
Andreas Westlund ny affärsområdeschef för Humana
Personlig Assistans
Harald Wessman har efter tio framgångsrika år som affärsområdeschef för Personlig Assistans beslutat att lämna
Humana. Ny chef för Humanas assistansverksamhet blir Andreas Westlund som idag arbetar som CFO för
assistansverksamheten. Harald Wessman frånträder sin roll den sista mars och blir kvar i koncernen fram till och
med juni 2018.

Harald Wessman ersätts av Andreas Westlund som har arbetat tio år inom Humana, närmast som CFO för affärsområdet
Personlig Assistans. Andreas har gedigen kunskap om verksamheten och ett brett kontaktnät både inom Humana och i
branschen. Andreas tar över som ny affärsområdeschef från och med april 2018.

- Tack vare Harald har Humana Assistans, på ett framgångsrikt sätt, navigerat genom de senaste årens tuffa förutsättningar
utan att tappa fokus på kunden. Hans insatser har i hög grad bidragit till att vi idag kan glädjas åt flera beslut som värnar
LSS-reformen och allas rätt till ett bra liv. Harald har bidragit med kompetens och insikter såväl internt som externt gentemot
myndigheter, politiker och beslutsfattare. Harald har därmed genom sitt mångåriga engagemang för Humana och våra kunder,
sin djupa branschkunskap och sin starka personlighet haft stor betydelse för inte bara Humanas utan hela branschens
utveckling, säger Rasmus Nerman, vd och koncernchef på Humana.

- Det har varit en stor förmån att få leda Humana Assistans. Att ha insikten om att det är dags att lämna över och sedan
verkligen fatta beslutet sägs vara det svåraste för en ledare. Jag kan bara instämma. Jag är mycket stolt över all den nytta
både för enskilda och för samhället i stort som vi har levererat och där vi nu har alla förutsättningar att fortsätta, säger Harald
Wessman, affärsområdeschef för Humana Assistans.

- Humanas assistansverksamhet står idag mycket stark med lojala kunder, engagerade medarbetare och marknadsledande
kvalitet och effektivitet. Vi har en tydlig strategi för framtiden och tar idag marknadsandelar i ett utmanande läge. Det är också
ett organisatoriskt styrkebesked att vi finner en intern lösning. Med Andreas Westlunds gedigna kompetens att driva personlig
assistansverksamhet ser vi fram emot att ta nästa steg, säger Rasmus Nerman.

- Även om Harald fortsätter ytterligare en tid så vill jag redan nu passa på att tacka honom för alla hans värdefulla bidrag till
Humana under dessa år och önska honom all lycka till, både som kollega och vän, avslutar Rasmus Nerman.

För mer information vänligen kontakta:

Rasmus Nerman, rasmus.nerman@humana.se,  mobil 070-828 18 60
Harald Wessman, harald.wessman@humana.se, mobil 070-022 28 27

Kommunikationsansvarig Humana Assistans
070-410 56 11
jonatan.arenius@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans,
äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge
och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2016
uppgick rörelseintäkterna till 6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i
Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller http://corporate.humana.se


