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Om den här rapporten
John Mattson redovisar koncernens finansiella 
och icke-finansiella information i en gemensam 
rapport. Den legala årsredovisningen inkluderar 
förvaltningsberättelsen och de finansiella 
rapporterna och omfattar sidorna 45–82.

Inledning
Bolagsstyrningen i John Mattson syftar till att säkerställa att rättig
heter och skyldigheter är fördelade mellan bolagets organ i enlighet 
med tillämpliga lagar, regler och processer. En effektiv och trans
parent bolagsstyrning ger ägarna möjlighet att hävda sina intres
sen gentemot bolagets ledning samtidigt som ansvarsfördelningen 
mellan ledningen och styrelsen, men även i övrigt inom bolaget, är 
tydlig. Den resulterar också i att beslut kan fattas effektivt vilket möj
liggör för John Mattson att agera snabbt när nya affärsmöjligheter 
ges. John Mattson är ett svenskt publikt aktiebolag som noterades 
på Nasdaq Stockholm Mid Cap den 5 juni 2019. Bolagets bolagsstyr
ning grundar sig på svensk lag, främst aktiebolagslagen (2005:551), 
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), bolagets bolagsordning, 
interna regler (instruktioner och policyer) samt Nasdaq Stockholms 
regelverk för emittenter. Ytterligare information om John Mattsons 
bolagsstyrning finns på bolagets webbplats.

Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på 
en reglerad marknad i Sverige. Bolag behöver inte följa alla regler 
i Koden utan kan välja alternativa lösningar som de anser bättre 
lämpade för det aktuella bolagets specifika omständigheter, under 
förutsättning att bolaget rapporterar avvikelser, beskriver den alter
nativa lösningen och orsaken till avvikelsen förklaras i bolagsstyr
ningsrapporten (den s.k.följ eller förklaraprincipen). Under 2021 
har John Mattson tillämpat Koden utan avvikelser.

aktieägare
För information om ägarstruktur och största ägare, se sidorna 4142 
i denna årsredovisning.

Rösträtt
Det finns bara ett aktieslag och alla aktier har samma röstetal – en 
röst per aktie.

Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta besluts
fattande organ och aktieägarna utövar där sin rösträtt i nyckelfrågor, 
exempelvis fastställande av resultat och balansräkningar, disposi
tion av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsele

damöterna och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och 
revisorer samt arvode till styrelse och revisorer.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av 
räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till 
extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till 
bolagsstämma genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar 
och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att 
kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. 
Bolagets räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december. 

Rätt att deltaga
För att kunna delta i beslut krävs att aktieägaren är närvarande vid 
stämman, antingen personligen eller genom ombud. Vidare krävs 
att aktieägaren är införd i aktieboken vid visst datum före stämman 
och att anmälan om deltagande gjorts till bolaget i viss ordning.

Initiativ från aktieägare
Aktieägare som önskar få ett särskilt ärende behandlat på årsstäm
man kan normalt begära detta i god tid före stämman hos John 
Mattsons styrelse under särskild adress som publiceras på bolagets 
hemsida.

Årsstämma 2021
På John Mattsons årsstämma 2021 fattades bland annat beslut 
om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av 
aktier. Ingela Lindh invaldes som styrelseledamot, och EY med 
huvudansvarig Katrine Söderberg valdes till ny revisor. Övriga sty
relseledamöter omvaldes inklusive Johan Ljungberg som styrelsens 
ordförande. Det fattades också beslut om att inte lämna någon 
utdelning för räkenskapsåret 2020. Protokollet från årsstämman 
finns på John Mattsons webbplats.

Årsstämma 2022
John Mattsons årsstämma avhålls den 21 april 2022, klockan 14.00, 
Carl Malmstens skolans lokaler, Larsbergsvägen 8, Lidingö. Möjlig
het kommer även ges för aktieägare att delta genom poströstning. 
Anmälan till stämman och instruktioner för poströstning kommer 
att finnas tillgängliga på bolagets webbplats.

