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Bolagsstyrningsrapport
Inledning
Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) (Läns-
försäkringar Hypotek) är ett helägt dotter-
bolag till Länsförsäkringar Bank AB (publ) 
som i sin tur är ett helägt dotterbolag till 
Länsförsäkringar AB (publ). Länsförsäkringar 
AB med dotterbolag och ägare utgör till-
sammans länsförsäkringsgruppen. 

Länsförsäkringar Hypotek är ett publikt 
aktiebolag med obligationer noterade på 
Nasdaq Stockholm, Luxembourg Stock 
Exchange och SIX Swiss Exchange.

Bolagsstyrning
Länsförsäkringar Hypotek, med Länsförsäk-
ringar Bank AB (publ) som moderbolag, och 
systerföretagen Länsförsäkringar Fondför-
valtning AB (publ) och Wasa Kredit AB, 
utgör operativt affärsenhet Bank inom 
Länsförsäkringar AB-koncernen.

Länsförsäkringar AB-koncernen har ett 
företagsstyrningssystem vilket tar sin 
utgångspunkt från länsförsäkringsgruppens 
strategier, Länsförsäkringar AB:s uppdrag 
från ägarna, Länsförsäkringar AB:s långsik-
tiga inriktning samt av Länsförsäkringar 
AB:s styrelse beslutade principer för styr-
ning av Länsförsäkringar AB-koncernen. 
Den riskbaserade verksamhetsstyrningen 
utgör grunden i företagsstyrningssystemet.

Baserat på ovan angivna utgångspunkter 
utgörs företagsstyrningssystemet av orga-
nisationen, det interna regelverket och sys-
temet för intern kontroll och inom ramen 
för företagsstyrningssystemet säkerställer 
Länsförsäkringar Hypotek styrningen och 
den interna kontrollen inom bolaget.

Styrelsen fastställer den operativa orga-
nisationen för Länsförsäkringar Hypotek, 
som ska vara ändamålsenlig och överblick-
bar med en tydlig fördelning av ansvar och 
uppgifter mellan de så kallade försvarslin-
jerna samt en tydlig besluts- och rapporte-
ringsordning. Integrerat i den operativa 
organisationen finns ett system för intern 
kontroll vilket omfattar bland annat ett sys-
tem för regelefterlevnad och ett system för 
riskhantering. Inom ramen för organisatio-
nen säkerställs skalfördelar genom kon-
cerngemensamma funktioner och utlagd 
verksamhet, kontinuitetshantering och 
beredskapsplaner, effektiva system för rap-
portering och överföring av information, 
informationssäkerhet, hantering av intres-
sekonflikter samt att styrelseledamöter och 
medarbetare är lämpliga för sina uppgifter.

Det interna regelverket, som utgörs av 
styrdokument som policyer, riktlinjer och 
instruktioner, utgör ett viktigt verktyg för 
styrningen av verksamheten. Genom det 
interna regelverket fastställs organisatio-
nen och ansvarsfördelningen samt hur styr-
ningen och den interna kontrollen ska ske. 
Det interna regelverket ses över och beslu-
tas regelbundet.

Den interna kontrollen är en del av styr-
ningen och ledningen av Länsförsäkringar 
Hypotek. Den interna kontrollen syftar till att 
säkerställa att organisationen är effektiv och 
ändamålsenlig, att verksamheten bedrivs 
enligt beslutade strategier för att nå uppsatta 
mål, att den finansiella redovisningen och rap-
porteringen är tillförlitlig, en effektiv drift och 
förvaltning av informationssystem, en god 
förmåga att identifiera, mäta övervaka och 
hantera risker samt en god regelefterlevnad. 
Risk- och kapitalstyrningen och kapitalplane-
ringen utgör en del av den interna kontrollen.

