försäkrad är 35 euro per månad. Ifall försäkringsförhållandet börjar eller 
upphör mitt under en månad, uppbärs en relativ andel av månadsavgiften. 

 
8 §    Arbetsgivaren och kassan innehåller försäkringsavgiften från försäkrades lön i samband 

med löneutbetalning. Redovisning av försäkringsavgiften till kassan sker minst en gång 
i månaden. Pensionärer och försäkrade, vars arbetsgivare inte kan innehålla 
försäkringsavgiften, betalar försäkringsavgiften kvartalsvis per bankgiro. 

 
9 §  Om kassans ekonomiska läge så kräver, kan kassans styrelse sänka eller höja den i 7 § 

nämnda medlemsavgiften med högst 25 %. Ändringar av medlemsavgiften för längre tid 
än sex (6) månader, kräver ändring i kassans stadgar. 

 
Förmåner 
 
10 § Kassan ersätter kostnader för nödvändig vård till en försäkrad som med anledning av 

sjukdom eller graviditet och förlossning måste uppsöka läkare eller annan person med 
behörig yrkesutbildning för vård. Såsom i dessa stadgar avsedd läkare anses även 
tandläkare. Från ersättning avdras det i 13 § nämnda avdraget. Som vård av sjukdom 
ersätts likväl inte konstgjord befruktning, eller kostnader som hör till detta. 

  
  
 Kostnader ersätt åt försäkrad i arbetsförhållande: 
 Såsom ersättningsbara kostnader ersätts till försäkrad i arbetsförhållande: 
 

   1 a) av kassan godkänt läkararvode om högst 85 € i vilket också ingår ingrepp. 
    b) vid hälsovårdscentral uppburen avgift, som inte härrör sig från tandvård, för en                                                                         

tjänst som givits av en läkare i den öppna sjukvården, poliklinikavgift vid sjukhus 
samt avgift för dagkirurgi, högst upp till de maximibelopp som anges i förordnin-
gen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) 

 2 a) avgift per vårddag vid sjukhus, hälsocentral och rehabiliteringsanstalt, likväl högst 
till ett belopp som motsvarar den lägsta avgiftsklassen vid centralsjukhus och högst 
för 60 dygn /kalenderår; samt 

    b) avgift enligt specialavgiftsklass vid centralsjukhus och avgift vid privat sjukvårds-
anstalt antingen helt eller delvis, såvida styrelsen i ett enskilt fall finner det skäligt 
att samtycka därtill och förutsatt att vården inte annars ersätts enligt punkterna 1–8; 

 3 a) av läkare ordinerade läkemedel, kliniska näringspreparat, och motsvarande produk-
ter och salvor då ersättning även betalas enligt sjukförsäkringslagen, 
initialsjälvrisken ersätts inte. 

    b) av läkare ordinerade rengöringsmedel och förband; 
 4 a) kostnader för av läkare föreskriven laboratorieundersökning och undersökningar 

inom området för patologi samt därtill hörande provtagning 200 euro/år. 
    b) av läkare föreskrivna radiologiska undersökningar högst 200 euro/år .om inte 

styrelsen i ett enskilt fall anser det skäligt att samtycka till detta antingen helt eller 
delvis, 



c) av läkare föreskriven fysioterapi och fysioterapeutisk undersökning 150 e, eller    
massage, naprapati eller kiropraktikbehandling     

    d) av läkare föreskriven cytostatbehandling och behandling med konstgjord njure samt 
        ljusbehandling, när ersättning utbetalats enligt sjukförsäkringslagen, 

  
 5 a) resekostnader, för läkares eller i sjukförsäkringslagen avsedd persons (med behörig 

        utbildning) besök hos patienten; 
    b) en kassamedlems resekostnader, som är förenliga med kassans styrelses allmänna        

anvisningar och som har varit nödvändiga för erhållandet av sjukvård som ordine-
rats av läkare, enligt billigaste färdsätt, såvida inte annat färdsätt bör anses nödvän-
digt med anledning av sjukdomens art eller trafikförhållandena; 

c) nödvändiga inkvarteringskostnader, som är förenliga med kassans styrelses allmän-
na anvisningar, när en försäkrad under en ersättningsbar resa har varit tvungen att 
övernatta i på ett inkvartering ställe som en undersöknings- eller vårdanstalt har 
ordnat för sina patienter; 

        6 a) kostnader för anskaffning av förband, apparater, och hjälpmedel, som   ordinerats av 
läkare, (t.ex. fotstöd, hörapparat, kryckor samt proteser) till ett maximibelopp av 
100 € per år, dock endast ifall medlem inte har rätt att få dessa gratis; 

b) kostnader för anskaffning av apparater och mätare, som ordinerats av läkare, an-
tingen helt eller delvis, om styrelsen i ett enskilt fall finner det skäligt att samtycka 
därtill. 

