BOL AGS ST YRNINGS R APPORT

Bolagsstyrningsrapport
Swedavia AB (publ)

Swedavia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i
Sigtuna kommun. I Swedavias bolagsordning beskrivs
bolagets verksamhet som är att finansiera, äga,
förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill
hörande byggnader och anläggningar. Swedavia ska
även inom ramen för affärsmässighet aktivt medverka i
utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av
riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.
Samtliga aktier i Swedavia ägs av svenska staten. Närings
departementet företräder svenska statens aktier på Swedavias års
stämma och nominerar därmed styrelseledamöter i Swedavia.

BOLAGSSTYRNING
Swedavias bolagsstyrning regleras utifrån externa ramverk som
aktiebolagslagen och övrig tillämplig svensk lagstiftning, statens
ägarpolicy och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). I statens
ägarpolicy redogör regeringen för sin inställning i viktiga princip
frågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statligt ägda bolag.
Bland annat har beslutats att alla statligt majoritetsägda bolag ska
tillämpa koden för bolagsstyrning. Koden tillämpas enligt principen
”följ eller förklara”, vilket innebär att avvikelser från Koden är tillåtna
men måste förklaras.

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för Swedavias
interna kontroll. Styrelsen har fattat beslut om att Swedavia ska til�
lämpa ett ramverk för dokumentation och analys av intern kon
troll som Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) utgivit.
Swedavias struktur för bolagsstyrning illustreras enligt nedanstå
ende bild.

AVVIKELSER FRÅN KODEN
Swedavia är helägt av svenska staten och de principer som svenska
staten tillämpar i sin ägarpolicy överensstämmer i stor utsträckning
med reglerna i Koden. Enligt Statens ägarpolicy och riktlinjer för
bolag med statligt ägande 2017 (”Statens ägarpolicy”) ersätts dock
kodregler som berör val av styrelseledamöter och revisorer av en
särskild nomineringsprocess som gäller för statligt helägda företag.
Det främsta skälet för avvikelsen mot Koden är att Swedavia endast
har en ägare medan Koden främst riktar sig till noterade företag med
spritt ägande.
Statens ägarpolicy avviker också beträffande redovisning av
styrelseledamöters oberoende i förhållande till större aktieägare.
Statens ägarpolicy anger att den relevanta bestämmelsen i Koden
i huvudsak syftar till att skydda minoritetsägare i bolag med spritt
ägande och därför saknas skäl att redovisa sådant oberoende.

SWEDAVIAS
EXTERNA
RAMVERK

AKTIEÄGARE

EXTERNA REVISORER

STYRELSE
REVISIONSUTSKOTT

INTERNREVISION
Väljer/utser
Rapporterar till/informerar

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

VD OCH
KONCERNCHEF

COMPLIANCE
RISK CONTROL

SWEDAVIAS INTERNA RAMVERK

Bolagsordning, ägaranvisning, styrelsens arbetsordning, vd-instruktion, Swedavias Code of
Conduct, koncernpolicyer, styrande dokument och Swedavias värderingar.
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Lagar, miljötillstånd,
TSFS, förordningar,
Svensk kod för
bolagsstyrning,
svenska statens
ägarpolicy med
mera.
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Kodkrav

Avvikelse

Förklaring/kommentar

Kodregel 1.2-1.3 och 2.1-2.7, 8.1 och 10.2
Bolaget har en valberedning som representerar
bolagets aktieägare.

Valberedning finns inte inrättad.

Valberedning ersätts av ägarens nomineringsprocess.

Kodregel 4.5 och 4.6
Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla uppgifter
om styrelseledamöter är oberoende i förhållande
till större aktieägare.

Beroendeförhållandet till större
aktieägare redovisas inte.

Statens ägarpolicy anger att den relevanta bestämmelsen i Koden i huvudsak syftar till att skydda minoritetsägare i bolag med spritt ägande. I statligt helägda bolag
saknas därför skäl att redovisa sådant oberoende.

BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieäga
rens inflytande utövas. De ärenden som ska behandlas på bolags
stämman regleras av aktiebolagslagen.
Årsstämma ska enligt aktiebolagslagen hållas årligen. Enligt Statens
ägarpolicy ska årsstämma hållas senast den 30 april. Riksdagens
ledamöter har rätt att delta vid stämman och i anslutning till denna
ställa frågor. Därtill ska allmänheten erbjudas möjlighet att delta vid
stämman. Årsstämman ska bland annat utse styrelse och revisorer,
besluta om arvode till dessa samt fastställa resultat- och balansräk
ning. På årsstämman ska även styrelsen presentera förslag till prin
ciper för ersättning till ledande befattningshavare.
Stämmans beslut fattas med enkel majoritet av de angivna rös
terna. Vid beslut om ändring av bolagsordningen krävs dock kvali
ficerad majoritet.
ÅRSSTÄMMA
Swedavias årsstämma 2017 hölls den 27 april vid Stockholm Arlanda
Airport. Utomstående ägde rätt att närvara vid stämman. Protokoll
från årsstämman finns tillgängligt på Swedavias webbplats.
Vid årsstämman beslutade stämman nyval av styrelseledamot
Mikael Norman samt omval av styrelseledamöterna, Lars Backemar,
Adine Grate Axén, Lottie Knutson, Lotta Mellström, Lars Mydland,
Lottie Svedenstedt och Åke Svensson. Åke Svensson valdes av stäm
man till styrelsens ordförande.
Årsstämman fastställde den av styrelsen och verkställande direktö
ren avgivna årsredovisningen för 2016, samt beviljade styrelsens leda
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016. Årsstämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag
till vinstdisposition, att en utdelning om 143 001 594 SEK skulle lämnas
till ägaren. Beslutet var i överrensstämmelse med utdelningsmålet.
Årsstämman beslutade vidare om att anta riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.
EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Swedavia har hållit en extra bolagsstämma den 9 oktober 2017 vid
Stockholm Arlanda Airport. Utomstående ägde rätt att närvara vid
stämman. Protokoll från den extra bolagsstämman finns tillgängligt
på Swedavias webbplats.
Vid den extra bolagsstämman beslutades att ändra två av de eko
nomiska målen för Swedavia. Avkastning på operativt kapital ändra
des från 7 procent till 6 procent. Skuldsättningsgraden ändrades från
1,0–1,5 ggr till 0,7–1,5 ggr.

PROCESSEN FÖR STYRELSENOMINERING
För bolag som är helägda av svenska staten tillämpas en nomine
ringsprocess som ersätter Kodens regler om tillsättning av styrelse
ledamöter och revisorer.
Nomineringsprocessen för styrelseledamöter drivs och koordineras
av Enheten för bolag med statligt ägande inom Näringsdepartementet.
En arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån bolagets verk
samhet, situation och framtida utmaningar, styrelsens sammansättning
samt genomförda styrelseutvärderingar. Därefter fastställs eventuellt
rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds. Urvalet av ledamöter
kommer från en bred rekryteringsbas. När processen avslutats offent
liggörs nomineringarna enligt Kodens bestämmelser.
STYRELSE
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst sex och högst
nio ledamöter, utan suppleanter. Dessutom har arbetstagarorga
nisationerna, enligt svensk lag, rätt att utse ordinarie ledamöter
med suppleanter. Swedavias chefsjurist är styrelsens sekreterare.
Verkställande direktör ingår inte i styrelsen, men är föredragande
vid styrelsens sammanträden. Ingen av styrelseledamöterna ingår i
företagsledningen. Beträffande upplysning avseende tillsättning och
entledigande av styrelseledamöter hänvisas till reglering genom sta
tens ägarpolicy.