Den interna kontrollen omfattar alla delar 
av organisationen inklusive utlagd verksam-
het och är en integrerad del av organisa-
tionsstruktur och beslutsprocesser. Den 
interna kontrollen inom bolaget är baserad 
på ett system med tre försvarslinjer, som 
utgörs av verksamheten i första linjen, funk-
tioner för compliance och riskkontroll i andra 
linjen samt Internrevision i tredje linjen.

Riskhanteringssystemet, som utgör en 
del i den interna kontrollen, säkerställer att 
Länsförsäkringar Hypotek fortlöpande kan 
identifiera, värdera, övervaka, hantera och 
rapportera risker. Den interna kontrollen 
omfattar även systemet för regelefterlev-
nad som säkerställer efterlevnad av lagar, 
förordningar och andra regler, bevakning 
och effektiv implementering av nya och 
ändrade regelverk, att styrelsen och med-
arbetare utbildas och att risker avseende 
efterlevnad av externa och interna regler 
kontinuerligt kan identifieras, mätas, kon-
trolleras, hanteras och rapporteras.

Aktieägare och bolagsstämma
Aktieägaren utövar sin rösträtt på bolags-
stämman, som är högsta beslutande organ. 
Normalt hålls en bolagsstämma per år, års-
stämman. Länsförsäkringar Bank AB (publ) 
innehar 100 procent av kapitalet och rös-
terna och röstar vid stämman för det fulla 
antalet ägda aktier. På bolagsstämman fat-
tas beslut avseende årsredovisningen, val av 
styrelse och revisorer, arvode och annan 

ersättning till styrelseledamöter och reviso-
rer samt andra väsentliga frågor i enlighet 
med lag och bolagsordning.

Nomineringsprocessen
Verkställande direktören för moderbolaget 
Länsförsäkringar Bank AB lämnar, i samråd 
med koncernchefen för Länsförsäkringar AB, 
förslag till styrelse och revisorer i Länsför-
säkringar Hypotek samt förslag om ersätt-
ning till dessa. En lämplighetsbedömning av 
ledamöter som föreslås till styrelsen genom-
förs, varvid tillämpas gällande riktlinjer för 
lämplighetsbedömning av styrelseledamöter 
i Länsförsäkringar AB:s dotterbolag samt 
särskilda process- och rutinbeskrivningar.

Med utgångspunkt från bolagets storlek 
och komplexitetsgrad samt verksamhetens 
art och omfattning ska styrelsen ha ett till-
räckligt antal styrelseledamöter. Med denna 
utgångspunkt ska med hänsyn till bolagets 
verksamhet, utvecklingsskede och förhål-
landen i övrigt bedömas om styrelsen har 
en lämplig sammansättning som säkerstäl-
ler en för bolaget erforderlig samlad kom-
petens präglad av mångfald avseende bland 
annat ålder, kön och geografiskt ursprung 
enligt vid var tid gällande mångfaldspolicy 
för Länsförsäkringar AB-koncernen.

Styrelsen
Styrelsen för Länsförsäkringar Hypotek utses 
av bolagsstämman och ska enligt bolagsord-
ningen bestå av fem till tio bolagsstämmo-
valda ordinarie ledamöter med högst tre 
suppleanter. Ledamöterna väljs för en man-
dattid om två år. Verkställande direktören 
ingår inte i styrelsen. Länsförsäkringar Hypo-
tek har ingen tidsgräns för hur många man-
datperioder en ledamot får sitta i styrelsen 
och ingen åldersgräns för styrelseledamö-
terna. Styrelsens ordförande utses av 
bolagsstämman. Verkställande direktören, 
vice verkställande direktören och styrelsens 
sekreterare närvarar vid styrelsens samman-
träden utom vid ärenden då jäv kan föreligga 
eller det i övrigt är olämpligt att de närvarar. I 
övrigt närvarar föredraganden under sina 
respektive föredragningar. Styrelsen består 
för närvarande av fem ordinarie ledamöter. 
Styrelsens ordförande är verkställande direk-
tören i Länsförsäkringar Bank AB. En närmare 
presentation av ledamöterna finns på sidan 50.