 7     priset på av läkare eller optiker föreskrivna glasögon för den som har hört till 
kassan minst två år upp till ett maximibelopp om 205 € per ersättningsgång. 
Förutsättningen för ersättningen är att linserna är optiskt slipade för att korrigera 
synen. Ersättning kan betalas på nytt när det har förflutit tre år från det att ersättning 
senast betalades för glasögon, samt 

 8     åt försäkrad som tillhört kassan utan avbrott minst ett år ersätts arvode eller avgift
        behandlingsarbete, som utförts av en tandläkare. Som behandlingsarbete anses 
        undersökning av tänder, tandreglering, protetiska åtgärder och tandtekniskt arbete.  
        Beloppet av ersättning i form av tilläggsförmån utgör högst 200 € /år                                  
        av behandlingskostnader under varje kalenderår. 
       Åt pensionärer ersätts 70 procent av nämnda förmåner, förutom i punkterna4 b ,4c, 7 

och 8 nämnda ersättningar, vilka erläggs i sin helhet. I punkt 2 a avsedda 
sjukhusvård ersätts åt pensionärsmedlem för samtliga sjukdomar totalt för högst 60 
dagar, varvid vid uträknandet av maximitiden beaktas även de vårddagar som 
ersatts före pensioneringen.   

11 §  Den som utför en undersökning eller ger en behandling som är ersättningsgiltig, bör 
behörig yrkesutbildning och vara upptagen i rättsskyddscentralens för hälsovårds- 
centralre gister över yrkesutbildad hälsovårdspersonal. Alternativt bör undersökning 
utföras eller en behandling ges på en i 2 § 1 mom. sjukförsäkringsförordningen 
(473/1963) avsedd anstalt. 

 Som behövlig vård och undersökning betraktas sjukvård som motsvarar medicinskt 
allmänt godkänd, enligt god vårdpraxis given vård. Läkarordination bör skaffas före den 
händelse som berättigar till ersättning. På basis av en ordination föreligger rätt till ersätt-
ning i ett års tid från det ordinationen getts.  Med en ordination ersätts högst 15 
behandlingar, vilka måste genomgås inom tre månader från den första behandlingen.  
Läkemedel, kliniska näringspreparat och salvbaser ersätts per gång högst till en mängd 
som motsvarar tre månaders behandlingstid. 

      Kostnaderna för vård i utlandet ersätts högst till det belopp som vården skulle ha kostat 
 i Finland. Kostnader för resor i utlandet ersätts inte. 

 De ovan i 10 §, punkterna 7 och 8 nämnda maximibeloppen kan genom beslut av april 
månads kassamöte justeras att motsvara kostnadsstegringen under året för kassamötet 
med med verkan från ingången av följande år. 

 
12 § Efter en försäkrads död erläggs en begravningshjälp om 340 €. Begravningshjälpens 

storlek kan genom beslut vid november månads kassamöte justeras från början av därpå 
följande år så att den motsvarar penningvärdets förändring. 

 Begravningshjälp utbetalas till maken, om den försäkrade vid sin död var gift, i annat 
fall till den försäkrades barn, eller om sådana inte finns, till den försäkrades föräldrar, 
eller om ingendera lever, till dödsboet. Finns det skäl att antaga, att den till understödet 
berättigade inte sköter begravningen, kan styrelsen bestämma, att begravningskost-
naderna erläggs till den, som skött om begravningen. 

 Den i 2 mom. ingående bestämmelsen om äktenskap och makar tillämpas också på 
registrerat partnerskap som avses i lagen om registrerat partnerskap (950/2001) och på 
parterna i parförhållande. 

 
13 § Ovan i 10 § avsedda förmåner utbetalas av kassan endast såtillvida och till den del de 

överstiger motsvarande de ersättningar enligt sjukförsäkringslagen eller någon annan 
lag, vilka försäkrade har rätt att erhålla. 



