
Bolagsstyrningsrapport

STYRNINGSSTRUKTUR

Aktieägare
Cirka 1 200 ägare. Utövar styrning via 
årsstämman och i förekommande fall 

extra bolagsstämma.

Styrelse
Består av minst tre och högst 

tio ledamöter valda av årsstämman

Koncernledning
Består av sex medlemmar utöver VD

Revisorer
Valda av årsstämman. Granskar 

redovisning, bokföring samt styrelsens 
och VD:s förvaltning.

Valberedning
Består av fem ledamöter. Lämnar 

förslag gällande bland annat 
styrelseledamöter till årsstämman.

Ersättningsutskott
Tre ledamöter

Revisionsutskott
Tre ledamöter

VD
Leder verksamheten

PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrningen i Handicare Group AB (publ) (Handicare) grundar sig på 
svensk lag, huvudsakligen aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovis-
ningslagen (1995:1554). Handicare följer även Nasdaq Stockholms regel-
verk för emittenter och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) 
samt uttalanden från Aktiemarknadsnämnden gällande god sed på den 
svenska aktiemarknaden. 

Ett bolag är inte skyldigt att följa samtliga regler i Koden då Koden i 
sig ger utrymme för att avvika från reglerna, under förutsättning att alla 
sådana avvikelser och de valda alternativa lösningarna beskrivs samt 
att anledningarna till avvikelserna förklaras i bolagsstyrningsrapporten 
(den så kallade ”följ eller förklara”-principen). Handicare har följt samtliga 
regler i Koden från det att aktierna noterades på Nasdaq Stockholm, 
med undantag för regel 9.7 i Koden. Handicare avviker från regel 9.7 
i Koden med anledning av det teckningsoptionsprogram som antogs 
på bolagsstämman den 9 oktober 2017 inför noteringen på Nasdaq 
Stockholm, på så sätt att deltagarna får teckna sig för nya aktier under 
en av serierna efter en tvåårsperiod och därmed avviker från Kodens 
föreskrivna treårsperiod. Den andra teckningsoptions serien ger del-
tagaren rätt att teckna sig för aktier efter en treårsperiod. 

Teckningsoptionserbjudandet med två respektive tre års löptid anses 
vara i linje med Handicares långsiktiga affärsplan, strategi och finansiella 
mål. Genom att införa två serier av teckningsoptioner hamnar bolaget 
i ett läge som i större utsträckning liknar den för andra redan noterade 

bolag vilka har pågående treårsprogram utestående. Handicare avser att 
i det fall det blir aktuellt med nya program endast införa treårsprogram i 
enlighet med Koden. 

Handicare har inte haft någon överträdelse vare sig av Nasdaq Stock-
holms regelverk för emittenter eller god sed på aktiemarknaden.

Ansvaret för bolagsstyrning och kontroll av Handicare Group är fördelat 
mellan aktieägare (via bolagsstämma), styrelsen och VD.

BOLAGSSTÄMMOR 

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande 
organ, vid vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. Årsstämman, den bolags-
stämma vid vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs fram, 
måste hållas inom sex månader efter det föregående räkenskapsårets 
utgång. På årsstämman tas beslut i ett antal centrala ärenden såsom 
bland annat disposition av resultatet, ansvarsfrihet för styrelsen samt val 
av styrelse och revisorer. Kallelsen till årsstämman ska utfärdas tidigast 
sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Extra bolagsstämmor 
hålls när styrelsen anser det lämpligt eller när antingen revisorn eller 
aktieägare som representerar minst 10 procent av samtliga emitterade 
aktier skriftligen begär en sådan extra bolagsstämma av specifika skäl. 
Enligt aktiebolagslagen får en bolagsstämma inte anta något förslag som 
sannolikt kan ge otillbörliga fördelar till en aktieägare, eller till nackdel för 
bolaget eller någon annan aktieägare.

STYRNINGSSTRUKTUR



Aktieägare som önskar framföra ett ärende för behandling av bolagsstäm-
man måste skicka en skriftlig begäran om detta till styrelsen. Begäran ska 
normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma måste vara införd i aktie-
boken som förs av Euroclear Sweden AB på den dag som infaller fem 
vardagar före stämman och även anmäla sitt deltagande till Handicare 
senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Aktieägare får närvara vid bolagsstämman personligen eller genom 
fullmakt bemyndigat ombud och får medföra högst två biträden. En aktie-
ägare är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i 
bolaget. 