Valberedning
Valberedningen ska inför årsstämman utgöras av representanter för 
de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i bolaget per 
augusti varje år samt styrelsens ordförande, som även sammankal
lar valberedningen till dess första sammanträde. Valberedningen 
ska utföra sitt uppdrag i enlighet med av årsstämman beslutade 
instruktioner, Koden och övriga tillämpliga regler. I uppdraget ingår 
bland annat att lämna förslag till ordförande vid årsstämma, antal 
styrelseledamöter, val av ordförande och andra stämmovalda leda
möter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de 
stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens 
utskott, val av revisor och arvode till revisor. I den mån så anses 
erforderligt ska valberedningen även lägga fram förslag till ändringar 
i gällande regler för valberedningen. Valberedningen ska särskilt 
beakta Kodens krav på mångsidighet och bredd i styrelsen och 
på att eftersträva en jämn könsfördelning. Inget arvode ska utgå 
till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga 
kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

Valberedning inför årsstämman 2022
Valberedningen har haft tre protokollförda möten under 2021 och 
2022. John Mattsons valberedning uppfyller kraven på oberoende i 
förhållande till bolaget. Ledamöterna i valberedningen och vilka ägare 
som utsett dem framgår av tabellen nedan. John Mattsons valbe
redning kan kontaktas via epost, valberedningen@johnmattson.se.

Valberedningens ledamöter inför årsstämman 2022
• JanErik Lindstedt, utsedd av AB Borudan Ett (val beredningens 

ordförande)
• Johan Ljungberg, utsedd av Tagehus Holding AB
• Magnus Strömer, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning 

AB (publ)

Bolagsstyrningsrapport 2021
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Styrelsen
Styrelsen är bolagets näst högsta beslutande organ efter bolagsstäm
man. John Mattsons styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av 
minst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter. Vid årsstämman 
den 21 april 2021 beslutades att omvälja Johan Ljungberg, Ulrika 
Danielsson, Håkan Blixt, och Christer Olofsson till styrelseledamöter, 
samt Johan Ljungberg omvaldes till styrelseordförande. Ingela Lindh 
nyinvaldes till styrelsen. För information om styrelseledamöterna 
och deras uppdrag utanför koncernen samt innehav av aktier i John 
Mattson, se avsnittet ”Styrelse ”, sidan 54.

ansvar och arbete
Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen, John Mattsons 
bolagsordning och Koden. Styrelsens arbete regleras dessutom av 
den arbetsordning som styrelsen årligen fastställer. Arbetsordningen 
reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande 
och verkställande direktören. Styrelsen antar även instruktioner för 
styrelsens utskott samt instruktion för verkställande direktören 
(inklusive instruktion avseende verkställande direktörens ekono
miska rapportering). 

Styrelsen ansvarar för John Mattsons organisation och förvalt
ningen av bolagets angelägenheter. Det innefattar bland annat att 
upprätta övergripande och långsiktiga strategier, mål, budgetar 
och affärsplaner samt att fastställa riktlinjer för att säkerställa att 
John Mattsons verksamhet är långsiktigt värdeskapande. Styrelsens 
ansvar innefattar även granskning och godkännande av bokslut 
samt att fatta beslut i frågor rörande investeringar, försäljningar, 
kapitalstruktur, utdelningspolicy, och utveckling. Styrelsens antar 
även bolagets väsentliga policyer och tillser att kontrollsystem finns 
för att följa upp att dessa efterlevs samt tillser att system finns 
för kontroll och uppföljning av bolagets verksamhet, risker och 
betydande förändringar i bolagets organisation och verksamhet. 
Styrelsen utser bolagets verkställande direktör samt fastställer 
lön och annan ersättning till denne och till andra ledande befatt
ningshavare i enlighet med riktlinjerna för ersättning till ledande 
befattningshavare som antagits av bolagsstämman. Styrelsen har det 
övergripande ansvaret för att hållbarhet är en central och integrerad 
del i hur John Mattson ska styras. I John Mattsons fastställda stra
tegi är hållbarhetsperspektivet integrerat och affärsplanen för 2022 
inkluderar ett antal strategiska hållbarhetsmål. Global Compacts tio 
principer för hållbart företagande utgör grunden för ansvarstagande 
och bolagets värdegrund och uppförandekod ska vägleda bolagets 
styrelse, ledning, medarbetare och samarbetspartners i det dagliga 
arbetet. Uppförandekoden kompletteras av specifika policyer inom 
olika områden, som exempelvis mångfald och jämställdhet samt 
arbetsmiljö. John Mattsons strategiska hållbarhetsarbete bedrivs 