 
14 § Till övriga delar börjar kassans ansvar enligt 10 paragrafens punkter 3 a, 4 e och 6 a, då 

den försäkrades försäkringsförhållandet varat kontinuerligt i fyra (4) månader, till 
övriga punkter i 10 § och 12 § då försäkringsförhållandet varat ett (1) år, ifall inget 
annat nämns i punkten, och upphör då försäkringsförhållandet upphör. Ifall sjukdom 
som berättigar till ersättning, börjat under gällande arbetsförhållande och 
arbetsoförmågan fortgår vid försäkringsförhållandets upphörande, upphör utbetalningen 
av ersättning för kostnaderna i samband med sjukhusvård dock för då i 10 § nämnda 
maximala ersättningstid utgått. 

 

 

 
Begränsningar gällande förmåner 
 
15 §  Om en försäkrad i ett försäkringsfall uppsåtligen lämnat kassan oriktiga eller bristfälliga 

uppgifter, som är av betydelse för erhållandet av en förmån eller påverkar storleken av 
förmånen, kan förmånen förvägras honom eller minskas till beloppet i enlighet med vad 
som är skäligt med beaktande av rådande förhållanden. 

 
16 § Kassan är i fråga om förmåner fri från ansvar gentemot en sådan försäkrad eller annan  
 förmånstagare, som avsiktligt framkallat ett försäkringsfall. 

 Om en försäkrad framkallat ett försäkringsfall genom vårdslöshet, kan en förmån som 
tillkommer personen ifråga förvägras denna, eller minskas till beloppet eller utbetal-
ningen av en redan beviljad förmån avbrytas i enlighet med vad som är skäligt med be-
aktande av rådande förhållanden. 

 Vad som stadgas i 2 mom. tillämpas även i det fall en försäkrad avsiktligt förhindrat sitt 
tillfrisknande eller utan godtagbart skäl vägrat genomgå en undersökning eller behand-
ling, som har föreskrivits av en läkare som kassan anvisat, med undantag av en åtgärd 
som medför allvarlig fara för hälsan. 

 
17 § Styrelsen har rätt att i sina allmänna anvisningar bestämma vilken läkare eller vilken i 

11 § avsedd person med behörig yrkesutbildning eller vilken sjukvårds- eller undersök-
ningsanstalt eller vilket apotek som skall anlitas, när det är fråga om vård eller behand-
ling för vilken ersättning utgår med stöd av dessa stadgar. 

 En försäkrad i kassan är skyldig att på uppmaning av kassans styrelse och på kassans 
bekostnad besöka en av styrelsen namngiven läkare eller sjukvårds- eller 
undersökningsanstalt för undersökning för utredning av ersättningsärende. 

 Om en försäkrad underlåter att hörsamma en av kassans styrelse med stöd av 1 eller 2 
mom. given föreskrift, kan ersättningen helt eller delvis förvägras honom. 

 
Ansökan om utbetalning av förmåner 
 
18 § I dessa stadgar avsedda förmåner skall sökas skriftligt. Till ansökan bifogas nödvändiga 

utredningar. Ersättningar för kostnaderna vid sjukdom, graviditet och förlossningar skall 
sökas inom sex månader från den avgift för vilken ersättningen söks, har erlagts. 
Begravningsbidrag skall sökas inom ett år från det att rätten till detta har uppstått. Trots 
att en ansökan försenats kan en förmån likväl beviljas antingen helt eller delvis, om det 
anses oskäligt att sökanden förvägras förmånen i fråga. 

 Förmånsansökan skall behandlas i brådskande ordning. Vid dröjsmål med utbetalningar 
av en förmån tillämpas försäkringskassalagens 6 kap.§ 8. 

 
19 § Ersättning, som avses i 10§ av dessa stadgar, kan utan hinder av 13§ utbetalas med fullt 

belopp, om utbetalningen av en i sistnämnda paragraf avsedd annan ersättning fördröjs 
av någon orsak som är oberoende av försäkrad och förutsatt att den försäkrade förbinder 
sig att av det ersättningsbelopp som han har erhållit med stöd av lag återbetala till 
kassan den del som motsvarar den av kassan utbetalda ersättningen. 

 
20 § Om en försäkrad eller förmånstagare har fått ut en enligt dessa stadgar utbetald förmån 

med större belopp än han har haft rätt till, skall den utan grund utbetalda förmånen 
återkrävas. 

