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Utkast till Lagrådsremiss – Fler tillfälliga åtgärder för att 

underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor  

 

Regeringskansliet har skickat ut ett utkast till Lagrådsremiss – Fler tillfälliga åtgärder 

för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor – för synpunkter.  

Förslagen kompletterar de regler som nyligen införts genom lagen (2020:198) om 

tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor. I det aktuella utkastet till lagrådsremiss föreslås det att det ska 

införas tillfälliga möjligheter att genomföra årsstämmor helt utan fysiskt deltagande. 

Förslagen innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk 

uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller 

medlemmarna enbart deltar genom poströstning. Lagändringarna föreslås träda i 

kraft den 1 juni 2020. 

 

Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen, som avger ett 

gemensamt yttrande, ställer sig positiva till förslagen i utkastet till lagrådsremiss. 

Med hänsyn till den påverkan som spridningen av Coronaviruset har medfört och 

fortsatt medför för samhället ser vi det som angeläget att företagen ska kunna hålla 

årsstämmor utan hälsorisker för aktieägare och andra. Vi uppskattar därför 

departementets snabba hantering i denna angelägna fråga och vill lyfta följande.  

 

Det tyngsta skälet till föreliggande förslag synes vara att ett uppskjutande av 

bolagstämmor inte framstår som en ändamålsenlig åtgärd för att underlätta för 

företagen och motverka de ekonomiska konsekvenserna av smittspridning. För 

många företag skulle det dessutom krävas omfattande arbetsinsatser och betydande 
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resurser för att hålla nere det fysiska deltagande och att vidta andra nödvändiga 

åtgärder för att minimera risken för smittspridning.  

 

Förslaget inger dock vissa betänkligheter då det ger en utökade makt för styrelsen i 

aktiebolag och ekonomiska föreningar som förändrar balansen mellan organen inom 

bolag och föreningar. Detta bör emellertid, under rådande extra-ordinära 

förhållanden med en pandemi, kunna godtas.  

 

Även om de föreslagna åtgärderna kan tillstyrkas under föreliggande omständigheter 

finns det anledning för aktiebolag och föreningar att för framtiden utveckla alternativa 

system för bolagsstämmor med utnyttjande av modern teknik.  

 

Av utkastet till lagrådsremiss framgår vidare att regeln om att digitala bolags- och 

föreningsstämmor ska ske i kombination med poströstning är uppställd till skydd för 

aktieägare/medlemmar. Därmed finns möjlighet att genomföra stämman utan 

poströstning om samtliga aktieägare/medlemmar är överens om det. Med hänsyn till 

att det i föreningar med fullmäktigesystem är fullmäktige och inte medlemmen som 

ger sitt samtycke till att hålla en stämma helt på digital väg, bör det förtydligas att 

samtyckesprincipen även ska omfatta fullmäktige i föreningar där fullmäktige utövar 

föreningsstämmans befogenheter. Fullmäktigesystem är vanliga i föreningar med ett 

stort antal medlemmar och vi ser därför att det finns skäl att lägga till ett sådant 

förtydligande i propositionen.  

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN 

 

SVENSKA 

FONDHANDLAREFÖRENINGEN 

 

 

Hans Lindberg 

 

Urban Funered 

 

 

 