Årsstämma 2019
Handicares årsstämma 2019 äger rum den 8 maj på Tändstickspalatset, 
Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm kl 13.00.

Aktieägare som vill lämna ett förslag till valberedningen eller ha ett 
ärende behandlat på årsstämman har haft möjlighet att lämna förslaget till 
valberedningen eller till styrelsen fram till den 20 mars 2019. 

Årsstämma 2018
Årsstämman ägde rum den 8 maj. Vid stämman valdes styrelseleda-
möterna Joakim Andreasson, Jonas Arlebäck, Maria Carell, Elisabeth 
Thand Ringqvist, Claes Magnus Åkesson, Lars Marcher och Johan Ek. 
Lars Marcher valdes till styrelsens ordförande. Alla till årsstämman relate-
rade dokument finns tillgängliga på bolagets hemsida. 

AKTIER

Aktiekapitalet vid årsskiftet uppgick till 81 205 EUR, fördelat på 
58 939 000 aktier. Alla aktier är av samma slag och samtliga aktier  
i bolaget har lika röstvärde och lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. 
Vid utgången av 2018 hade Handicare 1 244 aktieägare enligt det av 
Euroclear förda aktieägarregistret. Aktieinnehav som representerar minst 
en tiondel av röstetalet hade enbart Cidron Liberty Systems Ltd, vilka vid 
utgången av 2018 hade 62,86 procent av rösterna. Ytterligare information 
om aktien och aktieägare finns på bolagets hemsida. 

VALBEREDNING

Valberedningens syfte är att lämna förslag beträffande ordföranden på 
bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter, inklusive ordföranden, 
arvoden och övrig ersättning till varje styrelseledamot och ersättning för 
utskottsarbete, samt val av och ersättning till externa revisorer. Valbered-
ningens arbete styrs av den instruktion för Valberedningens arbete som 
årsstämman fastställt och som finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Vid årsstämman 8 maj 2018 beslutades att valberedningen fram till års-
stämman 2019 ska bestå av representanter från de fyra största ägarre-
gistrerade aktieägarna (baserat på rösträtt) enligt Euroclear per den 31 
augusti 2018 samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen 
ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. Ändringar 
i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de upp-
kommer. Ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019:
 ❚ Fredrik Näslund (ordförande), Cidron Liberty Systems Ltd
 ❚ Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
 ❚ Esben Saxbeck Larsen, Danica Pension
 ❚ Espen Tidemann Jörgensen, Holta Life Sciences
 ❚ Lars Marcher, styrelsens ordförande Handicare Group AB

Valberedningens sammansättning uppfyller kraven avseende oberoende 
ledamöter i valberedningen.

Av Koden följer att valberedningen, i sitt förslag till styrelse, särskilt ska 
beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att 
eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen ska i samband med 
sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden ankommer på 
valberedningen.
Särskild vikt har lagts vid bolagets strategier och mål samt de krav som 
bolagets framtida inriktning väntas ställa på styrelsen. Som underlag för 
sina förslag har valberedningen intervjuat styrelseledamöterna i Handicare 
samt tagit del av styrelseutvärderingen. Valberedningen har haft fyra 
möten. På hemsidan finns erforderliga dokument från valberedningen inför 
årsstämman 2019.

STYRELSEN 

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Handicares organisation 
och förvaltning, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att bland annat 
fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering 
av fastställda mål, fortlöpande utvärdera resultat och finansiell ställning 
samt utvärdera den operativa ledningen. Enligt Handicares bolagsordning 
ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ordinarie ledamöter, varav 
samtliga väljs vid en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
Enligt Koden ska styrelseordförande väljas av årsstämman och ha ett 
särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete samt tillse att styrelsens 
arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsens 
ordförande deltar inte i den operativa ledningen av bolaget. 

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och 
fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen 
reglerar bland annat styrelsepraxis, styrelsens funktioner och fördelningen 
av arbete mellan styrelseledamöterna och VD. I samband med det kon-
stituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för VD, 
inklusive finansiell rapportering. 



Handicares styrelse består av sju ordinarie styrelseledamöter, utan supple-
anter. För en presentation av styrelsen, se sid 54 och 55. 

Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören
Styrelseordföranden initierar en gång per år en utvärdering av styrelsens 
arbete. Utvärderingens syfte är att få en uppfattning om styrelseleda-
möternas åsikt om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan 
göras för att effektivisera styrelsearbetet. Avsikten är också att få en upp-
fattning om vilken typ av frågor styrelsen anser bör ges mer utrymme och 
på vilka områden det eventuellt krävs ytterligare kompetens i styrelsen. 

2018 års utvärdering har utförts så att varje styrelse ledamot besva-
rat ett frågeformulär. Resultatet av utvärderingen har presenterats och 
diskuterats i styrelsen samt presenterats för valberedningen. Styrelsen 
utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete genom att följa 
verksamhetens utveckling mot de uppsatta målen. 

Styrelsens arbete 2018
Under 2018 har det hållits 8 styrelsemöten och ledamötenas närvaro 
framgår av tabellen på sid 51. En viktig del av styrelsearbetet är affärsutveck-
ling och strategi, finansiell rapportering och internkontroll. Nedan presenteras 
den arbetsplan som styrelsen följt under 2018 och som beslutats på det 
konstituerande styrelsemötet. Utskottsarbetet utgör en betydande del av 
styrelse arbetet, se nedan. 

Styrelsens utskott 
För att förenkla styrelsens arbete och göra det effektivare i fråga om 
ersättning och revision utser styrelsen årligen ett ersättningsutskott och ett 
revisionsutskott. Utskotten utses på högst ett år, och utses bland styrel-
sens ledamöter. Utskottens främsta syfte är att tillhandahålla förberedande 
och administrativt stöd till styrelsen. Av tabellen på sid 51 framgår möten 
under 2018 och närvaro på dessa. 

Revisionsutskott
Revisionsutskottet ska bland annat, utan att det påverkar styrelsens 
ansvar och uppgifter i övrigt: 
 ❚ övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendatio-
ner och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet, 

 ❚ med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten 
i bolagets interna kontroll och riskhantering, 

 ❚ hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredo-
visningen, 

 ❚ informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt 
revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om 
vilken funktion utskottet har haft, 

 ❚ granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och 
då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra 
tjänster än revision, samt 

 ❚ biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om 
revisorsval. 

Bokslutskommuniké

Årsredovisning
Ärenden inför årsstämman

Delårsrapport januari-mars
Konstituerande styrelsemöte
Utse medlemmar av ersättnings och  
revisionsutskott
Anta instruktioner, regler och policy

Strategi och riskbedömning
Beslut om ny VD
Delårsrapport januari-juni

Delårsrapport 
januari-september
Besök hos Handicare USA

Budget
Internkontroll
Ersättningssystem
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Handicare har ett revisionsutskott bestående av tre leda möter: Claes 
Magnus Åkesson (ordförande), Joakim Andreasson och Maria Carell. 
Under året har det hållits 8 möten. 

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet ska:
 ❚ bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra 
anställningsvillkor för VD:n och koncernledningen, samt

 ❚ följa upp och utvärdera bolagets ersättningspolicy, ersättningsprogram 
och ersättningsstruktur.

Handicare har ett ersättningsutskott bestående av tre ledamöter: Lars 
Marcher (ordförande), Joakim Andreasson och Elisabeth Thand Ringqvist. 
Under året har det hållits ett ordinarie möte och ett möte per capsulam i 
ersättningsutskottet. 

 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 

VD är underordnad styrelsen och ansvarar främst för den löpande 
förvaltningen och driften av verksamheten. Arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och VD framgår av Handicares arbetsordning för styrelsen samt 
VD-instruktionerna. VD har också ansvaret för att förbereda rapporter 
och sammanställa information till styrelsemötena samt för att presentera 
sådant underlag på styrelsemötena. Enligt VD-instruktionerna ansvarar 
VD:n för den finansiella rapporteringen och måste således säkerställa 
att styrelsen får fullgod information så att styrelsen ska kunna utvärdera 
bolagets finansiella ställning. VD ska fortlöpande hålla styrelsen informerad 
om bolagets verksamhet, verksamhetsresultat och finansiella ställning, 
samt om eventuella övriga villkor eller omständigheter som inte kan anses 
vara av oväsentlig betydelse för aktie ägarna. För en presentation av VD, 
se sid 56.