 Det är möjligt att delvis eller helt avstå från att återkräva en utan grund utbetald förmån, 
om detta anses skäligt och om utbetalningen av förmånen inte kan anses ha berott på 
medlemmens eller förmånstagarens eller hans ombuds oärliga förfarande eller om det 
belopp som skall återkrävas är litet. En utan grund utbetald förmån får återkrävas även 
genom att den kvitteras mot framtida förmåner. 



 
 
 
 
Sökande av ändring av förmånsbeslut 
 
 
21 § Den som är missnöjd med ett tilläggsförmånsbeslut av kassan, kan be om en 

beslutsrekommendation i ärendet av Försäkrings- och finansrådgivningen. Begäran om 
beslutsrekommendation skall lämnas in i Försäkrings- och finansrådgivningen eller den 
egna kassan inom 30 dagar från det att den försäkrade har fått vetskap om beslutet. Den 
försäkrade anses ha fått vetskap om beslutet på den sjunde dagen från postningsdagen. 

 Den som är missnöjd med tilläggsbeslutet kan föra ärendet vidare också till domstol för 
att få en lösning. den missnöjda skall vidta rättsliga åtgärder inom tre år från att denne 
har fått kännedom om det skriftliga ersättningsbeslutet från kassan. Domstolen är den 
allmänna lägre rättsinstansen på kassans hemort, dvs Österbottens tingsrätt. Klagomålet 
kan också behandlas i den tingsrätt inom vilken den överklagandes boningsort finns 
eller denne har stadigvarande bostad. 

 

 
Fonder av eget kapital 
 
22 § Kassan har en reservfond och en dispositionsfond. Till reservfonden skall årligen av-

sättas minst 20 % av det överskott som bokslutet utvisar efter det att från överskottet 
avdragits av balansräkning utvisat underskott för de föregående räkenskapsperioderna.   

 
 När reservfonden är minst lika stor som medeltalet av försäkringspremieintäkterna un-

der räkenskapsperioden och de två föregående räkenskapsperioderna, är avsättning till 
reservfonden inte längre obligatorisk. 

  
 Reservfonden får enligt kassamötets beslut minskas endast för att täcka underskott som 

utvisas av fastställd balansräkning. 
  
 Utan hinder av 3 mom. kan försärkingsövervakningsverket på ansökan ge kassan till-

stånd att av särskilda skäl minska reservfonden, i allmänhet dock inte så att den under-
skrider reservfondens fulla belopp. 

 
23 § Till dispositionsfonden skall överföras den del av överskottet, som inte har överförts till 

reservfonden. 
 Dispositionsfonden får användas: 
 1) för förstahandstäckning av underskott som utvisas av bokslutet; 

    2) enligt styrelsens prövning för utökning av de i 10 och 12 § avsedda förmånerna i en-
lighet med en av styrelsen för högst ett år i sänder fastställd plan; 

 3) enligt styrelsens prövning, till beviljande av extra bidrag närmast i ärenden som berör 
     medlems rehabilitering. 

 Om dispositionsfonden har blivit så stor att dess medel utgör mera än 30 % av medlen i 
 reservfonden när den är full, skall kassan vidta åtgärder för att antingen utöka de i dessa 
 stadgar avsedda förmånerna eller sänka avgifterna. 

 
Ansvarsskuld 
 
24 § Kassans ansvarsskuld består av ett ersättningsansvar motsvarande ersättningsbelopp för 

förmåner som är obetalda vid utgången av räkenskapsperioden och som skall betalas 
med anledning av inträffade försäkringsfall. Ersättningsansvaret uträknas för bokslutet i 
enlighet med de beräkningsgrunder som Försäkringsövervakningsverket på ansökan har 
fastställt för kassan. 

 
 
 
 
Bokslut 
 
25 § Kassans räkenskapsperiod är ett kalenderår. 
 För varje räkenskapsperiod skall uppgöras ett med social- och hälsovårdsministeriets 

och Försäkringsövervakningsverkets bestämmelser överensstämmande bokslut, som 
omfattar en resultaträkning, en balansräkning och en verksamhetsberättelse.  Bokslutet 



och de därmed sammanhörande handlingarna skall tillställas revisorerna för granskning 
minst en månad före  ordinarie kassamöte. 

 
26 § Ifall medlen i dispositionsfonden inte räcker till för att täcka kassans underskott, an-

vänds reservfondens medel för detta ändamål. 
 I kassan förekommer inte sådan skyldighet att betala tillskottsavgift som avses i  4 kap. 

