
Policy för riskhanteringsfunktion 

Inledning 
Styrelsen utgör navet för styrningssystemet och är ytterst ansvarig för bolaget och hur verksamheten 
bedrivs. Till sin hjälp har styrelsen en riskhanteringsfunktion. Bolagets riskhanteringsfunktion utgörs 
av en riskkommitté bestående av följande medlemmar: 
 

� Anders Bjärnehäll, Styrelseledamot KSFAB (Ordf. för riskkommittén och sammankallande) 

� Mats Ekbäck, VD, KSFAB 

� Per-Olof Derborn, Vice VD, KSFAB 

� Richard Blom, Aktuarie, KSFAB 

� Dennis Hansson, Riskfinanskonsult, AGRC 

Mål 
Det absolut främsta målet för KSFAB’s riskhanteringsstrategi är att styra och optimera bolagets 

riskexponering. Avsikten är att minimera effekterna av oönskade och/eller oväntade händelser så att 

sannolikheten för att KSFAB ska uppnå sina strategiska mål för styrningen ökar. Vidare ansvarar 

riskkommittén för framtagande av bolagets årliga ORSA.  

 

KSFAB’s riskhanteringsmål är att: 

 

� definiera en acceptabel risknivå för bolaget (riskaptit och risktolerans), 

� identifiera alla sorters risker som utgör ett hot mot att bolagets strategiska mål uppnås, 

� identifiera, definiera och regelbundet utvärdera centrala metoder för att mäta risk så att risker kan 

bevakas effektivt, 

� revidera och utvärdera bolagets riskregister,  

� definiera och vidta lämpliga åtgärder för att optimera bolagets riskexponering, 

� se till att ramarna för riskhanteringen implementeras i den dagliga verksamheten, 

� regelbundet se över åtgärder för kontroll och riskreducering så att de är fortsatt relevanta och 

effektiva. 

� ta fram bolagets ORSA-rapport (se ORSA-policy för utförlig info) 

Frekvens  
Riskkommittén har normalt två stycken schemalagda möten per år, ett under våren och ett under 
hösten, vid behov kan extra möten hållas.  

Process 
Riskkommittén fördelar sina uppgifter enligt nedan kontinuerliga och iterativa process: 
 
Vårmöte 
 
� Genomgång av bolagets förgående Compliance- och riskkontrollrapport 

� Genomgång och ev. uppdatering av Governance Manual 

� Genomgång och ev. uppdatering av Riskregister 

 
Höstmöte 
 
� Förberedelse för framtagande av ORSA-rapport  

 



Riskkommitténs ordförande skall löpande uppdatera bolagets styrelse av riskkommitténs arbete med 

en avrapportering efter varje möte med riskkommittén.  

 

 


