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ANVISNING NR 3-2016 

 
Från och med den 1 december 2016 görs nedan angivna ändringar i Svensk kod för 
bolagsstyrning (”Koden”). Ändringarna ska tillämpas första gången för det 
räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016 och är föranledda av 
EU-direktivet om rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy1 (”Direktivet”) samt 
de svenska lagändringar som görs på grundval härav.  
 
Enligt de lagändringar som görs med anledning av Direktivet ska alla företag av en viss 
storlek – lagkravet träffar inte alla mindre börsbolag – upprätta en hållbarhetsrapport med 
upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och 
motverkande av korruption. De bolag som har kalenderår som räkenskapsår kommer att 
behöva lämna sin första hållbarhetsrapport under våren 2018 avseende verksamhetsåret 
2017. Rapporten ska beskriva bl.a. företagets policy i hållbarhetsfrågor och de väsentliga 
risker som är kopplade till företagets verksamhet. Företagets revisor ska kontrollera om en 
hållbarhetsrapport har upprättats. Även vissa koncerner ska hållbarhetsrapportera. 
Rapporteringskraven ska göra informationen om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor 
mer öppen och jämförbar. Rapporten kan upprättas som en från årsredovisningen skild 
handling. Mot denna bakgrund införs i Koden bestämmelser om hur länge en sådan 
hållbarhetsrapport, liksom revisorernas yttrande avseende huruvida en rapport upprättats, 
ska hållas tillgänglig på bolagets webbplats.  
 
Vidare ska enligt lagändringen vissa, inte alla, noterade bolag i sin bolagsstyrningsrapport 
upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas för styrelsen, med avseende på exempelvis 
ålder, kön, utbildning och yrkesbakgrund. De bolag som har kalenderår som räkenskapsår 
ska våren 2018 i sin bolagsstyrningsrapport ange hur mångfaldspolicyn tillämpats under år 
2017. I Koden förtydligas valberedningens roll beträffande tillämpningen av 
mångfaldspolicyn. Valberedningen ska redan i sitt yttrande inför årsstämman 2017 för första 
gången redogöra för den mångfaldspolicy som tillämpats. 
 
För att betona vikten av bolagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy görs följande 
ändringar i Koden. Blå understruken text är infogad. 
 
 
2.6 Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse 
eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats. 

I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på bolagets webbplats 
lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs 
om styrelsens sammansättning i 4.1. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot 
bakgrund av kravet i 4.1 på att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Om avgående 
verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från 

                                                      
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller 
vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar 
om mångfaldspolicy. 



 
 

 
 
 
 

uppdraget som verkställande direktör ska även detta motiveras. Yttrandet ska även innehålla en 
kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits och, i vissa bolag8, för den 
mångfaldspolicy9 som valberedningen tillämpat vid framtagande av sitt förslag.  

På webbplatsen ska samtidigt för styrelseledamot som föreslås för nyval eller 
omval uppgift lämnas om10: 
• födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, 
• uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag, 
• eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra 

finansiella instrument i bolaget, 
• huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande 

till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget enligt 4.4 och 
4.5, varvid valberedningen ska motivera sitt ställningstagande om ledamot 
betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som gör att oberoendet 
skulle kunna ifrågasättas, samt  

• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen. 
 
 
10 Information om bolagsstyrning och hållbarhet24 
 
Styrelsen ska årligen i en bolagsstyrningsrapport25 och på sin webbplats informera aktieägare 
och kapitalmarknad om hur bolagsstyrningen i bolaget fungerar och hur bolaget tillämpar Svensk 
kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten bör vara inriktad på bolagsspecifika 
förhållanden och behöver inte återge innehållet i gällande rätt eller annan reglering. 
 
Styrelsen i vissa bolag ska årligen i en hållbarhetsrapport och på sin webbplats ge aktieägare och 
kapitalmarknad de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, 
ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten26. 
 
 
10.4  Bolag som omfattas av lagkrav på att upprätta en hållbarhetsrapport eller som 
utan att omfattas av detta krav frivilligt upprättar en sådan rapport, ska på sin webbplats 
tillgängliggöra de senaste tio årens hållbarhetsrapporter tillsammans med den del av 
revisionsberättelsen som behandlar hållbarhetsrapporten alternativt revisorns skriftliga yttrande 
över hållbarhetsrapporten32. 
 
 
 

 

                                                      
8 Omfattar de noterade bolag som uppfyller mer än ett av villkoren som anges i 6 kap. 10 § första 
stycket punkterna 1-3 årsredovisningslagen (1995:1554).  
9 Mångfaldspolicyn kan utgöras av kodens regel 4.1. 
10 Om ett förslag till styrelseledamot lämnas av annan än valberedningen ska förslagsställaren till 
bolaget lämna erforderliga uppgifter, inklusive förslagsställarens bedömning av den föreslagna 
ledamotens oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större ägare i bolaget. 
24 Reglerna i kapitel 10 i Koden ska följas av samtliga bolag som tillämpar Koden. Någon möjlighet att 
avvika och lämna en förklaring föreligger inte med avseende på dessa regler. 
25 Krav på att upprätta en bolagsstyrningsrapport finns i 6 kap. 6-9 §§ årsredovisningslagen 
(1995:1554). 
26 Krav på att upprätta en hållbarhetsrapport, och vilka bolag som omfattas av kravet, finns i 6 kap. 10-
14 §§ samt 7 kap. 31 a – 31 c §§ årsredovisningslagen (1995:1554). 
32 Krav på revisorsgranskning av hållbarhetsrapporten om den ingår i förvaltningsberättelsen finns i 9 
kap. 31 § samt 38 § aktiebolagslagen (2005:551). Krav på revisorsgranskning om 
hållbarhetsrapporten upprättas som en från årsredovisningen skild handling finns i 6 kap. 14 § samt 7 
kap. 31 c § årsredovisningslagen (1995:1554).   
 