Styrelsens arbete och ansvar
Swedavias styrelse ansvarar enligt aktiebolagslagen och Statens
ägarpolicy för bolagets organisation och förvaltning av bolagets
verksamhet. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrel
sens arbete, en instruktion avseende arbets- och ansvarsfördelning
mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion för
ekonomisk rapportering till styrelsen. Styrelsens uppgifter är bland
annat att fastställa bolagets övergripande strategier och mål, samt
tillse att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kon
troll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess
verksamhet är förknippat med. Styrelsen sköter bolaget på ett håll
bart och ansvarsfullt sätt i syfte att säkerställa långsiktigt värdeska
pande. Ordförandens uppgifter och information till styrelsen regleras
i arbetsordningen.
Enligt styrelsens arbetsordning ska utöver konstituerande styrelse
möte avhållas minst åtta förberedda styrelsemöten per kalenderår. Här
tillkommer extra möten, motiverade av händelser av stor vikt. Styrelsen
ansvarar för den finansiella rapporteringen och har genom revisions
utskottet regelbundna möten med bolagets revisorer. Därutöver träffar
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revisorerna hela styrelsen minst en gång per år, då ingen från före
tagsledningen närvarar.
Styrelsen utvärderar fortlöpande sitt och den verkställande direktö
rens arbete och behandlar särskilt denna fråga minst en gång per år.

Styrelsens sammansättning
Fram till årsstämman den 27 april 2017 bestod Swedavias styrelse
av nio stämmovalda ledamöter, inklusive ordföranden. Från och med
årsstämman 2017 består styrelsen av åtta stämmovalda ledamöter.
Därutöver hade styrelsen två ordinarie arbetstagarrepresentanter
med två suppleanter. På sidorna 86–87 redovisas varje styrelse
ledamots ålder, utbildning, huvudsakliga yrkeslivserfarenhet, andra
väsentliga uppdrag utanför bolaget och antal år som ledamot i
Swedavias styrelse. Swedavias koncernledning har beslutat om
en Jämställdhets- och mångfaldspolicy med mål att vara en inklu
derande arbetsgivare som ser till människors kompetens, förmåga
och rätta attityd. Swedavia ska vara ett föredöme för hållbar utveck
ling genom att aktivt arbeta för alla människors lika rätt och värde
samt bejaka mångfald och olikheter. Policyn tillämpas av styrelsen
och koncernledningen vid rekrytering av ledande befattningshavare
samt av hela koncernen vid all övrig rekrytering. Ägaren följer sta
tens ägarpolicy och tillämpar ägarpolicyns styrelsenomineringspro
cess och policyns principer för styrelsens sammansättning där även
mångfaldsaspekter vägs in. Årsstämman valde åtta ledamöter varav
fyra män och fyra kvinnor. Arbetstagarrepresentanterna har under
2017 varit två män. Genomsnittsåldern på ledamöterna i Swedavias
styrelse, inklusive arbetstagarrepresentanter är 58 år.

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande väljs av årsstämman. Enligt arbetsord
ningen för Swedavias styrelse ska ordföranden tillse att styrelse
arbetet bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden.
Ordföranden ska bland annat organisera och leda styrelsearbetet, ha
regelbunden kontakt med verkställande direktör och se till att styrel
sen erhåller tillfredsställande informations- och beslutsunderlag för
sitt arbete. Styrelsens ordförande ansvarar också för att samordna
styrelsens syn i förhållande till ägaren i frågor av avgörande betydelse
för bolaget, samt att föra ägardialog avseende uppföljning av upp
dragsmål och ekonomiska mål och förmedla dessa inom styrelsen.

Styrelsens arbete under 2017
Styrelsen har under 2017 hållit nio ordinarie sammanträden,
ett konstituerande sammanträde och ett möte per capsulam.
Sammanträdena har bland annat behandlat affärsverksamheten
inklusive strategisk utveckling, instruktion för den ekonomiska rap
porteringen, års- och hållbarhetsredovisning samt därtill relaterade
rapporter. Styrelsen har även behandlat investeringar och upphand
lingar samt Swedavias prismodell mot flygbolag. Under året har sty
relsen därtill haft temamöten kring Innovation i Swedavia, Stockholm
Arlanda Airports utvecklingsprogram och det nationella basutbudet
av flygplatser.

