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Kort presentation av Valberedningens arbete för verksamhetsåret 2017/2018
Valberedningen har under året haft 11 protokollförda möten och då bl.a. haft längre intervjuer med personer
som har varit aktuella för nyval, omval eller haft väsentlig information om SKB:s verksamhet och behov. Vi
har även haft ett stort antal telefonkontakter med intressanta kandidater.
Valberedningen föreslår att i år höja styrelsens arvoden med ca 30 %, främst för att markera värdet av
styrelsens engagemang och kompetens. Övriga arvoden föreslås som vanligt en justering med
prisbasbeloppet (PBB). Efter årets justeringar bör samtliga arvoden åter följa PBB.
Bakgrund till föreslagna förändringar
Linda Kynning har efter många års styrelsearbete på egen begäran valt att avgå, liksom
Anne Charlotte Franzén Edgren hyresutskottets tidigare ordförande.
SKB:s styrelse har behov av förstärkning inom främst finansieringssidan och ekonomisk förvaltning.
Valberedningen är därför särskilt nöjd med liggande förslag till styrelse.
Utgångspunkter för Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter
Mikael Igelström är 60 år. Han har de senaste 30 åren arbetat inom fastighetsbranschen, huvudsakligen på
exekutiv nivå som rådgivare och konsult men även som VD. Han har i flera av företagen även varit
styrelsemedlem. Mikael har stor kunskap om fastighetsbranschen, inte bara i Sverige utan också
internationellt. I dag har han 6 styrelseuppdrag och vi har noterat att någon jävsituation inte föreligger.
Mikael har kvar förtroendeuppdrag i civilekonomerna och SACO.
Politiskt är han ledamot (M) i Landstingsfullmäktige.
Mikael är fullmäktigeledamot för köande medlemmar sedan länge.
Mikael föreslås som ordinarie styrelseledamot på 2 år.
Patrik Westerberg är 48 år och civilingenjör inom bygg- och fastighetsekonomi. Han har en mångsidig och
bred utbildning som universitetsstudier i finansiering, marknadsföring, organisationsteori mm.
Genom sina anställningar har han skaffat sig en allsidig, mångårig och kvalificerad kunskap om förvaltning
av fastighetsportföljer, både nationellt och internationellt.
Primärt har det handlat om ansvar, förvaltning och utveckling av investeringsverksamhet.
Patrik som är hyresmedlem har varit verksam i kvartersrådet och sedan 2014 som fullmäktigeledamot. Patrik
föreslås som ordinarie styrelseledamot på 2 år.
Martin Holst är 36 år och vice ordförande i hyresutskottet och deltar i arbetsgruppen för översyn av
insatssystemet. Martin har erfarenheter som affärsanalytiker, försäkringsrådgivare samt affärskrav avseende
IT, produkt-, process-, och affärsutveckling.
Martin föreslås som suppleant i styrelsen på 2 år.
Information om Valberedningens förslag till ny suppleant i hyresutskottet
Max Persson är 34 år och har varit medlem i SKB sedan 2002. Han arbetar sedan 2013 på Skanska,
huvudsakligen med finansiella frågor till olika nybyggnadsprojekt, ofta bostadsprojekt. Max arbetar även
med projektledning och strategifrågor.
Max har studerat på Luleå tekniska högskola och Stockholms Handelshögskola.
Max föreslås som nyval till suppleant i hyresutskottet på ett år.
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