inom fyra fokusområden, som bidrar till bolagets värdeskapande 
såväl finansiellt som strategiskt. Styrelsens ordförande ansvarar 
bland annat för att tillse att styrelseledamöterna får alla nödvändiga 
handlingar och den information de behöver för att kunna följa John 
Mattsons ställning, resultat, likviditet, ekonomiska planering och 
utveckling i övrigt. Det åligger ordföranden att fullgöra uppdrag 
lämnat av årsstämman beträffande inrättande av valberedning och 
att delta i dess arbete. Styrelseordföranden ska i nära samarbete 
med verkställande direktören övervaka bolagets resultat och för
bereda samt vara ordförande på styrelsemöten. Styrelseordföran
den är också ansvarig för att styrelsen årligen utvärderar sitt och 
verkställande direktörens arbete. Styrelsen träffas enligt ett årligt 
förutbestämt schema. Utöver dessa möten kan det komma att kallas 
till ytterligare styrelsemöten för att hantera frågor som inte kan 
skjutas upp till nästa ordinarie styrelsemöte.

Styrelsens arbete under 2021
John Mattsons styrelse har under 2021 haft 18 möten varav ett 
konstituerande möte. 

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens ordförande initierar en gång per år, i enlighet med sty
relsens arbetsordning, en utvärdering av styrelsens arbete. 2021 års 
utvärdering har utförts så att varje styrelseledamot besvarat ett frå
geformulär. Därutöver har styrelseordföranden haft vissa enskilda 
kontakter med ledamöterna. Utvärderingens syfte är att få en upp
fattning om styrelseledamöternas åsikter om hur styrelsearbetet 
bedrivs och vilka åtgärder som kan genomföras för att effektivisera 
styrelsearbetet. Avsikten är också att få en uppfattning om vilken 
typ av frågor som styrelsen anser bör ges mer utrymme och på vilka 
områden det eventuellt krävs ytterligare erfarenhet och kompetens  
i styrelsen. Resultatet av utvärderingen har redovisats inom sty
relsen och har av styrelsens ordförande delgivits valberedningen.

Ersättningsutskottet
Enligt Koden kan styrelsens ordförande vara ordförande i utskottet. 
Övriga bolagsstämmovalda ledamöter ska vara oberoende i förhål
lande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsens ersättningsutskott 
utvärderar löpande de ledande befattningshavarnas ersättningsvill
kor mot bakgrund av gällande marknadsvillkor. Utskottet bereder 
ärenden inom dessa områden för beslut av styrelsen. Ersättnings
utskottet består för närvarande av tre styrelseledamöter: Johan 
Ljungberg (ordförande), Ulrika Danielsson och Håkan Blixt, vilka 
samtliga anses vara oberoende i förhållande till bolaget och dess 
ledande befattningshavare. Utskottets ledamöter utses av styrelsen 
en gång per år. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är 
bland annat, att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättnings
principer, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolags
ledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade 
program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, och följa och 
utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande 
befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om 
samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bola
get. Ersättningsutskottet ska sammanträda minst två gånger per 
år. Under 2021 hade ersättningsutskottet tre möten. Ledamöterna  
i utskottet närvarade vid samtliga möten. Vid mötena behandlades 
bland annat bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befatt
ningshavare och ersättningsnivåer till vd och andra ledande befatt
ningshavare samt bolagets incitamentsprogram för alla anställda.