Styrelsen har under 2017 bland annat hanterat följande
huvudfrågor:
• Strategisk utveckling
• Hållbarhetsmål, uppdragsmål och ekonomiska mål
• Tillgänglighet och nya förbindelser
• US preclearance
• Utvecklingsplaner vid Stockholm Arlanda Airport, Bromma
Stockholm Airport samt Göteborg Landvetter Airport
• Utvecklingsplan Real Estate-verksamheten
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• Utveckling av Commercial Services
• Fjärrstyrd flygtrafikledningstjänst
• Genomförandeorganisationen för Stora projekt
• Större investeringar och upphandlingar
• Styrande dokument*
• Internkontroll
• Riskhantering och riskvärdering
• Finansiella rapporter
• Rapportering från intern- och externrevision
• Säkerhet
• IT
*Till detta kommer att styrelsen årligen vid konstituerande styrelsemöte fastställer
Code of Conduct, ett antal koncernpolicyer, arbetsordningar för styrelsen och
utskotten, vd-instruktion samt styrande dokument som beslutas av styrelsen.

Styrelsens utskottsarbete
Swedavias styrelse har revisionsutskott och ersättningsutskott.
Utskotten bereder frågor inför styrelsens möten. Riktlinjer för utskot
tens arbete finns i respektive utskotts arbetsordning.
Revisionsutskottet har i uppgift att bland annat svara för kvalitets
säkring och beredning av företagets finansiella rapporter samt att
hålla en löpande dialog med bolagets revisorer. Protokoll för varje
utskottssammanträde bifogas protokollet till därpå följande styrelse
sammanträde. Revisionsutskottet har under 2017 haft åtta protokoll
förda möten, varav ett möte har hållits per capsulam. Bolagets internoch externrevisorer har närvarat vid mötena. Revisionsutskottet har
under året bland annat hanterat finansiella rapporter och löpande
riskrapportering, internkontroll logg och externrevisorernas avrappor
tering av intern kontroll. Vidare har revisionsutskottet hanterat intern
revisionens rapporter samt haft en fördjupad genomgång av Swedavias
process för kredithantering samt årsredovisningslagens krav på ny
hållbarhetsrapport. Utskottet har också utvärderat intern- och extern
revisorer, granskat och övervakat externrevisorns opartiskhet och
självständighet samt granskat att externa revisorn inte tillhandahållit
rådgivningstjänster som påverkat opartiskheten. Utskottet har där
efter lämnat rekommendation till val av extern revisor på årsstämman.
I revisionsutskottet ingår sedan konstituerande styrelsemöte 2017
styrelseledamöterna Mikael Norman, Adine Grate Axén och Lotta
Mellström. Utskottet har utsett Mikael Norman att vara ordförande.
Ersättningsutskottets uppgift är att bereda frågor om ersättning
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Därutöver
ska utskottet utvärdera efterlevnaden av beslut rörande ersättning
som fattas av årsstämman. Protokoll för varje utskottssamman
träde bifogas protokollet till därpå följande styrelsesammanträde.
Ersättningsutskottet har haft sex protokollförda möten under 2017,
varav ett extra möte. Ersättningsutskottet har under året bland annat
hanterat total ersättning och anställningsvillkor för kretsen ledande
befattningshavare samt internrevisionschef. Vidare har utskottet arbe
tat med styrelsens utvärdering, inklusive utvärdering av verkställande
direktörens arbete. Utvärderingen har genomförts av extern oberoende
part. Utskottet har därutöver gått igenom resultatet från Swedavias
medarbetarundersökning och uppföljning av handlingsplaner samt
verkställande direktörens successionsplanering, organisationsföränd
ring och ledarutveckling för ledande befattningshavare. I utskottet
ingår sedan konstituerande styrelsemöte 2017 Åke Svensson som
ordförande, Lotta Mellström och Lottie Svedenstedt som ledamöter
samt Robert Olsson som arbetstagarrepresentant.

