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Till Styrelsen

Revidering av arbetsordning och instruktion för
Stockholm stads Parkerings AB
Arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms stads
Parkerings AB ska omprövas och revideras första styrelsemötet efter
årsstämman samt vid behov.
Koncernstyrelsen fattade beslut om arbetsordning för Stockholms Stadshus
AB 2021-05-03. Moderbolagets arbetsordning utgör även mall för
dotterbolagens arbetsordningar.
Efter genomgång av arbetsordningen och instruktionen för verksamheten har
nedan revidering gjorts och avser följande avsnitt;


A.2.2. Förenklat förfarande införs för koncernstyrelsen kring hantering
av ordinarie ledamöters acceptans av eventuellt distansdeltagande på
koncernstyrelsens möten.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i sina rekommendationer kring
”Beslutsfattande utan fysiska möten i kommunala bolag med anledning av
covid-19” skrivit att ”ska man hålla distansmöte torde alla som har rätt att
delta i mötet behöva gå med på formerna för mötet.” Denna hantering
infördes senast arbetsordningen för koncernstyrelsen reviderades (2020-0504). När detta gjordes var tanken att det skulle vara fråga om undantagsfall
där det gavs tillfälle till att vara närvarande digitalt. Efter över ett år av
pandemi och åtgärder för att minska smittspridningen har flera tekniska
lösningar blivit vanligare förekommande vilket genererat en större digital
mognad bland medarbetare och förtroendevalda. Koncernledningen ser ett
behov av att förenkla möjligheten att delta digitalt och därmed inte kräva in
godkännanden av ordinarie styrelseledamöter inför varje enskilt möte.
Istället möjliggörs ett omvänt förfarande där ordinarie ledamöter ges
möjligheten att istället motsätta sig om de bedömer distansdeltagande vid ett
möte som olämpligt. Om ordinarie ledamot inte motsatt sig
distansdeltagande förutsätts denne ha gått med på formerna för mötet.



A.2.2. Justering av anmälan av distansdeltagande inför ordinarie
styrelsemöte.
Mötesdeltagare som vill delta på distans ges möjlighet att anmäla detta
närmre inpå mötet.
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A.3.1 Förtydligande av text kring styrelsens personuppgiftsansvar.
Tidigare text har förtydligats men ingen skillnad i innebörd/tolkning.



B.1.3. Förtydligande av godkännande av kostnader för styrelse samt
vd.
Förtydligande av godkännande/attest av överordnads kostnader. Borttaget
är att styrelsens tjänste- eller studieresor godkänns av ordförande
tillsammans med vice ordförande och VD.

Stockholm Parkering har justerat arbetsordningen så att den stödjer bolagets
uppdrag och verksamhet.
Styrelsen föreslås besluta
att

fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid
Stockholms stads Parkerings AB.

Christian Rockberger
VD
Bilaga:
Arbetsordning och instruktion för Stockholms stads Parkerings AB
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