Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
inom Kungliga Dramatiska teatern AB (Dramaten)
Inledning
Regeringen beslutade den 27 februari 2020 om principer avseende ersättningar och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. Styrelsen ska
föreslå motsvarande riktlinjer för bolaget, som är förenliga med regeringens, för beslut av
ägaren vid årsstämman.
Inom Dramaten utgörs de ledande befattningshavarna av VD och chefer som är direkt
underställda VD.
Ersättningsprinciper
Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska
vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan
präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för övriga anställdas totala
ersättningar. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Med beaktande av övriga
principer i dessa riktlinjer är det emellertid möjligt att ge rörlig lön till övriga anställda.
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, såvida de inte följer tillämplig kollektiv pensionsplan, och avgiften bör inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. I de fall Dramaten
avtalar om en förmånsbestämd pensionsförmån, ska den således följa tillämplig kollektiv pensionsplan. Eventuella utökningar av den kollektiva pensionsplanen på lönedelar överstigande
de inkomstnivåer som täcks av planen ska vara avgiftsbestämda och bäras under den anställdes aktiva tid. Pensionsåldern ska inte understiga 65 år.
Ersättningen vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och
sjukpension i tillämpat kollektivavtal.
Om löneväxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara
kostnadsneutral för Dramaten.
Vid uppsägning från Dramatens sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I
anställningsavtal får avgångsvederlag lämnas med högst sex månadslöner. Avgångsvederlaget
ska utbetalas månadsvis och utgöras av enbart fast månadslön utan tillägg för förmåner. Vid
ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet
ska ersättningen från Dramaten reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten
under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den
anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut
intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.
Beslut om ersättning och anställningsvillkor
Styrelsen fastställer ersättningar och övriga anställningsvillkor för VD efter beredning av
styrelsens ordförande.
VD fastställer ersättningar och övriga anställningsvillkor för sina direkt underställda chefer
efter samråd med styrelsens ordförande. Sådant beslut ska anmälas till styrelsen vid närmast
följande sammanträde.

Skriftligt underlag som utvisar Dramatens kostnad ska finnas inför beslut om ersättning till
ledande befattningshavare. Underlaget ska arkiveras i den anställdes personalakt.
Redovisning
Dramaten ska redovisa ersättningar till de ledande befattningshavarna på motsvarande sätt
som bolag med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Regler om detta
finns huvudsakligen i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Dessutom ska ersättningen
för varje enskild befattningshavare särredovisas med avseende på fast lön, förmåner och
avgångsvederlag.
Styrelsen ska med tillämpning av reglerna i aktiebolagslagen och Svensk kod för
bolagsstyrning inför årsstämman redovisa och utvärdera hur Dramaten följt de riktlinjer som
beslutades vid föregående årsstämma. Vidare ska Dramatens revisor med tillämpning av
reglerna i aktiebolagslagen inför varje årsstämma lämna ett yttrande över om de riktlinjer som
gällt sedan föregående årsstämma har följts. Revisorns yttrande ska även offentliggöras på
Dramatens webbplats.
Härutöver ska styrelsens ordförande vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande
befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till riktlinjerna.

Fastställd av årsstämman 2020