Utvärdering av styrelsearbetet 2017
Styrelsens och verkställande direktörens arbete har under året, på
styrelseordförandes initiativ, utvärderats genom en systematisk och
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strukturerad process av extern oberoende part. Utvärderingen syftar
bland annat till att få fram ett bra underlag för styrelsens eget utveck
lingsarbete. Resultatet av utvärderingen redovisas för styrelsen och
av styrelsens ordförande till ägaren. Styrelsen fastställer utifrån utvär
deringen åtgärder för att utveckla styrelsens arbetsformer och effek
tivitet. Utöver den årliga utvärderingen genomför styrelsen efter varje
styrelsemöte en utvärdering där bolagets ledning inte närvarar.

så att ändamålsenlig styrning och kontroll av verksamheten upp
nås. Övriga medlemmar i koncernledningen utses av verkställande
direktören. Koncernledningen är ett informations-, diskussions- och
beslutsforum för koncerngemensamma frågor. Koncernledningens
möten leds av verkställande direktören och sammanträden sker
månatligen. Swedavias koncernledning, inklusive verkställande
direktör, redovisas närmare på sidorna 86–87.

Styrelsens ersättning

Ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens arvoden bestäms av årsstämman. Till styrelsens ordfö
rande utgår arvode med 440 000 kronor och till varje ledamot med
220 000 kronor. Vid Swedavias årsstämma beslutades också att sär
skild ersättning inte ska utgå till styrelsens arbetstagarrepresentanter
och att styrelsearvode inte heller utgår till ledamot som är anställd
i Regeringskansliet. Till revisionsutskottets ordförande beslutades
ett arvode om 35 000 kronor och till utskottets ledamöter vardera
20 000 kronor. Till ersättningsutskottets ordförande beslutades ett
arvode om 25 000 kronor och till ledamöterna vardera 20 000 kronor.

På Swedavias årsstämma den 27 april 2017 beslutade ägaren om
riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare. Avseende ersättning och andra anställnings
villkor ska Swedavia tillämpa de principer som beslutats av reger
ingen den 22 december 2016 fastställda ”Riktlinjer för anställnings
villkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande”.
Motsvarande principer tillämpas i Swedavias dotterbolag. Swedavia
tillämpar inte rörlig ersättning för ledande befattningshavare.

Dotterbolag och intressebolag
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNLEDNING
Styrelsen tillsätter verkställande direktör i bolaget. Den 2 januari 2017
tillträdde Jonas Abrahamsson som verkställande direktör och kon
cernchef. Under 2017 har Karl Wistrand, chef Commercial and Real
Estate varit utsedd till vice verkställande direktör. Den verkställande
direktören ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar. Inom de ramar som styrelsen
fastslagit leder verkställande direktören verksamheten samt håller
styrelsens ordförande kontinuerligt informerad om väsentliga affärs
händelser. Verkställande direktören ska organisera bolagets ledning

Swedavia hade tre dotterbolag vid utgången av 2017; Swedavia
Real Estate AB, som i sin tur är moderbolag i en fastighetskoncern,
Arlanda Development Company AB och Bromma Stockholm Airport
Fastigheter AB. Swedavia har genom Swedavia Real Estate även två
intressebolag; Swedish Airport Infrastructure och Landvetter Logistik
Center, dessa är strategiska samarbeten i form av joint ventures, vil
ket innebär att de är gemensamt ägda bolag där Swedavia inte har
bestämmande inflytande. I samtliga dotterbolag och intressebolag
i koncernen finns någon ur Swedavias koncernledning represente
rad i styrelsen.

Fakta om styrelsen
Av årsstämman valda ledamöter

Huvudstyrelse

Närvaro
styrelsemöte

Invald år

Åke Svensson

Ordförande

11/11

2016

Ledamot

3/11

2010

Lars Backemar

Ledamot

10/11

2010

Anna Elgh 1)

Ledamot

3/11

2010

Karin Apelman

1)

Adine Grate Axén

Ledamot

10/11

2010

Lottie Knutson

Ledamot

10/11

2015

Närvaro
revisionsutskott

Närvaro
ersättningsutskott
6/6

3/8

7/8

Lotta Mellström

Ledamot

11/11

2015

8/8

Mikael Norman 2)