Revisions- och finansutskottet
Enligt aktiebolagslagen och dess förarbeten ska styrelsen ha ett 
revisionsutskott som består av minst två ledamöter. Utskottets 
ledamöter får inte vara anställda av John Mattson och minst en 
ledamot ska ha redovisnings eller revisionskompetens. Revisions 
och finansutskottet består för närvarande av tre styrelseledamöter: 
Ulrika Danielsson (ordförande), som bedömts uppfylla kravet på 

Mötesdeltagande

Styrelseledamot arvode (tsek) Styrelse Revisions- och finansutskottet Ersättningsutskottet Oberoende

Johan Ljungberg 415 18/18 7/7 4/4 Nej¹)

Håkan Blixt 215 18/18 7/7 4/4 Ja

Ulrika Danielsson 240 18/18 7/7 4/4 Nej¹)

Ingela Lindh 175 18/18 – – Ja

Christer Olofsson 175 18/18 – – Ja

1) Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare. Inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
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redovisnings eller revisionskompetens, Johan Ljungberg och Håkan 
Blixt. Utskottets ledamöter samt dess ordförande utses av styrelsen 
en gång per år. Revisions och finansutskottet har bland annat till 
uppgift att övervaka John Mattsons finansiella rapportering samt 
lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporte
ringens tillförlitlighet. Utskottet kontrollerar efterlevnad av John 
Mattsons finanspolicy och säkerställer tillgång till kapital. Revision 
och finansutskottet övervakar också effektiviteten i bolagets interna 
kontroll och riskhantering. Revision och finansutskottets uppgift 
är också att hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen 
och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsin
spektionens kvalitetskontroll. Resultatet av revisionen och om på 
vilket sätt revisionen bidrar till den finansiella rapporteringens 
tillförlitlighet, och vilken funktion utskottet har haft, samt granska 
och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet, och då 
särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra 
tjänster än revisionstjänster, är också revision och finansutskottets 
uppdrag. I revision och finansutskottets uppgift ingår även att 
biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstäm
mans beslut om revisorsval. Revisions och finansutskottet ska sam
manträda minst fyra gånger per år. Under 2021 hade revisions och 
finansutskottet sju möten. Ledamöterna i utskottet närvarade vid 
samtliga möten. Vid mötena behandlades bland annat efterlevnad 
finanspolicy, bolagets delårsrapporter, den externa revisionens 
inriktning och bolagets interna kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen.

Ersättning till styrelseledamöter och styrelsens utskott
Vid årsstämman den 22 april 2021 beslöts att styrelsearvode ska 
utgå med 375 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 
kronor till var och en av de övriga ledamöterna för tiden intill slutet 
av årsstämman 2022, fördelat enligt tabellen på föregående sida. 
Vid samma årsstämma beslöts att ersättning ska utgå med 50 000 
kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till övriga ledamöter 
i styrelsens revisions och finansutskott. Ledamöter i styrelsens 
ersättningsutskott beslöts en ersättning på 15 000 kr vardera.

Vd och övriga ledande befattningshavare
Vd är underordnad styrelsen och ansvarar för John Mattsons 
löpande förvaltning och den dagliga driften av bolaget. Arbets
fördelningen mellan styrelsen och vd framgår av arbetsordningen 
för styrelsen och instruktionen för den verkställande direktören.

Vd ansvarar för att leda verksamheten i enlighet med styrelsens 
riktlinjer och anvisningar samt för att styrelsen erhåller information 
och nödvändigt beslutsunderlag. Vd leder arbetet i koncernled
ningen samt fattar beslut efter samråd med dess ledamöter. Vidare 

är vd föredragande vid styrelsens sammanträden och ska tillse att 
styrelseledamöterna löpande tillställs den information som behövs 
för att följa bolagets och koncernens finansiella ställning, resultat, 
likviditet och utveckling. Vd och övriga ledande befattningshavare 
presenteras närmare på sidan 55.

Riktlinjer för ersättning till vd och övriga ledande 
befattningshavare
Vid årsstämman den 22 april 2021 beslöts om nedanstående rikt
linjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget att gälla 
fram till årsstämman 2022.