12 § i försäkringskassalagen. 
 
Revision 
 
27 § Kassan skall ha en för ett kalenderår i sänder vald revisor  
 Till revisor kan väljas en fysisk person eller ett godkänt revisionssamfund. 
 För en fysisk person som valts till revisor skall väljas en revisionssuppleant. För ett 

revisionssamfund som valts till revisor väljs inte någon revisorssuppleant. 
 Revisor och revisorssuppleant skall vara enligt revisionslagen (1141/2015) avsedd 

revisor. 
 
28 § Revisorerna skall i den omfattning som god revisionssed förutsätter, granska kassans 

bokslut och bokföring samt förvaltning och för varje räkenskapsperiod avge en revi-
sionsberättelse över dem till kassans styrelse senast två veckor före ordinarie kassamöte. 

 

 

 
Kassamötet 
 
29 § Den högsta beslutanderätten i kassans angelägenheter tillkommer kassamötet, i vilket 

varje försäkrad i kassan har rätt att delta. 
 Kassamötet hålls i Jakobstad. Om styrelsen skilt besluter därom, är även deltagande via 

post, digitala kommunikationsmedel eller andra tekniska hjälpmedel tillåtet. 

 
30 § Vid ett kassamöte har varje försäkrad en röst.  En försäkrad utövar sin rätt vid 

kassamötet antingen personligen eller genom ombud. Endast en annan försäkrad i 
kassan kan vara ombud. Ett ombud kan representera högst 1 försäkrad. Ett ombud för en 
försäkrad skall uppvisa en daterad och individualiserad fullmakt. 

 Vid kassamöte får medhjälpare inte användas. 
 
31 § Kassan håller årligen ett ordinarie kassamöte, det hålls i april.    
 Vid ordinarie kassamöte i april:  
 1) framläggs bokslutet och revisionsberättelsen; 
 2) fattas beslut om resultaträkningens och balansräkningens fastställande; 
 3) fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och kassaskö-

taren; 
 4) fattas beslut om användning av överskott eller täckande av underskott. 

 5) fattas beslut om andra åtgärder som föregående årsverksamhet och bokslut kan ge 
     anledning till; samt 

  
 6) bestäms styrelseordförandes och övriga medlemmars samt revisorernas arvoden; 
 7) förrättas val av styrelsemedlemmar och suppleanter som är i tur att avgå; 
 8) förrättas val av revisorer och revisorssuppleanter; 
          9) föredrages styrelsens redogörelse över kassans ställning; samt 
       10) behandlas eventuella andra i möteskallelsen nämnda ärenden. 
 
32 § Extra kassamöte skall hållas när styrelsen anser att skäl därtill föreligger.  
 Extra kassamöte skall också hållas om vid kassamötet röstberättigade, som företräder 

minst en tiondel av samtliga röstberättigades sammanräknade röstetal, eller Försäkrings-
övervakningsverket eller en revisor skriftligen kräver detta för behandling av anmält 
ärende. 

  
33 § Kallelse till kassamöte skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast en vecka före 

mötet. Om beslutet i ett ärende som skall behandlas vid ett kassamöte uppskjuts till ett 
ajournerat möte, bör särskild kallelse utfärdas till detta, ifall det hålls mera än fyra 
veckor senare. 

 Kallelse till möte och övriga kassans meddelanden framförs för kännedom genom 
annons, som bör publiceras i minst en av de av kassamötet fastställda dags- eller övriga 



tidningar, som sprids bland de försäkrade. Möteskallelse och övriga meddelanden bör 
dessutom fästas på arbetsgivarens anslagstavla. 

 
 
34 § I kallelse till kassamöte skall nämnas de ärenden som skall tas upp vid mötet. 

 Om bokslutet skall behandlas på ett kassamöte, skall bokslutshandlingarna eller kopior 
av dem minst en vecka före mötet hållas tillgängliga för de röstberättigade på kassans 
kontor. På motsvarande sätt skall förfaras om ett kassamöte skall behandla ett ärende 
som gäller ändring av stadgarna. I möteskallelsen skall uppges att handlingarna finns till 
påseende. 

 Om ett ärende som gäller ändring av stadgarna skall behandlas på ett kassamöte, skall 
ändringens huvudsakliga innehåll nämnas i möteskallelsen. 

