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§ 1.

Utseende av protokolljusterare
Att [amte ordforanden Maria Antonsson justera dagens protokoll utsaqs Joanna
Abrahamsson.

§ 2.

Anmalan av protokoll
Anrnaldes att protokollet fran styrelsernotet den 3 oktober 2019 (nr 4/2019) ar justerat
och utsant
Styrelsen beslot i enlighet med forslaget att
godkanna anrnalan.

§ 3.

Budget 2020
Forelag forslag till budget for 2020.
Styrelsen beslot i enlighet med forslaget att
1.
2.

§ 4.

godkanna forslag till budget for 2020,
uppdra till bolaget att i samband med T1/P1-rapporteringen aterkomrna med
aktiviteter kopplade till koldioxid-betinget i Klimathandlingsplan 2020-2023 (bilaga
till Miljoprogrammet)

Ovriga arenden
1.

En saker, trygg och bra arbetsmlljo med kollektivavtalsliknande villkor i
samtliga upphandlingar

Styrelseledamoterna Joanna Abrahamsson m fl. (S) och Mikael Amborn m.fl (V) hade
infer samrnantradet sant ut en skrivelse till ovriga styrelsen och ombad vid motet att fa
foljande uttalande fort till protokollet:

"Stockholm Vatten och Avfall har flera olika verksamheter med risker inom
arbetsmilioornradet. Det systematiska arbetsrniljoarbetet ar darfor sjalvklar, viktig och
livsnodvandiq for bolaget. Vi, socialdemokrater och vansterpartlster glads darter over att
det gors flera viktiga insatser med fokus pa att sakerstalla och folja upp det
systematiska arbetsrnlljoarbetet, Detta menar vi ar sarskilt viktigt under en tid da bolaget
satsar stort pa Stockholms framtida avloppsrening I och med de risker och utmaningar
som finns i vara anlaggningar under jord - sa behaver darfor det systematiska
arbetsmiljoarbetet fortsatta intensifieras, starkas, upprnarksarnrnas och ta hansyn till
alla de forharlanden i arbetsrniljon som kan paverka medarbetarnas halsa och sakerhet.

Medarbetare inom Stockholm Vatten och Avfall ska ha en god arbetsmllio och kunna
utvecklas i yrket. For att starka, sakra och utveckla arbetsmlfjon behaver Stockholm
Vatten och Avfall fortsatta forbattra arbetsvillkoren for alla, inom sa val den egna
verksamheten som inom den upphandlade verksamheten. Det har menar vi ska ske

R STOCKHOLM
IJ,I VATTEN
~ OCHAVFALL
genom kollektivavtalsliknande villkor, kompetensutveckling, rimliga scheman och med
ett gediget sakerhetstank.

Vi menar att som princip ska alltid de krav som staden stalier pa sina egna
verksamheter, exempelvis nar det qaller antidiskrimineringskrav samt miljo- och
klimatkrav, ocksa stallas pa upphandlad verksamhet. De krav som stalls pa en
huvudleverantor ska ocksa galla for en underentreprenor, Detta ar viktigt for att undvika
att entreprenorer skaffar sig konkurrensfordelar genom bristande arbetsvillkor for sina
anstallda. Den iden leder bara till osund konkurrens som star ut de schysta foretagen.

Avslutningsvis menar vi att en god och saker arbetsmiljo ar en forutsattninq for en god
kvalitet i verksamheten. For att frarnja en god, trygg och saker arbetsmifjo for alla som
utter arbete i Stockholm Vatten och Avfall ska bolaget stalla krav pa
kollektivavtalsliknande villkor i samtliga upphandlingar och dar dessa krav aven ska
galla underentreprenorer "
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