
2020-03-19 

Föredragningslista 
vid Sundbybergs stadshus AB:s årsstämma för verksamhetsåret 2019, tisdagen den 
31 mars 2020, kl. 13.00. 

1. Årsstämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av två justeringspersoner

5. Godkännande av förslag till dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt

koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och

lekmannarevisorernas granskningsrapport

8. Beslut om

a. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och

koncernbalansräkningen

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda

balansräkningen

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna

med suppleanter

10. Anmälan av, i förekommande fall, kommunfullmäktiges val av

styrelseledamöter, suppleanter, ordförande, vice ordförande,

lekmannarevisorer med suppleanter

11. I förekommande fall val av, revisor samt revisorssuppleant

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen

eller bolagsordningen.

- Fastställande av ägardirektiv

13. Årsstämman avslutas.

Bilagor

1. Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27 § 342

2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 § 404



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 9 (76) 

Sammanträdesdatum:  

2019-05-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 342   Dnr: KS-0214/2019 
 

Revidering av ägardirektiv till Sundbybergs stadshus AB 

Beslutsunderlag 

 Förslag till ägardirektiv till Sundbybergs stadshus AB 

 Stadsledningskontorets skrivelse den 29 april 2019 

 Kommunstyrelsens protokoll den 13 maj 2019, § 102 

Tillkommande beslutsunderlag 

 Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 
27 maj 2019 

Sammanfattning 
Förslag till nytt ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB har tagits fram i 
samarbete mellan stadsledningskontoret och bolagets styrelse. Detta ägardirektiv 
ersätter ägardirektiv till Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag som antogs 
av kommunfullmäktige den 19 december 2016, § 461 och som reviderats av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under mars 2019.  

Sundbybergs stad har valt att organisera bolagen i bolagskoncern med Sundbybergs 
stadshus AB som moderbolag. Det medför att ägarrollen formellt utövas genom det 
kommunägda moderbolagets styrelse.  

Den främsta förändringen som kommer av revideringen är en ändrad 
styrningsstruktur där kommunfullmäktige ska besluta om ägardirektiv till varje 
bolag, istället för att som tidigare besluta om ett ägardirektiv till hela koncernen som 
moderbolaget i sin tur konkretiserat till respektive bolag.  

Kommunfullmäktiges överläggning 

Yrkanden 
Anton Fendert (MP), Axel Conradi (M) samt Peter Schilling (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Under överläggningen yttrar sig Maria Bohman Kreij (KD) i övrigt. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger och att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

  



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 10 (76) 

Sammanträdesdatum:  

2019-05-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Förslag till ägardirektiv till Sundbybergs stadshus AB godkänns med tillägget 

att under rubriken Hållbarhet i avsnitt sju Verksamhetens inriktning efter första 
meningen tillfoga meningen ”Bolaget ska vara klimatneutralt senast år 
2030”. 

2. Samtliga tidigare ägardirektiv riktade till Sundbybergs stadshus AB upphör 
att gälla. 

3. Sundbybergs stadshus AB:s styrelse uppmanas att verkställa ägardirektiv i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

 
____ 
 
 
 

 
 

 
 



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 7 (85) 

Sammanträdesdatum:  
2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 404   Dnr: KS-0016/2019 
 

Arvodesreglemente för styrelser och lekmannarevisorer i 
koncernen Sundbybergs stadshus AB 

Beslutsunderlag 

 Förslag till arvodesbestämmelser för koncernen Sundbybergs stadshus AB 
 Kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2019, § 339 
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2019 
 Kommunstyrelsens protokoll den 3 juni 2019, § 185 

Tillkommande beslutsunderlag 

 Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 
17 juni 2019 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2019, § 339, 
minoritetsåterremitterades ärendet om arvodesreglemente för styrelser och 
lekmannarevisorer i koncernen Sundbybergs stadshus AB. Ärendet återremitterades 
för att tydliggöra vad som ligger till grund för en höjning av arvodet till 28 procent.  

När partier bildar ett styre i en kommun så förhandlar man om många saker; politik 
främst, men också arvoden med mera. 

I grunden är arvodena främst relaterade till en bedömning av arbetsbördan för de 
aktuella uppdragen, vilket i sin tur delvis också är ett resultat av den politiska 
förhandlingen i så måtto att olika styren kan tänkas vilja avdela mer eller mindre 
aktivitet till olika politiska områden. Exempel på det förstnämnda i Mittenstyrets 
samarbetsöverenskommelse är bland annat skolpolitik, socialpolitik och 
bostadspolitik. 

När styren skiftar i kommuner är det således inte alls ovanligt att arvoden 
omförhandlas och förändras. Dock har det veterligen ej förekommit i Sundbyberg, 
och förmodligen inte i andra kommuner heller, att varje enskild förändring 
motiveras. Så skedde till exempel inte när det tidigare grönblå styret tog vid 2016. 
Några skrivningar om skäl för förändringar bilades inte till handlingarna. 

Svaret på frågan i minoritetsåterremissen är alltså att alla arvoden, såväl inom 
nämndsorganisationen som i de helägda bolagen, är ett resultat av politiska 
förhandlingar i styret och i huvudsak återspeglar var styret valt att lägga sin politiska 
tyngdpunkt. Detta helt och hållet på samma sätt som var fallet i det tidigare grönblå 
styret. 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Yrkanden 
Axel Conradi (M), Martin Solberg (MP), Anne Ahluwalia (MP) samt Maria Bohman 
Kreij (KD) yrkar bifall till Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas 



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 8 (85) 

Sammanträdesdatum:  
2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

gemensamma skrivelse den 17 juni 2019 innebärande att arvodet till ordföranden i 
Fastighets AB Förvaltaren fastställs till 16 procent av basarvodet. 

Johan Storåkers (L), Stefan Bergström (C) och Peter Schilling (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Under överläggningen yttrar sig Jesper Wiklund (V) och Anton Fendert (MP) i 
övrigt. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger; dels kommunstyrelsens förslag 
och dels det av Axel Conradi (M), Martin Solberg (MP), Anne Ahluwalia (MP) samt 
Maria Bohman Kreij (KD) framställda förslaget. Ordföranden ställer proposition på 
förslagen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag 
varefter votering begärs. 

Voteringsproposition  
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkännes: den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej 
har kommunfullmäktige beslutat att bifalla det av Axel Conradi (M), Martin Solberg 
(MP), Anne Ahluwalia (MP) och Maria Bohman Kreij (KD) framställda förslaget  

Voteringsresultat  
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga):  

Ja  33 röster  
Nej  22 röster  
Avstår  5 röster  
Frånvarande  1 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige sålunda bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Arvodesreglemente för styrelser och lekmannarevisorer i koncernen 

Sundbybergs stadshus AB fastställs. 

2. Sundbybergs stadshus AB uppmanas att ge stadens alla bolagsstyrelser i 
uppdrag att fastställa arvodesreglemente för styrelser och lekmannarevisorer 
i koncernen Sundbybergs stadshus AB. 

 
Reservationer 

Kommunfullmäktigegrupperna för Moderaterna, Miljöpartiet och 
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
____ 
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