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Remissyttrande om utkast till proposition om återinförande 
av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av 
bolags- och föreningsstämmor 
 

Företagarna har beretts möjlighet att yttra sig om rubricerat förslag. Här följer våra synpunkter. 

Förslagen i korthet 

Från 15 april 2020 fram till 1 januari 2022 gällde en tillfällig lag (2020:198) med undantagsregler för 
att förenkla genomförande av bolags- och föreningsstämmor med annat deltagande än fysisk närvaro. 
Regeringen föreslår nu att denna lag återinförs 1 mars och gäller till och med 31 december 2022.  

Företagarnas synpunkter 

Grunden till behovet av den föreslagna lagstiftningen är att de deltagarbegränsningar vid 
sammankomster som regeringen har beslutat om, står i strid med bl.a. Aktiebolagslagens stadgande 
om aktieägares rätt att delta vid bolagsstämma.  

Företagarna har varit kritiska mot och avstyrkt införandet av de restriktioner som föranleder behovet 
av återinförande av den tillfälliga lagen.1 När dessa restriktioner nu ändå gäller, är det av stor vikt att 
de inte sätter andra viktiga rättigheter ur spel. 

I det fall en årsstämma i ett aktiebolag äger rum i en hyrd lokal, kan fråga uppstå huruvida 
förordningsstadgade deltagarbegränsningar för privata sammankomster som har sin grund i covid-19-
lagen gäller för en sådan stämma. Av förarbetena till covid-19-lagen är det inte tydligt för berörda 
uthyrare av lokaler huruvida bolagsstämmor omfattas av den legala grunden för 
deltagarbegränsningar.2 Därför är det av synnerlig vikt att det finns alternativa lösningar. 

Företagarna tillstyrker att den tillfälliga lagen återinförs. Vidare vill vi framhålla att erfarenheterna 
från de drygt två år som den tillfälliga lagen kommer ha varit i kraft bör tas i beaktande vid en framtida 
översyn av de permanenta reglerna. 
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1 Se remissvar angående S2022/00066 
2 Lagrådsremiss Covid-19-lag, s. 97; Prop. 2020/21:79, s. 101 
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