Bolaget ska erbjuda ersättningar och andra anställningsvill
kor som möjliggör för John Mattson att rekrytera, motivera och 
behålla ledande befattningshavare med sådan kompetens som 
John Mattson behöver för att genomföra sin strategi och uppnå 
verksamhetens mål. Marknadsmässighet och konkurrenskraft ska 
vara övergripande principer för ersättning till ledande befattnings
havare i bolaget. Ersättningen till de ledande befattningshavarna kan 
utgöras av en fast grundlön, rörlig kontant ersättning, långsiktiga 
aktiebaserade incitamentsprogram, som i vissa fall kan innehålla 
viss lönekompensation, pension samt andra sedvanliga ersättningar 
och förmåner. Med ledande befattningshavare avses verkställande 
direktören och till denne rapporterande chefer som ingår i koncern
ledningen för Koncernen. Bolagets ledande befattningshavare är för 
närvarande verkställande direktören, ekonomi och finanschefen, 
förvaltningschefen, affärsutvecklingschefen, chefen för projekt och 
kommunikationschefen.

Principer för fast ersättning
Den fasta lönen ska baseras på den ledande befattningshavarens 
kompetens, ansvar och prestation och ska vara marknadsmässig 
och konkurrenskraftig. Den fasta lönen ska utvärderas årligen av 
ersättningsutskottet.

Principer för rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen ska baseras på förutbestämda individu
ella och koncernövergripande mål, och kan exempelvis vara av en 
kombination av intäkts, kassaflödes och aktivitetsmål. Målen ska 
fastställas årligen av ersättningsutskottet med avsikten att de ska 
vara i linje med John Mattsons affärsstrategi och finansiella mål. För 
verkställande direktören får den rörliga kontanta ersättningen inte 
överstiga sex månadslöner (beräknat på den fasta månadslönen). För 
övriga ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen inte 
överstiga fyra månadslöner (beräknat på den fasta månadslönen). 
Bolagsstämman beslutar om den rörliga ersättningen ska kunna 
betalas i form av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram.

Sådana incitamentsprogram ska utformas med syftet att dels främja 
ett långsiktigt värdeskapande, dels åstadkomma en ökad intresse
gemenskap mellan den deltagande ledande befattningshavarens 
intresse och aktieägarnas intressen. Intjänandeperioden, eller peri
oden från avtalets ingående till dess att aktier får förvärvas i sådant 
incitamentsprogram, får inte understiga tre år. Incitamentsprogram 
som innefattar förvärv av Aktier ska även utformas så att ett eget 
aktieinnehav i bolaget främjas. Styrelsen ska årligen utvärdera huru
vida ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram ska föreslås 
bolagsstämman eller inte. Under räkenskapsåret 2021 har ersättning 
till vd och övriga ledande befattningshavare betalats ut i enlighet 
med tabell i not 7.

Pension
De ledande befattningshavarna ska erbjudas marknadsmässiga 
pensionsvillkor och pensionsnivåer.

andra förmåner
Andra sedvanliga förmåner, som exempelvis tjänstebil och sjuk
vårdsförsäkring, ska vara marknadsmässiga.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
Mellan bolaget och den verkställande direktören gäller en uppsäg
ningstid om 18 månader vid uppsägning från bolaget och sex måna
der vid uppsägning från den verkställande direktörens sida. Den 
verkställande direktören har rätt till ett avgångsvederlag motsva
rande tolv fasta månadslöner med avräkning. För de övriga ledande 
befattningshavarna, gäller en uppsägningstid om sex månader.

avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen ska ha rätt att frångå från dessa riktlinjer om det i ett 
enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker 
ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid 
närmast följande årsstämma.

