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Nr 4/2020
Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Stockholms stads Parkerings
AB torsdagen 11 juni 2020
klockan 09:00 i Stockholm.

<

Justeras:

~--___,
Daniel Hellden

V~~fr1M.A

\~

Maria Mustonen
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:

Daniel Hellden (MP)
Maria Mustonen (V)

Ledamöter:

Sophia Granswed Baat (M) distans
Bo Arkelsten (M) distans
Arvid Vikman (S) distans
Mahtab Sayadi (S)

Tjänstgörande suppleant:

Bertil Johansson (M) distans, för Bengt
Hansson(C)

Suppleant:

Wolfgang Hed (S) distans

Arbetstagarrepresentanter:

Göran Stepanovic, Kommunal distans
Anne Lintala, Saco distans
Daniel Norberg, Vision distans

Dessutom närvarade:

VD, Christian Rockberger
Torbjörn Falksund distans
Christina Grothe distans
Lotta Hänsel Lee distans
Fredrik Söderholm distans

Förhinder hade anmälts av:

Louise Minnhagen (L)
Bengt Hansson (C)

Samt vid protokollet:

Lisbeth Gatenborg
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Öppnande av mötet
Ordförande Daniel Hellden (MP) hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Styrelsen godkände deltagande på distans enligt den nya arbetsordningen.

§ 1 Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslöt
att

godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 2 Justering av dagens protokoll

Styrelsen beslöt
att

uppdra till ordförande och vice ordförande att Justera dagens protokoll.

§ 3 Protokoll från styrelsens sammanträde 2020-03-05, 2020-05-25

Styrelsen beslöt
att

godkänna och lägga protokollen till handlingarna.

§ 4 Delegationsordning för avtal, attest-, direktupphandlings- och utanordningsrätter

VD föredrog bolagets delegationsordning för avtal, attest-, direktupphandlings- och
utanordningsrätter.
Styrelsen beslöt
att

fastställa delegationsordning för avtal, attest-, direktupphandlings- och
utanordningsrätter

§ 5 Firmateckningsrätt för Stockholms stads Parkerings AB

VD föredrog bolagets firmatecknmgsrätt.
Styrelsen beslöt
att mföra firmateckningsrätt för Stockholms stads Parkerings AB enligt ovan.
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§ 6 Val av sekreterare

VD föredrog att enligt arbetsordningen ska styrelsens sekreterare väljas vid första ordinarie
sammanträde efter årsstämman.
Styrelsen beslöt
att

utse stabschef Lisbeth Gatenborg till sekreterare för dagens sammanträde, samt att utse
Lisbeth Gatenborg till styrelsens sekreterare fram till nästkommande årsstämma.

§ 7 Årsprognos och tertialrapport 1/2020
VD föredrog bolagets årsprognos 1 för 2020 och tertialbokslut 1.
Bolaget prognostiserar ett årsbokslut med ett resultat efter finansnetto om 77,2 mnkr före
dispositioner och skatt. Jämfört med budget om 148, 1 mnkr är det ett minskat prognostiserat
resultat om 70,9 mnkr. Resultatförändringen jämfört med budget är en direkt följd av minskade
intäkter samt lägre hyres- och driftskostnader som en följd av krisen med covid-19
Besöksintäkterna halverades I samband med covid -19 1 mitten av mars. Bolaget prognostiseras
besöksintäkter på 75 procent av föregående år under sommaren och hösten. VD mformerade
vidare att de verksamhetsmässiga målen uppnås i stort. Den huvudsakliga förklanngen till
avvikelsen av investeringsbudgeten är att fastighetsbildningen av Hjorthagsgaraget har gått
snabbare än planerat och överlåtelsen har därmed kunna ske redan i år. Köpeskillingen har i
och med det utbetalats till Exploateringskontoret i enlighet med exploateringsavtalet. De största
pågående investeringsprojekten under 2020 är P-hus Hagastaden och Hjorthagsgaraget. Trots
en naturlig oro hos vissa medarbetare i samband med omorganisationen bibehåller bolaget sitt
AMI på 80.
I prognosen för 2020 finns inga utgifter för eventuella förvärv eller övertagande av skyddsrum
från Fastighetskontoret.
Osäkerheten i konjunkturen har även gett vissa effekter på bolagets samarbete med leverantörer
av mobilitetstjänster
Styrelsen beslöt
att

godkänna bilagda rapporter.

att

uppdra åt VD att lämna rapporterna till Stockholms Stadshus AB.