Ledamot

6/11

2017

5/8

Lars Mydland

Ledamot

11/11

2014

Lottie Svedenstedt

Ledamot

9/11

2010

Lars Andersson

Ledamot

10/11

2010

Robert Olsson

Ledamot

11/11

2010

Agne Lindbom

Suppleant

1/11

2010

Birgitta Svärd

Suppleant

0/11

2017

6/6

5/6

Arbetstagarrepresentanter

1)
2)

6/6

Karin Apelman och Anna Elgh var ledamöter i styrelsen fram till årsstämman 2017.
Vid årsstämman 2017 valdes Mikael Norman till ny ledamot styrelsen. Han utsågs av styrelsen till ledamot i revisionsutskottet, varefter revisionsutskottet den 1 maj 2017 i
protokoll per capsulam utsåg Mikael Norman till ordförande.
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Moderbolaget Swedavia AB har beslutat om ägardirektiv som til�
lämpas av samtliga bolag i koncernen och som syftar till att ha enhet
liga styrningsprinciper.

REVISORER

Extern revision
Enligt Statens ägarpolicy och revisionsförordningen som gällde vid
årsstämman 2017 är det bolagets styrelse som lämnar förslag till val
av revisor efter rekommendation från revisionsutskottet. Det slut
liga beslutet av val av revisorer fattades av ägaren på årsstämman.
Revisorns uppgift är att granska bolagets och koncernens finansiella
rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt
ning av bolaget. Vid Swedavias årsstämma den 27 april 2017 val
des revisionsbolaget Ernst & Young till revisorer. Revisionsuppdraget
gäller till utgången av årsstämman 2018. Ernst & Young utsåg auk
toriserad revisor Magnus Fagerstedt till huvudansvarig revisor. Den
30 juni 2017 lämnade Magnus Fagerstedt revisionsbolaget Ernst &
Young som därefter utsett Åsa Lundvall till ny huvudansvarig revi
sor. Varken Magnus Fagerstedt eller Åsa Lundvall har haft uppdrag
i andra bolag som påverkar oberoendet som revisor i Swedavia. Till
revisorer och revisionsbolag har arvode utgått för revision och för
revisionsnära rådgivning. För övrig rådgivning inom redovisning och
skatt anlitas KPMG AB.

Internrevision
Till stöd för styrelsen att utöva sitt ansvar för tillsyn och utvärde
ring av bolagets verksamhet finns en särskild internrevisionsfunktion
inom Swedavia som rapporterar till styrelsen. Styrelsen har fastställt
en instruktion för internrevisionen som under 2017 bestått av två
revisorer.

STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL
AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN
Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för den interna
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Enligt Koden och
årsredovisningslagen ska styrelsen årligen lämna en beskrivning av
de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och risk
hantering avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har en
formaliserad rutin som säkerställer att fastlagd metod för finansiell
rapportering och att den interna kontrollen följs. Styrelsen erhål
ler återrapportering kring uppföljning av status avseende vidtagna
åtgärder från verksamhetens självutvärdering, rekommendationer
från såväl internrevision som externrevision avseende den interna
kontrollen i bolaget. Intern kontroll avseende finansiell rapportering
syftar till att ge en rimlig försäkran avseende tillförlitligheten i den
externa finansiella rapporteringen och att denna är upprättad i över
ensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsprinciper, särskilda
krav från ägaren samt övriga krav på aktiebolag.
Bolagsstyrningsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovis
ningslagen och Koden och är avgränsad till intern kontroll avseende
den finansiella rapporteringen.
Styrelsen har fattat beslut att Swedavia ska följa det etablerade
COSO-ramverket för intern kontroll. COSO-ramverket består av fem
sinsemellan beroende komponenter; kontrollmiljö, riskbedömning,
kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning
och utvärdering.