 
35 § Vid kassamöte förs ordet av en vid mötet för detta ändamål utsedd person. 
 Om inte annat följer av någon lag eller av dessa stadgar, gäller som kassamötets beslut 

den mening som mer än hälften av de givna rösterna har biträtt eller, vid lika röstetal, 
som ordföranden omfattar. Vid val anses den vald som får flest röster. Om rösterna fal-
ler lika, avgörs val genom lottning. Ett beslut om ändring av stadgarna är giltigt endast 
om det har biträtts av röstberättigade som har minst två tredjedelar av det vid mötet fö-
reträdda röstetalet. Samma krav gäller vid försättande av kassan i likvidation och vid 
upplösning av kassan i andra fall än de som avses i lagen samt vid godkännande av avtal 
om fusionering av kassan. 

 
36 § Ifall lagens stadganden eller bestämmelser i dessa stadgar om möteskallelse eller om att 

handlingarna skall hållas tillgängliga, inte har följts i ett ärende, får beslut inte fattas 
utan samtycke av dem som berörs av försummelsen. Om ett visst ärende enligt lagen 
eller dessa stadgar skall behandlas vid kassamöte, får detta fatta beslut i ärendet även 
om det inte har nämnts i möteskallelsen. Ett kassamöte kan likaså alltid besluta om sam-
mankallandet av kassamöte för behandling av ett visst ärende. En medlem har rätt att få 
ett önskat ärende upptaget till behandling vid ett kassamöte, om han skriftligen kräver 
det av kassans styrelse i så god tid att ärendet kan upptas i möteskallelsen. 

 
37 § Vid kassamöte förs protokoll, i vilket skall antecknas de närvarande röstberättigade och 

deras röstetal, de vid mötet fattade beslut samt, då omröstningen skett, 
röstningsresultatet. Protokollet skall justeras och undertecknas av ordföranden och minst 
en röstberättigad medlem, som valts av mötet. Protokollet skall senast två veckor efter 
mötet vara de försäkrade till påseende på kassans kontor. 

 
Styrelsen 
 

 
38 § Till kassans styrelse hör sex (6) ordinarie medlemmar, Som alla bör ha en personlig 

ersättare. 
 Styrelsen väljs av kassamötet.  
 En styrelsemedlems mandatperiod är tre (3) kalenderår och från styrelsen avgår varje år 

två (2) ordinarie medlemmar jämte ersättare, första gången genom lottning och därefter 
i tur och ordning. Pensionärsförsäkrad kan inneha högst två platser i styrelsen. 

 
39 § Styrelsen företräder kassan samt sköter kassans förvaltning och ser till att kassans verk-

samhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt. 
 På styrelsen ankommer särskilt: 
 
 1) att anställa och lediganslå en kassaskötare, samt att bestämma dennas arbetsuppgifter, 
 2) att ge kassaskötaren anvisningar och föreskrifter om hur kassan skall skötas, 
 3) att övervaka kassans bokföring och se till att förvaltningen av kassans medel är 

     ändamålsenlig 
 4) att besluta om placeringen av kassans medel och om upptagande av lån som nämns i 

44§; 
5) att besluta om beviljande av förmåner, såvida styrelsen inte har gett bestämmanderät-

ten till kassaskötaren; 
 6) att sammankalla kassamötet och bereda de ärenden som skall handläggas vid mötet 

samt att i en verksamhetsberättelse lägga fram förslag för mötet till åtgärder beträf-
fande överskott eller underskott som utvisas av bokslutet; samt 

 7) att bestämma om vem eller vilka som skall ha rätt att teckna kassans namn i enlighet 
med 43 §. 

 



40 § Styrelsen väljer årligen inom sig en ordförande och en viceordförande och sekreterare. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för honom, av 
viceordföranden.  Ordföranden skall sammankalla styrelsen om en styrelsemedlem så   
kräver. 

 Styrelsen är beslutför, när ordföranden eller viceordföranden och minst tre (3) andra 
medlemmar är närvarande. 

 Som styrelsens beslut gäller den åsikt som har biträtts av mer än hälften av de närvaran-
de eller, om rösterna faller lika, den åsiktordföranden omfattar. 

 En styrelsemedlem eller kassaskötaren får inte delta i behandlingen av ärenden, där jäv 
 föreligger. 