Incitamentsprogram och bonusprogram
Samtliga tillsvidareanställda (inklusive ledande befattningshavare) 
i John Mattson deltar i ett bonusprogram inom ramen för vilket de 
har möjlighet till en årlig prestationsbaserad bonus uppgående till 
högst en fast månadslön. Utfall av bonus beror på en viss ökning av 
förvaltningsresultatet per aktie, en viss tröskel avseende minskat 
hållbarhetsavfall i kostnad och vikt, samt ett serviceindex mätt 
utifrån kundnöjdhet. Jämförelse sker dels mot föregående år och 
dels mot ett branschsnitt. Ledande befattningshavare har möjlighet 
till ytterligare totalt två fasta månadslöner per år i bonus, varav en 
månadslön utgår vid uppfyllande av individuella förändrings och 
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Om den här rapporten
John Mattson redovisar koncernens finansiella 
och icke-finansiella information i en gemensam 
rapport. Den legala årsredovisningen inkluderar 
förvaltningsberättelsen och de finansiella 
rapporterna och omfattar sidorna 45–82.

förbättringsmål och en månadslön utgår vid viss ökning av sub
stansvärdet per aktie. De ledande befattningshavarna kan därmed 
erhålla totalt högst tre fasta månadslöner vardera. 

Revision
Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och redovisning samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revision 
av bolagets finansiella rapporter och räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utförs i enlighet med  
i Sverige accepterade revisionsstandarder. Enligt John Mattsons 
bolagsordning ska bolaget utse en till två revisorer med eller utan 
revisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag. På 
årsstämman den 21 april 2021 nyvaldes Ernst & Young, med den auk
toriserade revisorn Katrine Söderberg som huvudansvarig revisor 
för perioden fram till årsstämman 2022. Efter varje räkenskapsår ska 
revisorn lägga fram en revisionsberättelse och en koncernrevisions
berättelse för årsstämman. Vid ett av de tillfällen då styrelsen sam
manträffar med revisorn ska ingen från företagsledningen närvara. 
Revisions och finansutskottet granskar och övervakar revisorns 
opartiskhet och självständighet. Revisorn erhåller ersättning för 
sitt arbete i enlighet med beslut på årsstämman. För räkenskapsåret 
2021 uppgick den totala ersättningen till bolagets revisor till 1,8 Mkr.

Intern kontroll över finansiell rapportering och riskhantering
John Mattsons interna kontroll avseende den finansiella rappor
teringen är utformad för att hantera risker och säkerställa en hög 
tillförlitlighet i processerna kring upprättandet av de finansiella 
rapporterna samt för att säkerställa att tillämpliga redovisnings
krav och andra krav på John Mattson som noterat bolag efter
levs. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för den 
interna kontrollen av bolaget avseende finansiell rapportering. 
John Mattson följer Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commissions (COSO:s) ramverk för att utvärdera 
ett företags interna kontroll över den finansiella rapporteringen, 

”Internal Control – Integrated Framework”, som består av följande 
fem komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 
information och kommunikation samt uppföljning. John Mattson 
har en operativt decentraliserad och transparant organisation där 
ekonomiavdelningen är centraliserad som en stödfunktion. Det 
innebär att bolaget har resurser, i form av medarbetare och system, 
på plats för att slå fast enhetliga och effektiva administrativa rutiner 
och processer. Processer utvärderas löpande i takt med efterlevnad.

Uppföljning av resultat och balans görs månadsvis. Tydlig 
dokumentation via policyer och instruktioner tillsammans med 
återkommande uppföljning och regelbundna diskussioner med 
revisorerna, säkerställer kontinuerligt arbetet med att förbättra 
processerna. Hantering och rapportering granskas av bolagets revi
sorer två gånger om året och rapporteras till såväl revisions och 
finansutskott som styrelse. Baserat på ovan anses det därför inte 
föreligga något behov av internrevision. 

Kontrollmiljö
Den interna kontrollen bygger på ansvarsfördelningar och arbetsför
delningar genom styrelsens arbetsordning, instruktion för utskotten, 
vd och den finansiella rapporteringen och policyer. Efterlevnaden 
av dessa följs upp och utvärderas kontinuerligt av ansvarig person. 
I den övergripande kontrollmiljön ingår också att en koncernö
vergripande riskutvärdering ska utföras där risker identifieras och 
utvärderas. Ledningsgruppen ansvarar för att riskerna hanteras på 
tillfredsställande sätt.

