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Uppdrag från kommunstyrelsen att genomföra en utvärdering av
arvodesreglerna för Malmö stads bolag
STK-2019-1199
Sammanfattning

Vid arvodeskommitténs sammanträde den 2 december 2019 beslutade kommittén att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå Malmö stads helägda bolag att justera styrelsearvodena och
knyta dessa till en procentsats av inkomstbasbeloppet. Arvodenas storlek ska vara
konkurrenskraftiga men inte marknadsledande. Ärendet har även beretts i Malmö Stadshus AB,
som förordat att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget. Så gör även stadskontoret.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner i ärendet redovisad modell för nivåerna på arvodena till
styrelserna i de av Malmö Stadshus AB helägda bolagen.
Beslutsplanering

Arvodeskommittén 2019-09-11
Arvodeskommittén 2019-12-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Beslutsunderlag




Arvodeskommittén 191202 § 15 - Uppdrag från Kommunstyrelsen att genomföra en
utvärdering av arvodesreglerna för Malmö stads bolag
Tjänsteskrivelse MSH 200504 Översyn av arvodesnivåerna i styrelserna för de helägda
kommunala bolagen

Beslutet skickas till

Malmö Stadshus AB
Ärendet

Arvodeskommittén beslutade vid sammanträdet den 11 september 2019 att ge stadskontoret i
uppdrag att ta fram en mer omfattande analys avseende arvodesnivåerna i de helägda
kommunala bolagen, i likhet med det underlag som tagits fram från nämnderna.

SIGNERAD

2020-04-29

Stadskontoret genomförde en sådan utredning och föreslog dels en justering av arvodesnivåerna
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för styrelserna i de helägda bolagen, dels att nivåerna kopplas till inkomstbasbeloppet liknande
den modell som införts för de fasta arvodena avseende nämnderna.
Vid arvodeskommitténs sammanträde den 2 december 2019 beslutade kommittén att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå Malmö stads helägda bolag att justera styrelsearvodena och
knyta dessa till en procentsats av inkomstbasbeloppet, vilket ger en årlig uppräkning (64 400
kronor för 2019) enligt följande:
MKB Fastighets AB: 15 %, 9 660 kronor
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag; 8 %, 5 152 kronor
Malmö Live Konserthus AB: 7 %, 4 508 kronor
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Malmö Leasing AB: 5 %, 3 220 kronor
MINC i Sverige AB
Boplats Syd AB
Malmö Stadsteater AB
Till vice ordförande utgår 50 % av ordförandearvodet.
Stadskontorets bedömning

Frågan om storleken på styrelsearvodena beslutas formellt av årsstämman för respektive bolag.
Det ägarombud som utsetts till att företräda aktierna vid stämman har då att rösta för storleken
på styrelsearvodena. Det är styrelsen för Malmö Stadshus AB som utser ägarombud och ger
ombudet instruktioner att rösta i de frågor som stämman har att hantera. Stämmorna för de
helägda bolagen är planerade att äga rum per capsulam 2020. Ägarombudet företräder samtliga
aktier vid stämman.
Förslaget som arvodeskommittén redovisat innebär att arvodet till ordföranden i respektive
styrelse ska motsvara en viss procentsats av inkomstbasbeloppet. Till vice ordförande utgår ett
arvode motsvarande 50 % av ordförandens arvode. Inkomstbasbeloppet för 2020 är fastställt till
66 800 kronor.
Mot bakgrund av arvodeskommitténs ställningstagande föreslås följande månatliga arvode utgå
till ordföranden i respektive bolag från och med den 1 juni 2020. Nuvarande nivå redovisas i
parentes.
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Bolag

Månadsarvode för
ordföranden
(förslag)

Nuvarande
månadsarvode för
ordföranden

15 % av inkomstbasbeloppet

10 020 kr

(7 532 kr)

8 % av inkomstbasbeloppet

5 344 kr

(2 789 kr)

7 % av inkomstbasbeloppet

4 676 kr

(2 789 kr)

7 % av inkomstbasbeloppet

4 676 kr

(2 091 kr)

Malmö Leasing AB

5 % av inkomstbasbeloppet

3 340 kr

(2 789 kr)

MINC i Sverige AB

5 % av inkomstbasbeloppet

3 340 kr

(2 091 kr)

Boplats Syd AB

5 % av inkomstbasbeloppet

3 340 kr

(2 091 kr)

5 % av inkomstbasbeloppet

3 340 kr

(2 091 kr)

MKB Fastighets AB
Malmö kommuns
parkeringsaktiebolag
Malmö Live
Konserthus AB
Parkeringsövervaknin
g i Malmö AB

Malmö Stadsteater
AB

Procent av
inkomstbasbeloppe
t
(förslag)

Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

