
 

 

Protokoll fört vid sammanträde  

2021-04-16 (nr 2 2021) 

kl 09.00-12.00 

 

 

Närvarande: Förre justitierådet Mats Melin, (ordförande), rektor Astrid Söderbergh 

Widding (pp. 1-5, 7-12), prorektor Clas Hättestrand (p. 6), verkställande 

direktör Tuula Teeri (fr.o.m. p. 4), styrelseordförande Hans Börsvik (pp. 

1-7, 10-12), generaldirektör Gunilla Nordlöf (pp. 1-7, 10-12), 

universitetsrektor Tiit Land, direktör Anders Lindberg, senior analytiker 

Katarina Nordqvist, styresman Sanne Houby-Nielsen, professor Yvonne 

Svanström, professor Henrik Cederquist, professor Jessika van der Sluijs 

(tjänstgörande suppleant), kårordförande Sofia Holmdahl och vice 

kårordförande Elis Wibacke. 

 

Huvudföredragande: Tf universitetsdirektör Åsa Borin 

 

Föredragande: Tf universitetsdirektör Åsa Borin (pp. 4, 8-9), utredare Anna 

Riddarström (pp. 5-6), innovationsrådgivare Tor Regberg (p. 7), 

vicerektor Yvonne Svanström (p. 10), professor Tom Britton (p. 12). 

 

Övriga närvarande: Professor Lena Mäler (suppleant), prorektor Clas Hättestrand (pp. 1-5, 7-

12), tillförordnad universitetsdirektör Åsa Borin, sekretariatschef Maria 

Wilenius, chefsjurist Markos Stavroulakis, internrevisionschef Maria 

Pilbark Brenner, kommunikationschef Johan Brandt, 

innovationsrådgivare Tor Regberg (p. 7-9), avdelningschef Maryam 

Hansson Edalat (pp. 7-9), professor Tom Britton (p. 12), Elisabeth 

Weingartner (SACO), samt utredare Anna Riddarström. 

 

Protokollförare: Utredare Anna Riddarström 

 

   

1.  Utseende av justeringsperson 

 

Sanne Houby Nielsen utses till 

justeringsperson. 

 

2.  Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställs. 

 

3.  Information från rektor  

 

Rektor informerar om att universitetsdirektör 

Eino Örnfeldt har slutat på Stockholms 

universitet för att tillträda som 

generaldirektör för Universitets- och 

högskolerådet. Rekrytering av ny 

universitetsdirektör har påbörjats liksom 

rekrytering av ny ekonomichef. Vidare 

informerar rektor om vilka konsekvenser 

vårändringsbudgeten får för Stockholms 

universitet jämfört med andra lärosäten, om 

pågående diskussioner kring förslaget 

gällande profilering i tilldelningen av 

anslagsmedel för forskning och 

forskarutbildning, om kommande 

myndighetsdialog samt om det höga 
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söktrycket till Stockholms universitet inför 

kommande hösttermin. Avslutningsvis 

informerade rektor om remissyttranden som 

universitetet har lämnat angående följande 

fyra betänkanden: Innovation som drivkraft – 

från forskning till nytta (2020:59), En 

gemensam utbildning inom statsförvaltningen 

(SOU 2020:40), Krav på kunskaper i svenska 

och samhällskunskap för svenskt 

medborgarskap (SOU 2021:2) och En 

gemensam angelägenhet (SOU 2020:48) samt 

remissvaret avseende promemorian Ökad 

kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i 

skolan (U2021/00301). 

 

4.  Anmälan av Riksrevisionens revisions- 

berättelse samt revisors rapport  

(dnr SU FV-0256-21) 

 

Universitetsstyrelsen beslutar att lägga 

revisionsberättelsen och revisors rapport till 

handlingarna (bilaga 1). 

5.  Beslut om Regler för process att föreslå rektor 

och utse prorektor 

(dnr SU FV-0559-21) 

 

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa 

Regler för process att föreslå rektor och utse 

prorektor enligt bilaga 2. 

6.  Beslut om process för förslag till rektor för 

mandatperioden 2022-02-01 - 2025-01-31 

(dnr SU FV-0560-21) 

 

 

 

 

 

Universitetsstyrelsens ställer sig positiv till 

att föreslå att Astrid Söderbergh Widding 

omförordnas som rektor vid Stockholms 

universitet för perioden 2022-02-01 – 2025-

01-31.  