Riskhantering
Identifiering, bedömning och hantering av risker kopplade till 
redovisning och finansiell rapportering ska finnas inbyggd i John 
Mattsons väsentliga processer. Genom processkartor ska proces
serna inklusive identifierade risker och kontroller dokumenteras.

Kontrollaktiviteter
Till varje identifierad risk ska kontroller kopplas tills dess att risken 
anses eliminerad alternativt reducerad till acceptabel nivå. Kontroll 
aktiviteter ska dokumenteras så att spårbarhet finns av utförandet.

Information och kommunikation
Relevant information ska kommuniceras på rätt sätt, till rätt motta
gare och vid rätt tidpunkt. Att kommunicera relevant information, 
både uppåt och nedåt i en organisation och till externa parter är 
en viktig del av god intern kontroll. Ledningsgruppens möten ska 
användas som ett forum för kommunikation och informationssprid
ning. Processansvariga ska ha tillräcklig kunskap om de väsent
liga riskerna samt relaterade kontrollaktiviteter i den specifika 
 processen.

Uppföljning
Systemet för intern kontroll och riskhantering ska följas upp konti
nuerligt och syftar till att säkerställa att systemet upprätthålls, att 
förändringar sker vid behov och att utvärdera förändringar i arbets
sätt. Ledningsgruppen ska utvärdera att den koncernövergripande 
riskutvärderingen och hanteringen samt de specifika kontrollaktivi
teter som utförs i respektive väsentlig process är fortsatt relevanta 
för att hantera de väsentliga risker John Mattson står inför.

avvikelser i förhållande till Koden
John Mattson tillämpar Koden för bolagsstyrning. Koden bygger 
som nämnts på principen ”följ eller förklara”. Detta innebär att ett 
företag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men 
ska då avge förklaring där skäl till avvikelsen redovisas. 

John Mattson har under räkenskapsåret 2021 följt Koden utan 
avvikelse.
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Om den här rapporten
John Mattson redovisar koncernens finansiella 
och icke-finansiella information i en gemensam 
rapport. Den legala årsredovisningen inkluderar 
förvaltningsberättelsen och de finansiella 
rapporterna och omfattar sidorna 45–82.

JOhaN LJUNGBERG
Styrelseledamot sedan 2018,  
styrelseordförande sedan 2020. Ledamot 
i revisions- och finansutskottet och ord-
förande i ersättningsutskottet.
Född: 1972.
Utbildning: Civilingenjörsutbildning, 
Kungliga Tekniska högskolan och Tufts 
University.  
andra pågående uppdrag: Verkställande 
direktör och styrelseordförande i Tagehus 
Holding AB, styrelseordförande och styrelse- 
ledamot i bolag inom Tagehuskoncernen, 
styrelseordförande i Atrium Ljungberg AB, 
styrelseledamot i K2A Knaust & Andersson 
Fastigheter AB.
aktieinnehav i bolaget  
(inkl. ev. närstående innehav): 4 336 698 
aktier genom majoritets ägande i Tagehus 
Holding AB.
Beroendestatus: Oberoende i förhållande 
till bolaget och dess ledande befattnings-
havare. Inte oberoende i förhållande till 
bolagets större aktieägare.

hÅKaN BLIXT
Styrelseledamot sedan 2012.  
Ledamot i  revisions- och finansutskottet  
och i ersättningsutskottet. 
Född: 1957.
Utbildning: Civilingenjör lantmäteri,  
Kungliga Tekniska högskolan. 
andra pågående uppdrag: Styrelseledamot  
i SveaReal Holding AB (samt dotterbolag till 
SveaReal Holding AB). Styrelseledamot  
i Håkan Blixt Ensemble AB. 
aktieinnehav i bolaget  
(inkl. ev. närstående innehav): – 
Beroendestatus: Oberoende i förhållande 
till bolaget, dess ledande befattningshavare 
och större aktieägare.

