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VALBEREDNINGEN 
 

 

SUSANNA WIRMARK FÖRESLÅS SOM SUPPLEANT I HYRESUTSKOTTET 
 

Susanna är hyresmedlem och bor med sina tre döttrar i kvarteret Tältlägret i Fruängen med byggår 2013. 
Hon har varit fullmäktig i drygt två mandatperioder och är därmed även med i Tältlägrets kvartersråd. 
Familjen har också bott en kortare period i SKB:s fastighet Muraren i Täby. 
 

Susanna har läst bland annat företagsekonomi vid Stockholms Universitet. Efter studierna har hon haft an-
ställning som VD-assistent och administrativ chef på Digital Vision, sedan som sekreterare med mera på 
Ericsson och Scania och så småningom som redovisningsekonom och controller. Under närmare tio år var 
hon ekonomiansvarig på Länna Sport. Sedan januari 2018 är Susanna ekonomiansvarig på Ströms, anrik 
klädbutik från 1928 belägen i Centrumhuset i hörnet Sveavägen-Kungsgatan. Hon gillar opera och har som 
fritidsintresse att sjunga i kör. 
 

Susanna tycker att SKB:s kommande inriktningsbeslut rörande stadgeöversynen är intressant och tror att 
den föreslagna insatsutjämningen är nödvändig. Hon betonar att hon har en annan infallsvinkel än många 
andra och kan bidra med viktiga erfarenheter, i och med att hon bor i nyproduktion i ytterstaden.  
 
 

 

ARVODEN 2020 OCH ARVODESÖVERSYN 2021 
 

Valberedningens förslag till arvoden för kalenderåret 2020 framgår av den sammanställning och det 
beslutsunderlag som presenteras för fullmäktige i ett separat dokument. 
 

Förutom den fortsatta kopplingen till prisbasbeloppet kan noteras att förslaget beträffande sammanträdes-
arvoden återgår till en tidigare regel med ett lika stort belopp – 950 kr – för samtliga förtroendevalda. 
Detta påverkar framförallt sammanträdesarvodet för lekmannarevisorerna och ledamöter och suppleanter 
i hyresutskottet, valberedningen och fullmäktige. 
 

Från fullmäktige har valberedningen uppvaktats med en skrivelse där man uttrycker sitt missnöje över 
nuvarande nivå på det gemensamma sammanträdesarvodet. Även från andra håll har det kommit propåer 
om att SKBs arvoden, både sammanträdes- och årsarvoden, ligger för lågt. Valberedningen anser kritiken 
relevant. 
 

För styrelsens medlemmar föreslås ingen särskild korrigering av gällande årsarvoden i år. Men i detta 
avseende har vi fått tydliga indikationer på att likvärdiga bostadsorganisationer (7 st) har en betydligt 
högre ersättningsnivå till sina styrelsemedlemmar. 
 

Dessutom föreslår valberedningen att hyresutskottets vice ordförande skall ha ett årsarvode med anled-
ning av det arbetssätt och de rutiner som utvecklats inom hyresutskottet. 
 

Valberedningen anser med hänsyn till denna kunskap att kommande valberedning, eventuellt förstärkt 
med relevant kompetens, bör göra en analys av bostadsbranschens ersättningar till styrelser och valbe-
redningar i syfte att skapa likvärdiga ersättningsnivåer för SKBs förtroendevalda. 
 

Vi hänvisar till valberedningens förslag och föreslår att fullmäktige beslutar i enlighet med detta. 
 
För valberedningen/Leif Burman, ordförande  
 

 

OM 2020 ÅRS VALBEREDNING 
 

Samtliga åtta i nuvarande valberedningen – fyra ledamöter och fyra suppleanter – står till förfogande för 
omval till verksamhetsåret 2021. I SKB:s stadgar, § 37, står att varje ordinarie föreningsstämma ska utse  
en valberedning, som väljs så att både hyresmedlemmar och kömedlemmar blir representerade. 
 

Ordinarie ledamöter: Leif Burman, ordförande (hyresmedlem) 
 Maud Lindgren, sekreterare (hyresmedlem) 
 Stina Svenling Adriansson, vice ordförande (hyresmedlem) 
 Carl Henric Bramelid (kömedlem, hyresmedlem från 1 oktober 2020) 
 

Suppleanter: Åsa Janlöv (kömedlem) 
 Barbro Norgren Forsberg (hyresmedlem) 
 Kjell Jakobsson, (kömedlem) 
 Lina Christenson (hyresmedlem) 
 

 
 M. Lindgren, okt. 2020 


