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Betänkandet SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. - yttrande 
avseende beslutanderätt för ”Ersättning till ledande befattningshavare i 
aktiemarknadsbolag” 
 
I SOU 2009:34 ”Förenklingar i aktiebolagslagen m.m.” finns ett avsnitt, och därtill 
hörande förslag, som avser ”Ersättning till ledande befattningshavare i 
aktiemarknadsbolag”. Detta är en fråga som Nordstjernan anser är viktig, och därför 
inkommer Nordstjernan med följande yttrande. 
 
Bakgrund 
Bolagsstämman tillsätter styrelsen. Bolagsstämman avsätter styrelsen om den inte är nöjd 
med styrelsens arbete. Bolagsstämman bestämmer riktlinjer avseende ersättning till 
styrelsen. 
 
En av styrelsens viktigaste uppgifter är att den tillsätter verkställande direktören (VD). 
Styrelsen avsätter VD för det fall styrelsen inte är nöjd. Såvitt avser marknadsnoterade 
bolag har styrelsen dock idag inte rätt att fastställa riktlinjerna för VDs ersättning, utan 
det ankommer på bolagsstämman att fatta detta beslut (ABL 7 kap. 61 §). Detsamma 
gäller för övrigt beslut om riktlinjerna för ersättning till övriga ledningen (utöver VD).  
 
Nordstjernans åsikt 
När det gäller kravet i lag på att stämman ska fatta beslut om riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare anser Nordstjernan att lagstiftaren gjorde en logisk lapsus när 
reglerna infördes. Det är viktigt att detta rättas till så fort som möjligt. Eftersom 
bolagsstämman genom lagstiftarens försorg fråntagit styrelsen uppgiften att fastställa 
riktlinjerna för ersättning till ledningen blir en konsekvens att bolagsstämman också 
fråntagit styrelsen ansvaret. Styrelsen kan ej vara ansvarig för något den inte kan besluta 
om. Nordstjernan anser att det är principiellt fel att bolagsstämman skall ta detta ansvar 
och det därför är viktigt att ansvaret för ledningens ersättningar åter läggs på styrelsen.  
 
Ett steg i denna riktning är att stämmobeslutskravet tas bort ur lagen. Nordstjernan anser 
dock att skälen emot är lika starka när det gäller förslaget att låta detta 
stämmobeslutskrav regleras inom ramen för självregleringen. Nordstjernan är därför 
emot detta senare förslag. Styrelsen är det bolagsorgan som ska fatta alla beslut om 

Justitiedepartementet 
Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 
103 33  STOCKHOLM 

 



  

 2 

fastställande av riktlinjer för ersättning till ledningen. Styrelsen får därefter svara för sina 
beslut inför bolagsstämman.  
 
Tillbakablick 
Frågan om beslutanderätten avseende principer för ledningens ersättning är en fråga 
Nordstjernan tidigare yttrat sig om. I vårt remissvar avseende Svensk kod för 
bolagsstyrning daterat den 28 september 2004 står det:  
 
”Även förslaget att bolagsstämman ska besluta om ersättningsform till den verkställande 
ledningen är mer ett utslag av tidsandan än förståelse av att bedriva styrelsearbete. Att en 
och annan styrelse de facto har kört i diket i frågan om ersättning till ledningen tas till 
intäkt för att bolagsstämman skulle göra ett bättre jobb. Så är inte fallet och en styrelses 
allra viktigaste uppgift är, och kommer så att förbli, att rekrytera och styra en 
verkställande direktör. Och då måste styrelsen också ha kontroll över ersättningsfrågor 
och inte behöva förlita sig på beslut fattat av en bolagsstämma.” 
 
Detta var Nordstjernans syn år 2004 och det är Nordstjernans syn år 2009. 
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