ULRIKa DaNIELSSON
Styrelseledamot sedan 2018.  
Ordförande i revisions- och finansutskottet  
och ledamot i ersättningsutskottet.
Född: 1972.
Utbildning: Ekonomie magisterexamen  
i företagsekonomi, Handelshögskolan vid 
 Göteborgs universitet.
andra pågående uppdrag: Cfo i Atrium 
Ljungberg AB. 
aktieinnehav i bolaget  
(inkl. ev. närstående innehav): – 
Beroendestatus: Oberoende i förhållande 
till bolaget och dess ledande befattnings-
havare. Inte oberoende i förhållande till 
bolagets större aktieägare.

ChRISTER OLOFSSON
Styrelseledamot sedan 2015.
Född: 1951.
Utbildning: Civilingenjör väg- och vatten,  
Kungliga Tekniska högskolan.
andra pågående uppdrag: Styrelseledamot  
i Olofsson & Partners AB och Olofs Holding AB.  
aktieinnehav i bolaget  
(inkl. ev. närstående innehav): – 
Beroendestatus: Oberoende i förhållande 
till bolaget, dess ledande befattningshavare 
och större aktieägare.

INGELa LINDh
Styrelseledamot sedan 2021.
Född: 1959.
Utbildning: Arkitekt vid Kungliga Tekniska
högskolan.
andra pågående uppdrag: Ordförande  
i Fastighetsägarna Sverige. Ordförande  
i Svensk Byggtjänst. Styrelseledamot  
i Anders Bodin AB.
aktieinnehav i bolaget  
(inkl. ev. närståendeinnehav): –
Beroendestatus: Oberoende i förhållande
till bolaget, dess ledande befattningshavare
och större aktieägare. 

Styrelse
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Om den här rapporten
John Mattson redovisar koncernens finansiella 
och icke-finansiella information i en gemensam 
rapport. Den legala årsredovisningen inkluderar 
förvaltningsberättelsen och de finansiella 
rapporterna och omfattar sidorna 45–82.

Ledning

PER NILSSON
Verkställande direktör.  
Anställd sedan 2022, verkställande direktör 
sedan 2022.
Född: 1978.
Utbildning: Civilingenjörsutbildning inom 
industriell ekonomi, Kungliga Tekniska 
Högskolan.
andra pågående uppdrag: –
aktieinnehav i bolaget:–

MaRI EDBERG
Kommunikationschef.  
Ledande befattningshavare sedan 2020.
Född: 1964.
Utbildning: Kandidatexamen ekonomi/
marknadsföring, Uppsala universitet. 
andra pågående uppdrag: –
aktieinnehav i bolaget:–

DaNIEL FORNBRaNDT 
Affärsutvecklingschef.  
Ledande befattningshavare sedan 2020.
Född: 1979.
Utbildning: Magisterexamen ekonomi,  
Uppsala universitet. 
andra pågående uppdrag: –
aktieinnehav i bolaget: 8 125 aktier.

ChRISTINa haNSSON
Förvaltningschef.  
Ledande befattningshavare sedan 2019. 
Född: 1972.
Utbildning: Civilingenjör lantmäteri,  
Lunds Tekniska Högskola.
andra pågående uppdrag: –
aktieinnehav i bolaget: 330 aktier.

MaRTIN LaNDERBY
Chef Projekt.  
Ledande befattningshavare sedan 2020.
Född: 1977.
Utbildning: Civilingenjör väg och vatten,  
Kungliga Tekniska högskolan.
andra pågående uppdrag: –
aktieinnehav i bolaget: 5 250 aktier.

Under 2021 har John Mattsons koncernledning inkluderat Siv Malmgren, vd och Maria Sidén, cfo. 
Siv Malmgren avgick som vd i januari 2021. Maria Sidén slutade som cfo vid månadsskiftet februari/
mars 2022. Till ny cfo har Mattias Lundström utsetts; han tillträder senast i augusti 2022. Däremellan 
är Lars Ingman tillförordnad cfo.
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