Styrelsens ansvar
Styrelsen ansvarar för bolagets organisa-
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tion och förvaltning och ska handlägga och 
fatta beslut i frågor av väsentlig betydelse 
och av övergripande natur kring bolagets 
verksamhet. Styrelsen utser, utvärderar 
och entledigar verkställande direktören, 
fastställer en ändamålsenlig operativ orga-
nisation och verksamhetens mål och strate-
gier samt ser till att det finns effektiva sys-
tem för intern styrning och kontroll samt 
riskhantering. Styrelsen fastställer varje år 
en arbetsordning för sitt arbete. Arbetsord-
ningen innehåller bland annat styrelsens, 
ordförandens och ledamöternas ansvar och 
uppgifter, arbetsfördelningen inom styrel-
sen, lägsta antalet styrelsesammanträden, 
rutiner för verksamhetsrapportering och 
finansiell rapportering, rutiner i övrigt för 
styrelsesammanträden vad gäller kallelser 
och utformning av material samt bestäm-
melser om intressekonflikter och jäv.

Styrelsen ska kontinuerligt hålla sig 
underrättad om bolagets utveckling för att 
fortlöpande kunna bedöma bolagets ekono-
miska situation och finansiella ställning. Sty-
relsen har genom arbetsordningen fastställt 
att ekonomisk rapportering ska ske regel-
bundet vid styrelse sammanträden. Styrelsen 
ska vidare regelbundet behandla och utvär-
dera bolagets riskutveckling och riskhante-
ring. Under året följer styrelsen regelbundet 
upp resultat, affärsvolymer, finansiell ställ-
ning och utveckling av risker i förhållande till 
affärsplan och prognoser. Styrelsen får 
regelbundet rapporter från Compliance, Risk 
Management och Internrevision. 

Styrelsen följer löpande upp aktuella 
ärenden hos myndigheter.

Styrelsen har valt att inte inrätta ett 
särskilt revisionsutskott. Istället behandlar 
styrelsen i dess helhet frågor som annars 
ankommer på ett revisionsutskott, vilket 
bland annat inkluderar övervakning och 
utvärdering av revisionsprocessen, kvali-
tetssäkring av bolagets finansiella rappor-
tering, bedömning av rapporter från den 
externa revisorn och granskning av reviso-
rernas oberoendeställning i förhållande till 
bolaget inklusive omfattningen av reviso-
rernas eventuella icke revisionsrelaterade 
uppdrag för bolaget.  

Styrelsen har inrättat ett ersättnings-
utskott med uppgift att bereda frågor om 
ersättning till verkställande direktören och 
övriga i den verkställande ledningen och 
ersättning till anställda som har det över-
gripande ansvaret för någon av bolagets 
kontrollfunktioner samt bereda beslut om 
åtgärder för att följa upp tillämpningen av 
ersättningspolicyn. Vid det ordinarie 
styrelse sammanträdet som hölls närmast 
efter årsstämman 2017 utsågs Rikard 
 Josefson till ordförande och Göran Zakrisson 

till ledamot i ersättningsutskottet. I sam-
band med att Rikard Josefson lämnade sitt 
uppdrag som vd i Länsförsäkringar Bank AB 
lämnade han även uppdragen som ordfö-
rande i styrelsen och ersättningsutskottet. 
Som ersättare till Rikard Josefson valdes 
den 29 juni 2017 Anders Borgcrantz.

Verkställande direktör och företagsledning
Anders Borgcrantz var verkställande direk-
tör i Länsförsäkringar Hypotek under perio-
den 1 januari 2017 till 29 juni 2017. Anders 
Borgcrantz är född 1961 och har arbetat 
inom bank- och finanssektorn sedan 1985. 
Från och med den 29 juni 2017 är Martin 
Rydin tillförordnad vd i Länsförsäkringar 
Hypotek. Martin Rydin var tidigare vice vd i 
bolaget och har arbetat inom bank- och 
finanssektorn sedan 1996. Martin Rydin är 
född 1968.