 

Universitetsstyrelsen beslutar att inleda en 

förenklad process för omförordnande och att 

hörande av lärare, övriga anställda och 

studenter ska ske genom Stockholms 

universitets hörandeförsamling.   

 

Det antecknas att rektor Astrid Söderbergh 

Widding inte har deltagit i beslutet. 

 

7.  Beslut om revidering av ägaranvisningar för 

Stockholms universitet Holding AB 

(dnr SU FV-4143-20) 

 

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa 

förslag till ägaranvisningar för Stockholms 

universitet Holding AB enligt bilaga 3. 

 

Detta beslut ersätter ägaranvisningar för 

Stockholms universitet Holding AB, 

fastställda av universitetsstyrelsen 2018-05-

25. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 
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8.  Beslut om förslag till arvode för 

styrelseledamöter i Stockholms universitet 

Holding AB 

(dnr SU FV-4143-20) 

 

Universitetsstyrelsen beslutar föreslå att 

styrelseledamöter i Stockholms universitet 

Holding AB år 2021 arvoderas enligt 

följande: Styrelseordföranden erhåller ett 

arvode om 1,6 prisbasbelopp (76 160 kronor), 

övriga styrelseledamöter erhåller ett arvode 

om 0,8 prisbasbelopp (38 080 kronor). 

 

Enligt ägardirektiv utdelas inga arvoden till 

ledamöter som är anställda vid Stockholms 

universitet. 

 

Det antecknas att styrelseordförande Hans 

Börsvik, och generaldirektör Gunilla Nordlöf 

inte har deltagit i beslutet. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

9.  Förslag till styrelseledamöter i Stockholms 

universitet Holding AB 

(dnr SU FV-4143-20) 

 

Universitetsstyrelsen beslutar föreslå att 

följande personer utses till ledamöter i 

styrelsen för Stockholms universitet Holding 

AB för kommande mandatperiod: 

styrelseordförande Hans Börsvik, tillika 

ordförande, generaldirektör Gunilla Nordlöf, 

verkställande direktör Krusbeth Kristensson, 

professor Mats Danielson, och professor 

Mats Johnsson. 

 

Det antecknas att kårordförande Sofia 

Holmdahl och vice kårordförande Elis 

Wibacke anser att det även fortsättningsvis 

borde ha funnits en studeranderepresentant i 

styrelsen för Stockholms universitet Holding 

AB. 

 

Det antecknas vidare att styrelseordförande 

Hans Börsvik, och generaldirektör Gunilla 

Nordlöf inte har deltagit i beslutet. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

10.  Beslut om organisatorisk tillhörighet för 

Stockholms centrum för forskning om 

offentlig sektor (SCORE) 

(dnr SU FV-3498-19) 

 

Universitetsstyrelsen beslutar att Stockholms 

centrum för forskning om offentlig sektor ska 

placeras vid Socialantropologiska 

institutionen fr.o.m. 2022-01-01. 

11.  Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor anmäldes. 

12.  Presentation av matematikutbildningarna vid 

Stockholms universitet 

 

Presentation 

 

















 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Regler för process att föreslå rektor och 
utse prorektor 

Typ av dokument  Regler 

Beslutad av Universitetsstyrelse 

Beslutsdatum 2021-04-16 

Dnr  Dnr SU FV-0559-21 

Giltighetstid  2021-04-16 - tillsvidare 

Ersätter dokument  

Ansvarig förvaltningsavdelning Ledningssekretariatet 

Ansvarig handläggare Anna Riddarström och Henrik Lindell 

 

Beskrivning: 

Detta styrdokument beskriver hur processerna ska se ut för att ta fram förslag på rektor respektive 

utse prorektor, både när det gäller i öppen konkurrens och som förslag till omförordnande. 
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Inledning 

Syftet med detta dokument är att tydliggöra hur processerna ska se ut för att ta fram förslag på 

rektor respektive utse prorektor. 

Enligt högskoleförordningen (1993:100) ska rektor anställas genom beslut av regeringen för 

högst sex år efter förslag av styrelsen för högskolan. Anställningen får förnyas, dock högst två 

gånger om vardera högst tre år. Innan styrelsen lämnar sitt förslag skall den höra lärarna, 

övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen har bestämt. I sitt arbete med att 

föreslå rektor, skall styrelsen så långt möjligt ta fram såväl kvinnliga som manliga kandidater. 

Styrelsen skall för regeringen redovisa hur jämställdhetsaspekten har beaktats. (2 kap. 8 § 

högskoleförordningen).   

Rektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst. 

Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer.  

Rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen (2 kap. 10 § högskoleförordningen).   

Behörig att vara rektor eller ställföreträdare för rektor är den som uppfyller behörighetskraven 

för anställning som professor eller lektor (2 kap. 11 § högskoleförordningen). 

Processerna 

Mandatperioden för rektor tar slut sista januari och för prorektor sista juni samma år. 

Universitetsstyrelsen påbörjar processen för att föreslå rektor 1-1,5 år innan rektors 

mandatperiod tar slut och processen att utse prorektor ett år innan prorektors mandatperiod tar 

slut. Universitetsstyrelsen beslutar om att inleda en rekryteringsprocess i öppen konkurrens 

eller att inleda en förenklad process för omförordnande.  

Oavsett vilken process som ska genomföras ska lärare, övriga anställa och studenter höras. 

Det sker i samtliga fall genom universitetets hörandeförsamling,  om universitetsstyrelsen inte 

beslutar annorlunda i det enskilda fallet.   

Process för att föreslå rektor i öppen konkurrens 

När universitetsstyrelsen har beslutat att rektor ska föreslås i öppen konkurrens börjar 

universitetsstyrelsen med att utse en rekryteringsgrupp för det löpande rekryteringsarbetet. 

Rekryteringsgruppens uppgift är att hålla samman processen med rekrytering av rektor, svara 

för att hörande av lärare, övriga anställda och studenter sker genom hörandeförsamlingen och 

lämna förslag på rektor till universitetsstyrelsen. 
 

Rekryteringsgruppen bör bestå av åtta ledamöter; tre utsedda av universitetsstyrelsen, varav en 

ska utses till ordförande, två utsedda av hörandeförsamlingen, två utsedda av studentkåren och 



  3 (4) 

 

 

 

en utsedd av personalorganisationerna. Rekryteringsgruppen beslutar om formerna för sitt 

interna arbete. 

 

Rektors kansli svarar för sekreterarstödet till rekryteringsgruppen och Personalavdelningen 

för rekryteringsstöd och liknande som kan komma att behövas under processen. 

Rekryteringsgruppen tar fram förslag på kravprofil som beslutas av universitetsstyrelsen. 

Rekryteringsgruppen tar fram en annons och beslutar om tid för fri nominering. 

Rekryteringsgruppen tar fram kandidater som intervjuas. Så långt möjligt ska såväl kvinnliga 

som manliga kandidater tas fram. Universitetsstyrelsen informeras kontinuerligt. 

Rekryteringsgruppen utser vilken/vilka slutkandidater som presenterar sig för 

hörandeförsamlingen, på det sätt hörandeförsamlingen önskar. Hörandeförsamlingen 

redovisar sin uppfattning till rekryteringsgruppen.  

Rekryteringsgruppen överlämnar förslag på rektor till universitetsstyrelsen. 

Universitetsstyrelsen fattar beslut om förslag på rektor och överlämnar det till regeringen som 

utser rektor. 

Process för att föreslå omförordnande av rektor 

Om rektor ställer sig till positiv till ett omförordnande kan universitetsstyrelsen besluta att 

nuvarande rektor ska föreslås utses för ytterligare en mandatperiod. Då utses ingen 

rekryteringsgrupp.  

Ärendet behandlas av universitetsstyrelsen. 

Rektor presenterar sig för hörandeförsamlingen, på det sätt hörandeförsamlingen önskar. 

Hörandeförsamlingen redovisar sin uppfattning till universitetsstyrelsen.  

Universitetsstyrelsen fattar beslut om förslag på rektor och överlämnar det till regeringen som 

utser rektor. 

Process för att utse prorektor i öppen konkurrens 

När universitetsstyrelsen har beslutat att prorektor ska utses i öppen konkurrens börjar 

universitetsstyrelsen med att tillsätta en rekryteringsgrupp för det löpande rekryteringsarbetet. 

Rekryteringsgruppens uppgift är att hålla samman processen med rekrytering av prorektor, 

svara för att hörande av lärare, övriga anställda och studenter sker genom 

hörandeförsamlingen och lämna förslag till prorektor till universitetsstyrelsen. 
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Rekryteringsgruppens förslag till ny prorektor ska lämnas i samråd med rektor/tillträdande 

rektor för det fall denne inte ingår i rekryteringsgruppen. 
 

