Styrelsens förslag öm bidrag till för verksamheten
nyttig förskning
Alectas bolagsordnings bestämmelse om bidrag till för verksamheten nyttig forskning
Enligt 9 § 2st 3 i Alectas bolagsordning äger överstyrelsen rätt att besluta om nedsättning av
konsolideringsfonden för bidrag till för verksamheten nyttig forskning.
Styrelsens beslut om forskningsbidrag
Alectas styrelse har beslutat om att stödja två olika forskningsinitiativ, som fortfarande är
aktuella, dels via Karolinska Institutet, dels via Swedish House of Finance (”SHOF”).
Karolinska Institutet (”KI”)
KI framlade 2018 en forskningsrapport kring sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän,
som genomförts med forskningsbidrag från Alecta. Ansvarig för studien var professor
Kristina Alexandersson. Deltog gjorde även biträdande universitetslektor Kristin Farrants. För
Alecta har studien varit av stor nytta bland annat i Alectas egna analyser kring sjukligheten.
Samma forskare gjorde under 2020, efter dialog med Alecta, en förnyad ansökan om
forskningsbidrag för en fortsättning på den tidigare studien. Alectas styrelse beviljade i
november 2020 bidrag till en sådan fortsättning med 1,4 miljoner kronor, för ett års
forskningsarbete. Projektet beräknas fortsätta även efter 2021och Alecta ställer sig – beroende
på utfallet – positivt till att bevilja projektet ytterligare forskningsmedel. En förnyad ansökan
kan förväntas göras under 2021 för en fortsättning av studien under 2022.
Swedish House of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm (SHOF)
SHOF har till syfte att säkra en långsiktig utveckling i Sverige av oberoende nationell
finansmarknadsforskning i världsklass. En forskning som ska vara till nytta för såväl den
privata som offentliga sektorn. SHOF:s verksamhet har under perioden 2011 – 2021
finansierats med 30 miljoner kr per år av Vinnova. Villkoret för Vinnovas finansiering under
en tio års period har varit att näringslivet ställer upp med motsvarande medfinansiering. Totalt
har SHOF haft en finansiering om 70 miljoner kr år sedan 2011.
SHOF tillför och kan fortsätta tillföra Alecta värde i form av exempelvis forskning direkt
kopplat till pensionsmarknaden. Därtill kommer att Alectas kapitalförvaltning främjas av en
stark svensk kapitalmarknad, som i sin tur främjas av en högkvalitativ finansforskning. Mot
denna bakgrund och då även de väsentliga aktörerna i den svenska bank- och
försäkringsbranschen stödjer SHOF beslutade Alectas styrelse i mars 2019 att lämna bidrag
till SHOF med 400 000 kronor per år under femårsperioden 2021 – 2025.
Styrelsens förslag till överstyrelsen
Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att överstyrelsen
beslutar om att ställa 5 miljoner kronor ur konsolideringsfonden till förfogande under år 2021,
för styrelsen att besluta om fördelningen av, för forskning som är nyttig för Alectas
verksamhet, varav 1,4 miljoner kronor ska avse Karolinska Institutets forskningsprojekt om
sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän enligt styrelsens beslut i november 2020, och
2 miljoner kronor (400 000 kronor per år under fem år fr.o.m. 2021) ska avse Alectas bidrag
till Swedish House of Finance enligt styrelsens beslut i mars 2019.
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