ERSÄTTNING

Ersättning till styrelse 
De ersättningsbelopp som beviljas till styrelsen, inklusive ordföranden, 
fastställs genom beslut på årsstämman.

På årsstämman den 8 maj 2018 beslutades att ersättning ska utgå 
till styrelsens ordförande med 450 000 SEK samt att ersättning till övriga 
ledamöter ska utgå med 180 000 SEK. Vidare beslutades att arvode för 
arbete i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 100 000 SEK vardera till 
ordföranden och 50 000 SEK till övriga ledamöter i utskottet. Vidare be-
slutades att arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 
SEK till ordföranden och 25 000 SEK till övriga ledamöter i utskottet. Sty-
relsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag 
som styrelseledamöter har upphört. 

Ersättning till VD och koncernledning
Styrelsen beslutar om ersättningspolicyn för VD och koncernledningen. 
Policyn är i enlighet med riktlinjerna för ersättning till VD och koncernled-
ningen, såsom de har antagits av bolagsstämman. Individuell ersättning 
till VD:n godkänns av styrelsen, medan individuell ersättning till övriga 
medlemmar i koncernledningen beslutas av VD:n med godkännande 
från styrelsens ordförande. Samtliga beslut om individuell ersättning till 
medlemmar i koncernledningen ligger inom ramen för den godkända 
ersättningspolicy som har antagits av styrelsen.

Handicares VD Asbjörn Eskild lämnade sin uppsägning till styrelsen 
den 6 augusti 2018 och därefter utnämnde styrelsen Staffan Ternström 
till ny VD den 13 augusti 2018. VD:s årliga incitamentsbaserade ersättning 
uppgår till 60 procent av den fasta årslönen. Detta utgör en avvikelse från 
de av stämman godkända ersättningsriktlinjerna på 50 procent av fast 
årslön. Styrelsen beslutade att lägga mer vikt på den årliga incitaments-
baserade ersättningen för VD. 

Närvaro samt arvode till styrelsen 2018

Namn Befattning Nationalitet Oberoende 1)

Styrelse-
möten

Revisions-
utskottet

Ersättnings-
utskottet

Beslutade arvoden 
totalt, TSEK Innehav av aktier 

Lars Marcher Styrelseordförande 
Utskottsordförande DK Ja /Nej 8/8 1/1 500 493 513

Joakim Andreasson Utskottsledamot SE Ja/Nej 8/8 8/8 1/1 255 0

Jonas Arlebäck 2) SE Nej/Ja 5/8 180 327 968

Maria Carell Utskottsledamot SE Ja/Ja 8/8 8/8 230 27 183

Johan Ek Vice ordförande SE och FI Nej/Nej 8/8 180 293 626

Elisabeth Thand Ringqvist Utskottsledamot SE Ja/Ja 7/8 1/1 205 5 000

Claes Magnus Åkesson Utskottsordförande SE Ja/Ja 8/8 8/8 280 25 000

1) Avser oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och oberoende i förhållande till större aktieägare.

2) Invald vid årsstämman i maj 2018, deltagit i samtliga möten från maj.



UPPSÄGNING OCH AVGÅNGSVEDERLAG

VD har rätt till ett avgångsvederlag uppgående till sex månadslöner om 
hans anställningsavtal avslutas av bolaget. Vid egen uppsägning utgår full 
lön och övriga ersättningsförmåner, oavsett om arbetsplikt föreligger eller 
ej under uppsägningstiden.

En utav medlemmarna i koncernledningen har rätt till ett avgångs-
vederlag uppgående till tolv månadslöner vid avslutad anställning. Vid 
egen uppsägning utgår full lön och övriga ersättningsförmåner, oavsett 
om arbetsplikt föreligger eller ej under uppsägningstiden. Utöver de 
betalningar som anges ovan har ingen medlem av koncernledningen 
rätt till ersättning efter avslutad anställning, förutom i de fall då befintliga 
konkurrensklausuler blir aktuella. 

REVISION

Handicares lagstadgade revisor utses vid årsstämman. Revisorn ska gran-
ska bolagets årsredovisning och räkenskaper, tillämpade redovisnings-
principer samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår 
ska revisorn lämna en revisionsberättelse till aktieägarna vid årsstämman. 
Enligt bolagsordningen ska Handicare ha lägst en och högst två revisorer 
och högst två revisorssuppleanter. Vid årsstämman 2018 omvaldes 
Ernst & Young AB till revisor intill slutet av årsstämman 2019, med Stefan 
 Andersson-Berglund som huvudansvarig revisor. Under 2018 uppgick den 
totala ersättningen till bolagets revisor till 0,7 MEUR.