Rekryteringsgruppen bör bestå av åtta ledamöter; tre utsedda av universitetsstyrelsen, varav en 

ska utses till ordförande, två utsedda av hörandeförsamlingen, två utsedda av studentkåren och 

en utsedd av personalorganisationerna. Rekryteringsgruppen beslutar om formerna för sitt 

interna arbete. Ordförande för rekryteringsgruppen ska löpande samråda med 

universitetsstyrelsen och rektor/tillträdande rektor för det fall denne inte ingår i 

rekryteringsgruppen.  

 

Rektors kansli svarar för sekreterarstödet till rekryteringsgruppen och Personalavdelningen 

för rekryteringsstöd och liknande som kan komma att behövas under processen. 

Rekryteringsgruppen tar fram förslag på kravprofil som beslutas av universitetsstyrelsen. 

Rekryteringsgruppen beslutar hur ledigkungörandet ska ske och om tid för fri nominering. 

Rekryteringsgruppen tar fram kandidater som intervjuas. Så långt möjligt ska såväl kvinnliga 

som manliga kandidater tas fram. Universitetsstyrelsen informeras kontinuerligt. 

Rekryteringsgruppen utser vilken/vilka slutkandidater som sedan presenterar sig för 

hörandeförsamlingen, på det sätt hörandeförsamlingen önskar. Hörandeförsamlingen 

redovisar sin uppfattning till rekryteringsgruppen.  

Rekryteringsgruppen överlämnar förslag på prorektor till universitetsstyrelsen. 

Universitetsstyrelsen fattar beslut om att utse prorektor. 

Process för att utse prorektor genom omförordnande 

Om prorektor ställer sig till positiv till ett omförordnande kan universitetsstyrelsen besluta att 

nuvarande prorektor ska föreslås utses för ytterligare en mandatperiod. Då utses ingen 

rekryteringsgrupp.  

Ärendet behandlas av universitetsstyrelsen. 

Prorektor presenterar sig för hörandeförsamlingen, på det sätt hörandeförsamlingen önskar. 

Hörandeförsamlingen redovisar sin uppfattning till universitetsstyrelsen.  

Universitetsstyrelsen fattar beslut om att utse prorektor. 
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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 

106 91 Stockholm 

Universitetsvägen 12 Telefax:  

www.su.se E-post:  

 

  

Tor Regberg 

Innovationsrådgivare 

 

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd  

  

  

Förslag till ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 

Föreliggande förslag till ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB (SU Holding) 

är fastställt av Stockholms universitets styrelse (universitetsstyrelsen) 2021-04-16. Beslut om 

ägaranvisningarna fattas av bolagsstämman för SU Holding. 

Genom dessa anvisningar utövar Stockholms universitet sin roll som företrädare för staten som 

ägare i SU Holding och dess helägda bolag. I tillämpliga delar utgör anvisningarna även 

riktlinjer för hur SU Holding ska utöva sin roll som ägare i dess delägda bolag. En översyn av 

anvisningarna ska ske årligen och vid behov ska anvisningarna tas upp för förslag till revidering i 

universitetsstyrelsen. Anvisningarna överlämnas av ett av Stockholms universitets styrelse utsett 

ombud på SU Holdings bolagsstämma.  

Bakgrund 

Under perioden 1994–1995 inrättade regeringen holdingbolag vid elva universitet 

och högskolor i syfte att stärka samarbetet mellan lärosätena och näringslivet samt 

möjliggöra tillvaratagandet av kommersialiserbara idéer ur forskningen vid 

lärosätena (prop. 92/93:170). SU Holding var ett av dessa holdingbolag. 1997 

beslutade regeringen att förvaltningen och ägaransvaret för holdingbolagen skulle 

övergå till respektive lärosäte och sedan 1998 företräder Stockholms universitet 

staten som ägare av SU Holding. 

 

Ägarstyrning i statliga bolag 

Följande dokument är grundläggande och styrande dokument för SU Holding. 

1. Bolagsordningen med Riktlinjer för statliga universitets och högskolors 

förvaltning av holdingbolag. 

2. Ägaranvisningarna. 

3. Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 

(”Statens ägarpolicy”). 

4. Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”, är en del av näringslivets 

självreglering och anger en norm för god bolagsstyrning). 
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Koden och riktlinjerna för extern rapportering bygger på principen att ”följa eller 

förklara”, vilket innebär att ett bolag kan göra avvikelser från riktlinjerna om en 

förklaring med motivering till avvikelserna anges.  