Vd och finanschefen i Länsförsäkringar 
Hypotek samt de emissionsansvariga för den 
säkerställda verksamheten är anställda i 
Länsförsäkringar Hypotek. Övriga delar av 
Länsförsäkringar Hypoteks verksamhet är 
utlagd till Länsförsäkringar AB-koncernen 
enligt särskilda uppdragsavtal.

Kontrollfunktioner
Internrevision
Internrevision är en oberoende gransk-
ningsfunktion som utgör styrelsens stöd i 
utvärderingen av företagsstyrningssyste-
met, inklusive organisationens riskhante-
ring, styrning och kontroller. Internrevision 
ska genom granskning utvärdera om och 
kvalitetssäkra att verksamhetens övergri-
pande interna styrning och kontrollsystem 
bedrivs på ett effektivt sätt och att den 
samlade rapporteringen till styrelsen ger en 
korrekt och heltäckande bild av verksamhe-
ten, att verksamheten bedrivs enligt gäl-
lande interna och externa regler samt att 
styrelsens beslut efterlevs. Styrelsen har 
fastställt en särskild instruktion för Intern-
revision. Internrevision rapporterar till sty-
relsen i Länsförsäkringar Hypotek.

Compliance
Compliance är en oberoende kontrollfunk-
tion med ansvar för att övervaka och kon-
trollera att verksamheten bedrivs med god 
regelefterlevnad. Funktionen ska övervaka 
och kontrollera regelefterlevnaden i den 
tillståndspliktiga verksamheten och identi-
fiera och rapportera risker som kan upp-
komma till följd av bristande regelefterlev-
nad. Compliance ska även ge stöd och råd 
till verksamheten och säkerställa att verk-
samheten informeras om nya och ändrade 
regler och delta i genomförandet av utbild-
ningar. Rapportering av compliancerisker 

och rekommendationer till åtgärder ska ske 
till vd och styrelse i Länsförsäkringar Hypotek.

Risk Management
Risk Management utgör ett stöd för styrelse, 
vd och ledning och övriga verksamheten, att 
fullgöra sitt ansvar för att verksamheten 
bedrivs med god riskhantering och riskkon-
troll och för att säkerställa att risker hanteras 
i enlighet med det av styrelsen fastställda 
risk ramverket. Risk Management ska utföra 
sitt arbete självständigt och oberoende från 
affärsverksamheten med en organisatorisk 
uppdelning i en oberoende stödjande del och 
en oberoende kontrollerande del. Chefen för 
Risk Management är även riskchef i Länsför-
säkringar Bank AB med ansvar för att säker-
ställa att bank-koncernens risker hanteras 
enligt riskramverket. Rapportering av risker 
och vidtagna åtgärder sker kontinuerligt till 
verkställande direktören och styrelsen i 
Länsförsäkringar Hypotek. 

Lämplighetsbedömning av styrelse och vd
I samband med att styrelseledamöter och 
vd tillsätts genomförs en lämplighetsbe-
dömning. En bedömning genomförs även 
årligen och vid behov i syfte att säkerställa 
att personerna i ovan nämnda befattningar 
vid var tid är lämpliga för sina uppdrag. 
Lämplighetsbedömningen genomförs i 
enlighet med fastställda riktlinjer och beak-
tar personens kunskap och erfarenhet samt 
anseende och integritet. 