INTERN KONTROLL

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras främst i aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen och Koden. Information om de viktigaste in-
slagen i  Handicares system för intern kontroll och riskhantering i samband 
med den finansiella rapporteringen ska varje år ingå i bolagsstyrningsrap-
porten. Intern kontroll och ledning är en integrerad del av verksamheten 
och definieras brett som en process som har inrättats av styrelse, koncern-
ledningen och annan personal, utformad för att erbjuda en rimlig försäkran 
att de mål som beskrivs härefter uppnås. Rutinerna för intern kontroll, 
riskbedömning, kontrollaktiviteter samt övervakning med avseende på den 
finansiella rapporteringen har utformats för att säkerställa en tillförlitlig över-
gripande finansiell rapportering och extern finansiell rapportering i enlighet 
med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt andra krav som kan gälla för 
bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Detta  arbete involverar styrelsen, 
koncernledning och övrig personal. Rutinerna för den interna kontrollen har 
också till syfte att främja Handicares utveckling och lönsamhet, samt säkra 
 bolagets tillgångar och upptäcka eventuella bedräge rier eller felaktigheter. 
Styrelsens ansvar och skyldighet gällande den interna kontrollen kan inte 
delegeras till en annan part. Handicare har inte någon oberoende funktion 
för internrevision men frågan prövas  löpande. Styrelsen har bland annat 
utsett en projektledare som ansvarar för att koordinera, övervaka och 
rapportera händelser rörande intern kontroll.

Beskrivningen av Handicares internkontrollprocess baseras på COSO, vil-
ket publiceras av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission.

Kontrollmiljö
Faktorer inom kontrollmiljön omfattar bland annat integriteten, de etiska 
värderingarna samt kompetensen hos anställda, koncernledningens sätt 
att driva och organisera verksamheten och delegera behörigheter och 
ansvar, samt instruktionerna som tillhandahålls av styrelsen. Styrelsen 
godkänner årligen ett antal styrdokument för att ge stöd till styrelsen och 
koncernledningen för att agera på ett sätt som främjar en korrekt och 
grundlig intern kontroll och riskhantering. Bland de centrala styrdokumen-
ten ingår bland annat styrelsens arbetsordning, instruktioner till utskotten 
och riktlinjer för ersättning. Viktiga policyer inkluderar finanspolicyn, som 
syftar till att hantera den finansiella exponeringen, auktorisationspolicyn, 
informations- och kommunikationspolicyn, insiderpolicyn, och Handicares 
uppförandekod. Därutöver ger koncernens ekonomihandbok, som 
CFO ansvarar för, vägledning i fråga om finansiell rapportering, redovis-
ningsprinciper, intern kontroll och viktiga processer såsom stängning av 
böckerna och nedskrivningstest. Ekonomihandboken, som godkänns av 
revisionsutskottet, innehåller också en handbok för internkontroll. 

Samtliga anställda i Handicare utbildas i bolagets uppförandekod och 
bolagets tjänstemän, ca hälften av alla anställda får en särskild utbildning i 
anti-korruption. 

Risker, riskbedömning och kontrollaktiviteter
Risk definieras som osäkerhet om en händelse kommer att inträffa och 
dess effekt på en enhets förmåga att uppnå sina affärsmål under en 
given tidsperiod (ett till tre år). Riskhantering är en viktig del av den interna 
kontrollen och styrelsen är ytterst ansvarig för riskhanteringen i bolaget. 
Det är koncernledningens ansvar att identifiera, utvärdera och hantera 
risker samt att rapportera till styrelsen. Denna utvärdering sker som en 
integrerad del i bolagets strategiarbete. Utvärderingen och åtgärdsplaner 
presenteras för styrelsen och varje identifierad risk har en riskägare ur 
koncernledningen. De främsta riskerna fördelar sig på följande kategorier: 
strategiska risker, efter levnads- och rättsliga risker, operationella risker 
samt finansiella risker. Se vidare avsnitt Risker, sid 44.