Styr- och kontrollmiljö
Grunden för Swedavias interna kontroll utgörs av kontrollmiljön som
i huvudsak består av organisationsstruktur och styrande dokument
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så som Code of Conduct och koncernpolicyer. Swedavias styrelse
har etablerat en arbetsordning för sitt och utskottens arbete. En del
i styrelsens arbete är att utarbeta, uppdatera och i linje med Statens
Ägarpolicy besluta ett antal grundläggande koncernpolicyer som är
styrande för bolagets arbete. Kontrollmiljön syftar till att på ett tydligt
sätt ge verksamheten förutsättningar att utföra sina uppgifter i enlig
het med styrelsens mål och intentioner samt också påverka kon
troll- och riskmedvetenheten i organisationen. Detta görs genom att
ansvar och befogenheter delegeras till bolagets chefer och medar
betare. Kontrollmiljön består i grunden av externa dokument såsom
lagstiftning, avtal, redovisningspraxis, ägarpolicy och riktlinjer samt
övriga interna styrande dokument. Vidare utgörs kontrollmiljön av
styrelsens arbetsordning och instruktion till verkställande direktören.
Verkställande direktören har fastställt en arbetsordning för Swedavia
som bland annat delegerat ansvar och befogenheter till koncern
ledningens ledamöter avseende mandat att ingå avtal, besluta om
investeringar samt attest av fakturor. Samtliga koncernpolicyer ses
över årligen och fastställs av styrelsen respektive koncernledningen,
dessa finns därefter tillgängliga på bolagets intranät där medarbetare
har tillgång till dem.
I tabellen med Swedavias styrande dokument framgår vilka policyer
som årsstämman, styrelsen och koncernledningen beslutat om.

Swedavias styrande dokument

Beslutad av

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen

VD-instruktion

Styrelsen

Instruktion för den ekonomiska rapporteringen
Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare

Styrelsen
Årsstämman

Code of Conduct

Styrelsen

Finanspolicy

Styrelsen

Kreditpolicy

Styrelsen

Miljö- och energipolicy

Styrelsen

Skattepolicy

Styrelsen

Riskpolicy

Styrelsen

Säkerhetspolicy

Styrelsen

Arbetsmiljö- och drogpolicy

Koncernledningen

Brandskyddspolicy

Koncernledningen

Crisis Managementpolicy

Koncernledningen

Flygsäkerhetspolicy

Koncernledningen

Försäkringspolicy

Koncernledningen

Informationssäkerhetspolicy

Koncernledningen

Inköpspolicy

Koncernledningen

Jämställdhets- och mångfaldspolicy

Koncernledningen

Kommunikations-, informations- och insiderpolicy

Koncernledningen

Konkurrenspolicy

Koncernledningen

Kvalitetspolicy

Koncernledningen

Mutpolicy

Koncernledningen

Personalplaneringspolicy

Koncernledningen

Portfölj-, program- och projektpolicy

Koncernledningen

BOL AGS ST YRNINGS R APPORT
Riskhantering
Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets riskhantering och har
givit verkställande direktören i uppdrag att hantera detta operativt.
Swedavias riskhantering syftar till att identifiera potentiella händelser
som kan påverka bolagets förmåga att nå uppsatta mål. Metoden
som bolaget använder för riskhantering utgår från en modell med tre
försvarslinjer. Första försvarslinjen utgörs av bolagets operativa verk
samhet i form av flygplatser och koncernfunktioner som har ansvaret
att löpande identifiera, utvärdera och rapportera risker.
Den andra försvarslinjen utgörs av bolagets Risk Manager vars
uppgift är att facilitera och utveckla process- och metodstöd för risk
hantering som används av den operativa verksamheten samt att kon
solidera och rapportera bolagets risker.
Den tredje försvarslinjen utgörs av bolagets internrevision som gran
skar Swedavias verksamhet och rapporterar till styrelsen. Uppföljning
av risker sker löpande av flygplatserna och koncernfunktioner och
rapporteras till Risk Manager som kvartalsvis, tillsammans med bola
gets riskkommitté, konsoliderar dessa. Swedavias största risker sam
manställs därefter i en riskrapport som godkänns av verkställande
direktören och därefter bereds av revisionsutskottet innan den fast
ställs av styrelsen. Finansiella risker rapporteras alltid som en del av
riskrapporten.

revisorer, som avrapporterar granskningsarbetet till revisionsutskott
och styrelse. Swedavias internrevision gör också granskningar inom
olika områden i syfte att säkerställa kvalitet i finansiella processer och
i den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet har även möjlig
het till fördjupad dialog och uppföljning av redovisningsfrågor med
bolagets ekonomi- och finansdirektör och revisorer som deltar på
utskottets möten.

