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ÄRENDET
Koncernens policydokument ses över en gång per år inför årsskiftet. Styrelsen kan då fatta
beslut om bolagets samtliga policydokument (både nya och reviderade förslag samt
oförändrade) vid ett tillfälle.
Samtliga policyer för Stockholm Vatten (8 stycken) har setts över och i förekommande fall
justerats på sätt som framgår nedan:
Miljö- och kvalitetspolicy
Texten har justerats med anledning av att Avfallsverksamheten numera ingår i Stockholm
Vattens verksamhet samt att verksamheten bedrivs i enlighet med Avfallsplan för
Stockholm.
Kommunikationspolicy
Policyn föreslås vara oförändrad.
Säkerhetspolicy
Policyn föreslås vara oförändrad.
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Upphandlingspolicy
Texten gällande lagrum är uppdaterad och att Stockholm Vatten AB kan agera
inköpscentral för samtliga bolag i koncernen samt för att överensstämma med den nya
organisationen.
Texten har uppdaterats för att överensstämma med Stockholms Stads gällande och
reviderade Upphandlingspolicy (bifogas som bilaga till ärendet).
Personalpolicy
Policyn föreslås vara oförändrad.
Policy för kundbemötande
Policyn omfattar nu även de som arbetar på uppdrag av Stockholm Vatten varvid
varumärket stärks genom att också entreprenörer, konsulter m.fl. agerar utifrån policyn,
som också kommer att skrivas in i våra avtalstexter.
IT-policy
Texten är uppdaterad för att överensstämma med Stockholm Vattens förvaltningsmodell.
Finanspolicy
Stadshus AB koncernen ska ha en gemensam finanspolicy, gällande för alla bolag.
Förtydliganden har gjorts avseende St Erik Liv och St Erik försäkring, finansstrategi har
bytt namn till internbanken och gränsen för kontrakterade belopp som ska valutasäkras har
höjts från 500 TSEK till 1000 TSEK.
Föreliggande förslag till finanspolicy kommer att behandlas av Stadshus AB vid sitt
sammanträde i december och har transformerats till ett dokument i Stockholm Vattens
Miljö- och kvalitetssystem. Styrelsens beslut om antagande av policyn gäller under
förutsättning av koncernstyrelsens för Stockholms Stadshus AB fastställelse den 15
december.
Resepolicy
Ny policy.
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