Risker hänförliga till den finansiella rapporteringen utvärderas genom 
en årlig självutvärdering som drivs av den av styrelsen utsedda projektle-
daren. Samtliga större enheter i koncernen deltar i självutvärderingen som 
rapporteras till revisionsutskottet. Som en del av den revision som utförs 
av bolagets externa revisorer utvärderas även Handicares interna kontroll. 
Både revisorernas synpunkter och självutvärderingens resultat ingår i 
Handicares årliga handlingsplan för internkontroll. De åtgärder som ingår 
i den årliga handlingsplanen exekveras under årets tre första kvartal och 
avrapporteras vid varje revisionsutskottsmöte. Under det sista kvartalet 



görs sedan en ny självutvärdering och sedan återupprepas processen 
med handlingsplan och implementering.

Handicare har processbeskrivningar och kontrollmatriser för identifie-
rade nyckelprocesser och dessa upp dateras och vidareutvecklas som en 
del i det årliga intern kontrollsarbetet.

Kontrollaktiviteter sker i hela organisationen, på alla  nivåer och i alla 
funktioner, och ansvaret för att kontrollera efterlevnad och övervaka verk-
samheten fördelas mellan olika funktioner. VD är till exempel ansvarig för 
att införa internkontrollriktlinjer och att säkerställa övergripande övervak-
ning av den interna kontrollen. Operativt ansvar för den finansiella rappor-
teringen och den interna kontrollen inklusive den övergripande riskbedöm-
ningen har delegerats till CFO. Medlemmarna i koncernledningen ansvarar 
för internkontrollarbetet inom varje ansvarsområde, inklusive samordning 
av den årliga självutvärderingen. 

Information och kommunikation
Koncernledningen ansvarar för att informera alla medarbetare om att kon-
trollansvar ska tas på största allvar, samt att försäkra sig om att persona-
len är medveten om och förstår det interna kontrollsystemet.

För denna funktion måste det finnas en effektiv kanal för intern 
kommunikation. Handicares kommunikationsstruktur syftar till att relevant 
information ska kommuniceras på rätt sätt, till rätt mottagare och vid rätt 
tidpunkt. Att kommunicera relevant information, både uppåt och nedåt i 
organisationen samt till externa parter är en integrerad del av Handicares 
verksamhetsstyrning samt en viktig del av god intern kontroll. Koncern-
ledningen verkar för att säkerställa att de inom bolaget som ansvarar för 
processer har tillräckligt med kunskap om väsentliga risker och de kon-

trollaktiviteter som är relevanta för den specifika processen. Vidare finns 
det ett etablerat arbetssätt för att säkerställa att medarbetarna rapporterar 
brister och avvikelser som upptäckts vid kontroller även om dessa har 
korrigerats. Syftet är att få en god bild av hur arbetet sker och kunna 
vidta åtgärder och förbättringar i processerna. Handicare har en informa-
tions- och kommunikationspolicy som styr både den interna och externa 
kommunikationen. Informations- och kommunikationspolicyn erbjuder 
bland annat vägledning gällande informationsspridning till allmänheten. 
Den har utformats i syfte att säkerställa att bolaget lever upp till kraven på 
att sprida korrekt information till marknaden.

Övervakning, utvärdering och rapportering
Övervakning sker fortlöpande och separata utvärderingar genomförs inom 
ramen för den löpande verksamheten. Den omfattar sedvanliga lednings- 
och övervakningsaktiviteter och andra åtgärder som de anställda vidtar 
inom ramen för sitt arbete. De separata utvärderingarnas omfattning och 
hur ofta de sker beror huvudsakligen på bedömningen av risken i fråga 
och hur effektiva de pågående övervakningsrutinerna är. Styrelsen har 
det yttersta ansvaret för samtliga beslut gällande efterlevnad av lagar och 
regler inom Handicare. Avvikelser inom internkontroll rapporteras till en 
högre nivå inom koncernen, och allvarliga frågor rapporteras till koncern-
ledningen och styrelsen. Enligt de rutiner om riskbedömning och risk-
hantering som har implementerats ska koncernledningen rapportera om 
aktiviteterna för övervakning av risker tillsammans med en övergripande 
riskbedömning till styrelsen halvårsvis. Styrelsen granskar och godkänner 
årligen policyer för intern kontroll. Vid behov sker en sådan granskning 
och ett sådant godkännande oftare.


