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6. Styrelseordförande

Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl 
organiserat och bedrivs effektivt.

6.1 Styrelsens ordförande ska väljas av bolagsstämman. Om ordföranden 
lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja 
ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

6.2 Om styrelsens ordförande är anställd i eller har stadigvarande uppdrag för 
bolaget utöver ordförandeuppdraget ska arbetsfördelningen mellan 
ordföranden och verkställande direktören klargöras i styrelsensordföranden och verkställande direktören klargöras i styrelsens 
arbetsordning och instruktion för verkställande direktören.



6. Styrelseordförande (forts.)

6.3 Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och 
att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska särskilt
• organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga

förutsättningar för styrelsens arbete,
• se till att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktions-

tbild i t d tbild i i ö i t t l dfö d hutbildning samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och
ledamoten gemensamt finner lämplig,

• se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper 
om bolagetom bolaget,

• ansvara för kontakter med ägarna i ägarfrågor och förmedla synpunkter 
från ägarna till styrelsen,

• se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och besluts• se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och besluts-
underlag för sitt arbete, 

• efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag till
dagordning för styrelsens sammanträdendagordning för styrelsens sammanträden, 

• kontrollera att styrelsens beslut verkställs, samt
• se till att styrelsens arbete årligen utvärderas.



7. Styrelsens arbetsformer

Formerna för styrelsens arbete ska fastställas av styrelsen och vara tydliga 
och väl dokumenterade.

7.1 Styrelsen ska minst en gång per år pröva styrelsens arbetsordning, 
instruktion för verkställande direktören och rapporteringsinstruktion med 
avseende på aktualitet och relevans. p

7.2 Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbets-
ordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen 
har delegerat till utskott samt hur utskotten ska rapportera till styrelsenhar delegerat till utskott samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. 
Utskott ska protokollföra sina sammanträden och protokollen ska 
tillhandahållas styrelsen. 

7.3 Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ärenden som behandlats, 
vilket underlag som funnits för respektive ärende samt innebörden av de 
beslut som fattats. Protokollet ska sändas till styrelsens ledamöter så 
snart som möjligt efter styrelsesammanträdetsnart som möjligt efter styrelsesammanträdet.



8. Utvärdering av styrelse och VD

Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av 
styrelsens och verkställande direktörens prestationer och för en fortlöpande 
utveckling av deras arbete.

8.1 Styrelsen ska årligen genom en systematisk och strukturerad process 
utvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformerutvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer 
och effektivitet. Resultatet av utvärderingen ska i relevanta delar 
redovisas för valberedningen.

8.2 Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verkställande direktörens arbete. 
Minst en gång per år ska styrelsen särskilt behandla denna fråga, varvid 
ingen från bolagsledningen ska närvara.



9. Ersättningar till ledande befattningshavare

Bolaget ska ha formaliserade och bekantgjorda processer för beslut om ersättningar 
till ledande befattningshavare.

9 1 Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om9.1 Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om 
ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. 
Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. Övriga ledamöter i 
ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget ochersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen. 
Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra 
ersättningsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som ingår i g ppg , y g
bolagsledningen inte deltar i arbetet.

9.2 Bolagsstämman ska besluta om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram till bolagsledningen Styrelseledamöter ska inte delta iincitamentsprogram till bolagsledningen. Styrelseledamöter ska inte delta i   
aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bolagsledningen 
eller andra anställda. Om ett program riktas till styrelsen ska bolagsstämman 
besluta om programmet.
Bolagsstämmans beslut ska omfatta de väsentliga villkoren i programmet.
Beslutsunderlaget ska möjliggöra för aktieägarna att i god tid före bolags-
stämman på ett enkelt sätt bilda sig en uppfattning om motiven för programmet, p g pp g p g ,
de väsentliga villkoren i programmet samt eventuell utspädning och vad 
programmet sammanlagt kan beräknas kosta bolaget vid olika tänkbara utfall.