 
41 § Över styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som undertecknas av samman-

trädets ordförande och protokollföraren. Protokollet skall justeras av minst en av sty-
relsen särskilt för varje möte utsedd medlem. Styrelsemedlemmar och kassadirektören 
har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet.  

 
 Protokollen bör numreras enligt löpande numrering och förvaras på tillförlitligt sätt. 
 
 I protokollet bör antecknas: 
 1) sammanträdesdatum, när sammanträdet börjat och slutat samt sammanträdesplats 
 2) vid sammanträdet närvarande styrelsemedlemmar samt övriga personer 
 3) vid sammanträdet behandlade ärenden, fattade beslut och verkställda omröstningar            

samt avvikande åsikter samt 
 4) jäv och övriga faktorer som ansetts nödvändiga.  
 
 
Verkställande direktör 
 
 
42 §  Som ansvarig för kassan verkar verkställande direktören, vilken ansvarar för kassans 

löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande 
direktören skall se till att kassans bokföring är lagenlig och förvaltningen av medlen är 
ordnade på ett tillförlitligt sätt. Verkställande direktören har rätt att företräda kassan i de 
ärenden som enligt 4 kap. 13 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor ingår i 
hens uppgifter. 

 
Namnteckningsrätt 
 
 
43 § Kassans namn tecknas av styrelsemedlem, verkställande direktören samt av 

styrelsemedlem i kassan, alltid två tillsammans. 
 
Placering av medel och upptagande av lån 
 
 
44 § Kassan skall placera sina medel på ett betryggande och inkomstbringande sätt med be-

aktande av kassans likviditet. Kassans medel får inte användas för ändamål som är up-
penbart främmande för dess verksamhet.  

 Kassan måste anpassa sin verksamhet så att verksamheten är möjlig utan upptagande av 
lån. Kassan får ändå tillfälligt uppta kortfristiga lån för att upprätthålla 
betalningsförmågan. Kassan får inte ingå borgensförbindelse. 

 
 
Ändring av arbetsgivarens förpliktelser 
 
 
45 § Ifall arbetsgivaren önskar ändra på de i dessa stadgar nämnda förpliktelser som berör    

arbets-  givaren, bör detta meddelas skriftligt till kassan minst sex (6) månader innan 
ändringen träder i kraft.  

 Om arbetsgivaren i andra kap. 3§ Lagen om försäkringskassor avsedda samtycke 
gällande obligatoriskt försäkringsförhållande återtas, gäller samtycke ytterligare sex 
månader efter det att anmälningen om återtagande har anlänt till kassan, 

 Efter att ha fått en i 1 eller 2 mom. avsedd anmälan skall kassan utan dröjsmål vidta 
åtgärder för att åstadkomma de behövliga ändringarna i dessa stadgar. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 Fusionering och delning 
 

 
46 § Kassan kan inte fusioneras eller delas på det sätt som stadgas i 7 kap. Lagen om    

försäkringskassor. 
 
 
Överlåtelse av försäkringsbeståndet och frivillig likvidation och upplösning av kassan. 
 
 
47 § När kassan överlåter försäkringsbeståndet och vid frivillig likvidation och upplösning 

samt när förutsättningar för dessa åtgärder finns skall förfaras som stipuleras i kap 8 i 
lagen om försäkringskassor. 

 
 
Lagfäst likvidation och upplösning 
 
 
48 § Kassan skall träda i likvidation och upplöses: 
          1) om kassans antal försäkrade inte vid utgången av de två senaste kalenderåren har   

uppgått till det i 3 § angivna minimiantalet och om det inte anses sannolikt att 
medlemsantalet under de närmaste fyra månaderna kommer att stiga till detta; 

         2) om kassans bokslut utvisar underskott och om underskottet inte har täckts under de              
följande räkenskapsperioderna; samt 

 3) om kassamötet har beslutat att kassan skall upplösas. 
 4) om det stipuleras i dessa stadgar 
 5) om Finansinspektionen har beslutat att kassan skall upplösas. 
 
48 §  När kassan upplöses skall de återstående tillgångarna skiftas mellan dem som var     

medlemmar i kassan vid likvidationens början. Tillgångarna skiftas i proportion till 
deras medlemsavgifter för de 60 månader närmast före likvidationens början. Om det 
belopp som skall skiftas är obetydligt, kan kassamötet med två tredjedelars majoritet 
besluta att tillgångarna skall användas för ett allmännyttigt ändamål. 

   



 
 