Ägarstyrningen påverkas vidare av gällande lag, som till exempel aktiebolags-, 

årsredovisnings- och bokföringslagen, samt beslut vid bolagsstämmor och 

uttalanden från Riksrevisionen. 

 

Särskilda ägaranvisningar 

Verksamhetsinriktning 

Enligt Riktlinjerna för statliga universitet och högskolors förvaltning av holdingbolag är 

föremålet för holdingbolagets verksamhet att förvärva, förvalta och sälja aktier och 

andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och 

utvecklingsarbete för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper 

framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Stockholms 

universitet samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även 

förmedla uppdragsutbildning som avses i förordningen (2002:760) om 

uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Bolaget kan även bedriva 

motsvarande verksamhet med andra lärosäten än det egna. Bolagsordningen 

fastställer vidare att hel- eller delägda bolag inte får, vare sig direkt eller indirekt, 

bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrigt 

sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid 

lärosätet. 

SU Holding ska därvid 

• främja såväl produktinnovationer som tjänsteinnovationer och andra 

typer av immateriella idéer som kan kommersialiseras, 

• genom nära samarbete med universitetet utgöra stöd till utveckling av 

nya idéer samt erbjuda delägarskap i nya lovande företag etablerade 

av universitetets forskare, studenter och övriga anställda, och 

• säkerställa hantering av immateriella rättigheter och processer för att 

kommersialisera dessa. 

SU Holding förutsätts att över tid kunna finansiera sina egna kostnader med 

nyttjande av balanserade koncernmedel och de ekonomiska resultaten i 

dotterbolagen samt de särskilda uppdrag moderbolaget utför gentemot dessa, 

förutsatt att universitetsstyrelsen inte beslutat annat. Förekommande vinst för 

SU Holding ska balanseras i ny räkning. 
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Årsstämma 

Årsstämman (ett bolags årliga ordinarie bolagsstämma) ska följa bolagsordningen, 

aktiebolagslagen och de regler som framgår i Koden. Därutöver gäller särskilt 

följande. 

• Årsstämma bör hållas senast den 30 april.  

• Tid och plats för årsstämma ska publiceras på bolagets hemsida. 

• Årsstämman ska hållas på svenska.  

• Styrelsens ordförande och bolagets verkställande direktör ska närvara.  

Vid årsstämman och eventuella andra bolagsstämmor företräds Stockholms universitet av ett av 

universitetsstyrelsen utsett ombud. För att inte jäv ska uppstå får ombudet varken vara ledamot i 

SU Holdings styrelse eller anställd i SU Holding eller något av dess dotterbolag. En fullmakt att 

företräda universitetet gäller högst ett år. 

Styrelsen 

Sammansättning och nominering 

Styrelsen ska bestå av tre till åtta ledamöter utan suppleanter. Vice ordförande 

utses av styrelsen vid behov.  

Styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till SU Holding, dess 

dotterbolag och ledningen i dessa företag. Nominering av styrelseledamöter 

beslutas av universitetsstyrelsen. Verkställande direktören för SU Holding ska 

inte ingå i styrelsen. 

Styrelsen ska utgöras av ledamöter med erfarenhet från akademisk verksamhet 

eller näringsliv. Styrelseledamöterna ska ha hög kompetens inom relevanta 

områden och styrelsen ska vara sammansatt så att det råder en balans avseende 

bakgrund, kompetensområde, erfarenhet och kön. Universitetet ska vara 

representerat i styrelsen. Vid utseende av ledamot som är anställd eller har en 

ledande befattning vid universitetet ska eventuell jävsproblematik beaktas. 

Chefen för Avdelningen för forsknings- och samverkanstöd bör beredas möjlighet 

att delta och ha närvaro- och yttranderätt vid SU Holdings styrelsemöten. 

Ordförande 

Styrelsens ordförande utses av bolagsstämman efter nominering av 

universitetsstyrelsen. Styrelseordförandens uppgifter ska preciseras i 

arbetsordningen för styrelsen.  

Ordföranden leder och organiserar styrelsens arbete och utgör tillika styrelsens kontakt med  

universitetet. 
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Arvode 

Styrelsens arvoden föreslås i dessa anvisningar av universitetsstyrelsen och fastställs av 

årsstämman. Arvodets storlek ska kopplas till prisbasbeloppet och vara i linje med vad som 

gäller för holdingbolag vid andra lärosäten med motsvarande verksamhet. Om ledamot i SU 

Holdings styrelse även är ledamot i ett av SU Holdings dotterbolag så utgår inte arvode för 

arbetet i dotterbolagets styrelse. 

