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§1
Val av justerare och tid för justering
Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Henrik Sjölander (M) att
tillsammans med ordföranden Sara Pettigrew (MP) justera dagens
protokoll.
Justering sker måndagen den 6 februari 2017.
§2
Anmälan av protokoll från föregående möte
Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga föregående protokoll till
handlingarna.
Handlingar i ärendet

Servicenämndens protokoll 8/2016 från den 20 december 2016.
§3
Verksamhetsberättelse med bokslut 2016
Dnr 1.3.2-052/2017
Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1

Servicenämnden godkänner och överlämnar
verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen.

2

Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 januari 2017.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Sara Pettigrew (MP) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Henrik
Sjölander m.fl. (M) enligt följande:
I verksamhetsberättelsen för 2016 redovisas flera mål som har
infriats under året. Vi ställer oss positiva till flera av de
satsningar som har genomförts och vill tacka förvaltningen
för en bra redovisning av servicenämndens
verksamhetsområde.
Stockholm stad ska verka för stärkt kompetens gällande
upphandlingar. Stadens upphandlingar ska vara
marknadsmässiga, konkurrensneutrala och säkerställa hög
kvalitet kombinerat med kostnadseffektivitet. Staden ska
också se över möjligheten till långsiktiga
upphandlingskontrakt, vilket skulle öka möjligheten för fler
aktörer att delta.
Vi ställer oss dock ytterst kritiska till den rödgrönrosa
majoritetens införande av den så kallade vita jobbmodellen i
upphandlingar. Moderaterna delar uppfattning att fusk och
svartjobb alltid ska motverkas samt att det är viktigt att
säkerställa rimliga arbetsvillkor för dem som staden anlitar,
antingen direkt eller genom upphandlade företag. Men det är
inte rimligt att ge fackförbund befogenheter att fungera som
kontrollanter via stadens uppdrag, som anges i modellen.
Moderaterna anser att modellen riskerar att inte uppfylla
syftet att uppnå en kvalitativ granskning av att stadens villkor
följs. Det är även oklart hur tillämpningen av vitajobbmodellen i Stockholms stads upphandlingar ska ske samt
om det är förenligt med den lagstiftning som förväntas införas
i Sverige 2017 enligt de EU-direktiv som började gälla i april
2016. Modellen riskerar att leda till en stor osäkerhet för de
företag som levererar tjänster och varor till staden samt
försvårar för ett flertal aktörer att delta i upphandlingar.
Vi ser även med oro hur sjukfrånvaron har ökat under 2016
och då särskilt långtidssjukfrånvaron. Hög sjukfrånvaro
förefaller vara ett problem i hela Stockholms stad och något
som den rödgrönrosa majoriteten måste göra något åt.
Ersättaryttrande

Gunilla Hansson (C) instämmer i särskilt uttalande från vice
ordföranden Henrik Sjölander m.fl. (M).
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§4
Översiktsplan för Stockholm - samrådsförslag
Remiss
Dnr 1.1.5-928/2016
Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1

Servicenämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.

2

Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 10 januari 2017.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Sara Pettigrew (MP) och Mervi Mäkinen
Andersson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Henrik Sjölander m.fl. (M) föreslår att
nämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens
förslag till beslut och att därutöver anföra följande:
Vi anser i likhet med stadsdelsförvaltningen att förslaget till
en ny översiktsplan (ÖP) för Stockholm har en bra inriktning.
Mycket av det som nämns i samrådsförslaget är frågor som
Alliansen länge drivit. Avvägningen att en stor andel av
regionens kommande bostadsbyggande bör ske i Stockholms
stad, med god tillgång till kollektivtrafik och annan
samhällsservice är vi mycket positiva till.
Att bygga staden inifrån och ut med fokus på tät, varierad
bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen är
stadsbyggnadsprinciper vi länge arbetat för och det är därför
glädjande att det återfinns i samrådsförslaget. Vi saknar dock
en tydlig inriktning vad gäller att hålla hög exploateringsgrad
i kollektivtrafiknära lägen.
Översiktsplanens ambitioner med en mer blandad bebyggelse
där staden ska verka för att stadsdelar med ett ensidigt utbud
av upplåtelseformer ska ges större blandning är ett lovvärt
initiativ.
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Nä det gäller områdesplanering som nämns i ÖP finns det
många miljömässiga fördelar och stora möjligheter för