Information och kommunikation
Swedavia är ett statligt ägt bolag och ska enligt statens riktlinjer til�
lämpa samma regelverk för redovisning och rapportering som börsno
terade bolag. Swedavia har emitterat finansiella instrument noterade
på Nasdaq OMX vilket gör att bolaget är skyldig att tillämpa Nasdaq
OMX regelverk för emittenter Marknadsmissbruksförordningen (MAR)
samt även andra förekommande regelverk för detta. Swedavia har
därför antagit en Kommunikations-, informations- och insiderpolicy
som reglerar informationsspridning internt samt informationsgivning
till marknaden. Swedavias publika finansiella rapportering består
av fyra delårsrapporter, en Års- och hållbarhetsredovisning som
innehåller den nya hållbarhetsrapporten enligt årsredovisningslagen.
Den externa finansiella rapporteringen ska präglas av öppenhet och
transparens och syftar till att ge bolagets olika intressenter en rele
vant bild av verksamheten.

Kontrollaktiviteter
Swedavias kontrollaktiviteter avseende den finansiella rapporte
ringen består av tre delar; uppföljning och analys av det ekonomiska
resultatet, riskrapporten samt uppföljning av nyckelkontroller inom
processen.
Ekonomi- och finansdirektör följer månadsvis upp och analyserar
det ekonomiska utfallet och rapporterar detta till verkställande direk
tören och koncernledning. Ekonomi- och finansdirektör följer även
upp och analyserar processen för bokföring, bokslut och finansiell
rapportering kvartalsvis genom ett särskilt uppföljningsprogram där
nyckelkontroller självutvärderas och rapporteras.
Swedavias styrelse får månadsvis rapportering av ekonomiskt resul
tat med analys och kommentarer av bolagets verkställande direktör.
Swedavias publika rapporter tas fram av ekonomi- och finansdirektör
och verkställande direktör för beredning i revisionsutskottet innan de
fastställs av bolagets styrelse och därefter publiceras. Utöver års
redovisningen är minst en av delårsrapporterna granskad av bolagets

Uppföljning och utvärdering
Koncernledningen sammanträder månatligen och följer upp verksam
heten. Styrelsen utvärderar också verksamhetens utveckling, ekono
miska resultat, finansiella ställning och kassaflöde månatligen samt
följer upp bolagets hållbarhetsmål och uppdragsmål kvartalsvis. På
koncernnivå finns funktioner, däribland en controller- och en redovis
ningsfunktion, som löpande analyserar och följer upp utfall mot bud
get och prognos som rapporteras till bolagets verkställande direk
tör och ekonomi- och finansdirektör. Samtliga affärsenhetsansvariga
redovisar regelbundet såväl utfall som årsprognos till ekonomi- och
finansdirektör. Därefter konsolideras rapporteringen till bolagets två
rörelsesegment som sedan rapporteras till bolagets verkställande
direktör. Verkställande direktör lämnar månadsvis ekonomisk rap
portering till bolagets styrelse. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den
information som verkställande direktör lämnar. Dessutom finns intern
revisionsfunktionen som en oberoende granskningsfunktion.

INGÅR I VERKSAMHETEN

1:A FÖRSVARSLINJEN

2:A FÖRSVARSLINJEN

3:E FÖRSVARSLINJEN

VERKSAMHETSLEDNING

RISK OCH COMPLIANCE

Ansvarar för att
upprätthålla en god
intern kontroll och
riskhantering

Ansvarar för att
tillhandahålla adekvata
verktyg, utvärdera och
stödja verksamheten
i dess arbete med
riskhantering

INTERNREVISION

Ansvarar för att utföra
oberoende granskningar
och att säkerställa att Risk
och Compliancefunktionen
fungerar tillfredsställande

UPPFÖLJNING
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