 

Uppgifter 

SU Holdings styrelse har det ansvar och ska utföra de uppgifter som fastslås i 

aktiebolagslagen, Koden och Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt 

ägande, Riktlinjer för statliga universitet och högskolors förvaltning av holdingbolag 

samt SU Holdings bolagsordning. Det är därvid viktigt att framhålla att styrelsen ska: 

• Fastställa budget, strategi och en årlig verksamhetsplan. Samråd om 

påföljande års verksamhetsplan ska ske med rektor, eller med den 

rektor utser, senast den 1 november varje år. 

• Verka för en god resultatutveckling i SU Holding. 

• Värna om Stockholms universitets identitet och anseende. 

• Utse och vid behov entlediga verkställande direktören och fortlöpande 

kontrollera verkställande direktörens arbete för bolagets löpande 

förvaltning. 

• I en särskild arbetsordning fastställa de närmare villkoren för 

styrelsens arbete samt instruktion för verkställande direktören. 

Arbetsordning och instruktion ska omprövas årligen. 

• Ansvara för att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll 

av bolagets verksamhet. 

• Ansvara för att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets 

efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets 

verksamhet. 

• Ärenden av principiell vikt för universitetet och SU Holding ska avgöras efter 

samråd med chefen för Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd för 

att på så vis ge förutsättningar för universitetet att utöva en bra styrning.  

• Pröva väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför SU 

Holding. 

• Ansvara för att bolaget utgör ett föredöme i fråga om miljömässigt och 

socialt ansvar, jämställdhetsarbete samt i arbetet för mångfald och mot 

diskriminering och därvid fastställa nödvändiga policydokument. 

• Säkerställa att bolagets informationsgivning sker på ett korrekt sätt. 
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Styrelsen kan entledigas av bolagsstämman eller avgå på eget initiativ.  

Verkställande direktören eller den verkställande direktören utser för ett särskilt 

ärende är föredragande i styrelsen. 

 

Utvärdering och rapportering 

Ordföranden ska ansvara för att styrelsearbetet följs upp och utvärderas årligen. 

Universitetsstyrelsen ska informeras om resultatet. 

Styrelsen ska vidare utvärdera verkställande direktörens arbete. Frågan ska 

behandlas vid minst ett styrelsemöte per år då verkställande direktören och övriga 

medlemmar av SU Holdings ledning inte får närvara. 

Styrelsen ska avge återrapportering till universitetet i enlighet med riktlinjer för 

statliga universitet och högskolors förvaltning av holdingbolag.  

Återrapportering ska ske fortlöpande i dialog mellan VD för SU Holding och chefen för 

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd. 

Ersättning till ledande befattningshavare 

Styrelsen ska följa Principer för ersättning och andra anställningsvillkor i bolag 
med statligt ägande beskrivet i Statens ägarpolicy och principer för bolag med 
statligt ägande. 

De uppgifter som enligt Koden ska skötas av ett särskilt ersättningsutskott kan för 
SU Holdings del hanteras av bolagets styrelseordförande eller av styrelsen som 
helhet. Ledamot som ingår i bolagets ledning får inte delta i detta arbete. Det 
åligger styrelsen som helhet att ansvara för ersättning för ledningen. Vid 
årsstämman ska styrelsen redovisa ersättningar till ledande befattningshavare. 

Vad gäller ersättning till ledande befattningshavare ska styrelsen särskilt beakta 
att: 

• ersättningarna ska vara skäliga och inte marknadsledande, 

• rörlig lön inte ska utgå och 

• det ska finnas skriftliga underlag som utvisar bolagets kostnad. 

Revision 

Vad avser revision ska styrelsen bl.a. fullgöra följande uppgifter: 

• kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering och 

• möta bolagets revisor för att informera sig om revisionens omfattning, 

samt minst en gång per år träffa revisorn utan att någon från bolagets 

ledning närvarar. 
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Extern rapportering 

SU Holdings externa redovisning ska i den mån det är rimligt med beaktande av 

bolagets storlek följa regeringens riktlinjer för extern rapportering.  

Informationen på SU Holdings webbplats ska vara aktuell och fortlöpande 

uppdateras. Där ska bl.a. följande information återfinnas: 

• bolagsordning, 

• information om tidpunkt och plats för årsstämma, 

• protokoll från bolagsstämmor, 

• information om styrelseledamöter och verkställande direktör och 

• årsredovisningar. 
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