Bedömningen av styrelseledamöter 
baseras på underlag från personen som 
lämplighetsbedömningen avser. Med 
utgångspunkt från Länsförsäkringar Hypo-
teks verksamhet, utvecklingsskede och för-
hållanden i övrigt beaktas vid bedömningen 
bland annat relevant utbildning och erfa-
renhet samt yrkesmässig erfarenhet från 
ledande positioner. Utöver de enskilda sty-
relseledamöternas kunskap och erfarenhet 
bedöms även om styrelsen som helhet har 
den kompetens som krävs för att leda och 
styra bolaget. Om en bedömning leder till 
att en person inte anses lämplig ska denne 
inte utses eller anställas. Om en redan till-
satt person, vid en lämplighetsbedömning, 
inte längre anses lämplig för sitt uppdrag 
ska Länsförsäkringar Hypotek vidta åtgär-
der för att se till att personen i fråga 
antingen uppfyller kraven på lämplighet 
eller ersätts. Bedömningen är att samtliga 
styrelseledamöter och vd väl uppfyller 
lämplighetskraven.
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Utöver ovanstående process utför internrevision en oberoende granskning av 
utvalda risker och kontroller inom IKFR i enlighet med den plan som fastställs av 
revisionsutskottet. Resultatet av internrevisions granskning rapporteras tillsam-
mans med rekommendationer löpande till revisionsutskottet.

1. Utföra riskbedömningar  
och definiera avgränsning/
omfattning

Årligen genomförs riskbedömningar på 
koncern och legal enhetsnivå för att identi-
fiera väsentliga risker för fel i den finansiella 
rapporteringen. Riskbedömningen ligger till 
grund för att bestämma vilka enheter och 
processer som ska omfattas av IKFR-pro-
cessen. Slutsatsen från riskbedömningen 
sammanfattas i en årlig scoping-rapport 
där omfattningen och målbilden för det 
kommande året beskrivs och presenteras 
för revisionsutskottet.

2. Validera designen av förväntade 
kontroller

Intern kontroll finansiell rapportering innefattar 
koncernövergripande kontroller samt process- 
och IT-kontroller. Syftet med kontrollerna är att 
reducera risken för fel i de finansiella rapporterna. 
Kontrollstrukturen kommuniceras löpande till de 
personer som berörs inom organisationen för att 
tydliggöra ansvarsfördelningen.

4. Övervaka och utvärdera  
kontroller

Övervakning utgörs till exempel av kvartals-
vis självrapportering av utförda kontroller. 
Genom övervakning kan svagheter i IKFR-
processen identifieras, kompenserande 
kontroller genomföras och förbättringsåt-
gärder vidtas. Målsättningen är att koncer-
nen ska nå en övervakad nivå, vilket innebär 
att standardiserade kontroller finns imple-
menterade, där efterlevnaden övervakas 
och resultatet rapporteras till ledning och 
styrelse.

3. Planera aktiviteter för  
övervakning och revision

En plan för den kvartalsvisa självrapporteringen 
tas fram och kommuniceras med verksamheten. I 
planen anges när rapportering ska ske, vilka kon-
troller som ska rapporteras samt vem som ansva-
rar för rapporteringen. IKFR är föremål för gransk-
ning av internrevision.

5. Rapportera IKFR kvarstående risk

Resultatet från självrapporteringen sammanställs 
och analyseras för att bedöma risken för fel i den 
finansiella rapporteringen. Detta summeras i en rap-
port till koncernens CFO och revisionsutskott. Av 
rapporten framgår den kvarstående risken efter 
självrapporteringen och vilka kompenserande kon-
troller som vidtagits av verksamheten för att minska 
risken i den finansiella rapporteringen. 
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Intern kontroll avseende  
finansiell rapportering
Styrelsens ansvar är att se till att det finns effektiva system för uppföljning och 
kontroll av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning. Intern kontroll  avseende 
finansiell rapportering (IKFR) är en process som syftar till att ge koncernens 
 högsta ledning och styrelse en rimlig försäkran om tillförlitligheten i den finansiella 
 rapporteringen. Processen utförs i en årlig cykel vilken framgår av bilden nedan.