§ 8 Avgifter för kopior m m av allmänna handlingar

VD föredrog avgifter för kopior m m av allmänna handlingar.
Styrelsen beslöt
att

godkänna att bolaget tillämpar Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-23 samt reglerna i 2
kap. 16 § tryckfrihetsförordningen - för begärda avskrifter, kopior m.m av allmänna
handlingar.
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att

styrelsens beslut 2019-06-14 om Avgifter för kopior mm av allmänna handlingar utifrån
regler i KFS 1996:25, avgiftsförordningen (SFS 1992: 191) upphör att gälla.

att

delegera till VD att justera avgiftsnivån i enlighet med framtida justeringar av KF.

att

godkänna att VD har möjlighet att efterskänka avgiften.

§ 9 Marknadsrapport (Hemlig)

VD föredrog bolagets marknadsläge i maj 2020. VD informerade om att bolaget efter maj
genomfört flera riktade insatser för att öka beläggningen med anledning av covid-19.
Exempelvis har nya flerdagarstaxor tagits fram som bl a marknadsförs på storbildskärmar, i
radio och tidningsportaler.
Ordförande Daniel Hellden (MP) informerade om att det är en mycket stark efterfrågan på
Instaboxtjänster i Odenplans cykelgarage.
Styrelsen beslöt
att

godkänna rapporten.

§ 10 Finansiell månadsrapport april 2020

VD föredrog bolagets finansiella läge i april.
Styrelsen beslöt
att

godkänna lämnad redovisning.

§ 11 Inriktningsbeslut för P-hus Kabelverket

VD föredrog inriktningsbeslut för P-hus Kabelverket.
Byggaktörerna Familjebostäder och JM kommer att göra parkeringsköp på samtliga
parkeringsplatser i P-hus och utredning pågår hur Stockholm parkering ska tilldela lokalen i
bottenvåningen till en hyresgäst. Inför genomförandebeslutet kommer bolaget utreda
förutsättningarna för den kommersiella lokalen ytterligare.
Styrelsen beslöt
att

styrelsen godkänner inriktningsbeslutet, avseende P-hus Kabelverket med en
investeringsutgift om ca 68,4 miljoner kronor.

att

uppdra och bemyndiga VD teckna erforderliga avtal för genomförandet.

att

i övrigt lägga ärendet med godkännande till handlingarna.
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§ 12 Anmälan och beslut av kompletterande ägardirektiv

VD föredrog bolagets kompletterande ägardirektiv för Stockholm Parkering.
Styrelsen beslöt
att

anta kommunfullmäktige och koncernstyrelsens kompletterande ägardirektiv för
Stockholm Parkermg.

§ 13 Övriga anmälningsärenden
VD föredrog bolagets övriga anmälningsärenden sedan föregående sammanträde.
Styrelsen beslöt
att

notera övriga anmälningsärenden.

§ 14 VD-rapporter
VD informerade om att bolagets samarbete med SL-accesskort vid infartsparkeringar upphörde
den 15 maj. Viss minskning har noteras vid aktuella anläggningarna, men den stora
minskningen skedde i samband med covid-19.
VD informerade om att cykelbud i Odenplans cykelgarage kommer att erbjudas alternativ
cykelparkering i P-hus Strandbergsdäcket.
VD informerade om att Fastighetskontoret värdering av skyddsrum inte är klar och att vi därför
räknar med ett ärende först under senare delen av året.
VD informerade om att hyresavtalet för bolagets personallokal på Palmfeltsvägen 5 löper ut
vid årsskiftet. Ambitionen är finna en personallokal med samallokermg av all
personal. Besked I frågan kommer att lämnas på kommande sammanträde.
VD informerade om att bolagets omorganisation som trädde i kraft 1 maj upplevs som positiv.
De lokala personalrepresentanterna från Saco, Vision och Kommunal delar den positiva bilden.
Arbetet med gränsdragningar pågår kontinuerligt i organisationen.
VD informerade att bolaget underlättar parkering för vårdpersonal med anledning av covid-19.
Stockholms stad, genom Trafikkontoret, utfärdar en dispens för parkering på gatumark för
sjukvårdspersonal, hemtjänst, äldreboenden, socialjour och anställda på bostad med särskild
service i Stockholm. Denna dispens gäller även på vissa särskilt utmärkta platser hos
Stockholm Parkering.
VD informerade vidare att studieresan till Köpenhamn inte kommer att äga rum i år. Bolaget
återkommer i frågan.
Ordförande Daniel Hellden (MP) informerade att budgetprocessen förväntas bli förskjuten och
presentation sker 11 november, likt valår, med anledning av covid -19.
VD informerade att med anledning av den förskjutna budgetprocessen förväntas bolagets
budget därmed hanteras på styrelsens decembersammanträde.
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§ 15 Övriga frågor
Inga övriga frågor ställdes.
Mötet avslutades
Ordförande Daniel Hellden (MP) tackade alla, önskade glad sommar och avslutade
sammanträdet.

Vid protokollet:

