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Betänkandet Aktiebolag med begränsad vinstutdelning (SOU
2003:98)
Högskoleverket har inget att erinra mot förslaget. Verket vill dock som upplysning
lämna följande kommentarer.
Statliga universitet och högskolor

Högskoleverket anser inte att den nya bolagsformen är lämplig när det gäller de
statliga universitetens och högskolornas verksamhet.
I universitetens och högskolornas verksamhet ingår förutom utbildning och
forskning också uppgiften att samverka med det omgivande samhället. En effektiv
samverkan kan kräva en från den akademiska verksamheten särskild organisation.
De holdingbolag som har inrättats vid universitet och högskolor har tillkommit
just för att stödja sådan samverkan.
I riktlinjerna vid utövande av statens äganderätt i vissa bolag knutna till universitet
och högskolor (U2002/4579/UH) säger regeringen bl.a. följande.
Genom holdingbolag knutna till universitet och högskolor kan forskningens kontakter med
näringslivet stärkas och förbättras. Det ger möjlighet för att forskningsprojekt, som nått en sådan
konkretionsgrad att kommersiell tillämpning kan förutses, kan överföras från universitetens och
högskolornas reguljära organisation för forskning och mera direkt inriktas mot kommersialisering.

För de två typer av dotterbolag, projekt- och tjänstebolag, som holdingbolagens
styrelser kan bilda gäller att de förväntas ge delägarna avkastning på insatt kapital
och att framgångsrika bolag ska kunna säljas på affärsmässiga villkor.
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och stiftelsen Högskolan i Jönköping

Högskoleverket anser inte heller att det finns något behov av den nya
bolagsformen för verksamheten i de två stiftelsehögskolorna Chalmers tekniska
högskola och Högskolan i Jönköping.
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger samtliga aktier i Chalmers tekniska
högskola AB. Stiftelsen får enligt stadgarna inte avyttra aktierna i bolaget. Den
enda ägaren är och skall vara stiftelsen. I bolagsordningen för Chalmers tekniska
högskola AB anges att verksamheten inte syftar till att bereda vinst åt ägaren.
Bolagets vinst ska i den mån den inte reserveras användas för att främja bolagets
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verksamhet. I sista hand kan vinstutdelning ske till ägaren. Liknande gäller för
stiftelsen Högskolan i Jönköping.
I likhet med de statliga högskolorna har vidare stiftelsehögskolorna behov av en
från akademisk verksamhet särskild organisation för att stödja samverkan med det
omgivande samhället. Inte heller för denna verksamhet lämpar sig den föreslagna
bolagsformen.
Detta yttrande har beslutats av universitetskanslern efter föredragning av
verksjuristen Barbro Molander i närvaro av kanslichefen Lennart Ståhle och
chefsjuristen Annica Lindblom.
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