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1

Servicenämnden godkänner förslaget om att teckna hyresavtal
för administrativa lokaler på Palmfeltsvägen 5 i enlighet med
vad som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2

Servicenämnden föreslår att kommunstyrelsens
ekonomiutskott godkänner förslaget om att teckna hyresavtal
i enlighet med vad som anges i förvaltningens
tjänsteutlåtande.

3

Under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott
godkänner förslaget ger servicenämnden förvaltningen i
uppdrag att teckna hyresavtal med de villkor som anges i
förvaltningens tjänsteutlåtande.

4

Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Sara Pettigrew (MP) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
§7
Taxiutredningens betänkande Taxi och
Samåkning, i dag, i morgon och i övermorgon
(SOU 2016:86)
Remiss
Dnr 1.1.5-016/2017
Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

Palmfeltsvägen 5
Box 7005
121 07 Stockholm
www.stockholm.se/serviceforvaltningen

1

Servicenämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.

2

Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 5 januari 2017.
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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 enligt följande:
1
2

Förvaltningens förslag till beslut avslås.
Att som svar på remissen anföra följande:

I taxiutredningens betänkande från regeringen presenteras
förslag till nya regler på taxiområdet och förtydliganden för
de regler som finns för samåkning mellan privatpersoner. Det
är en välkommen utredning inte minst mot bakgrund av de
oklarheter som råder gällande skatter och regelverk i
förhållande till tjänster där privatpersoner delar, lånar och hyr
varor och tjänster av varandra.
I de nuvarande reglerna för att bedriva taxiverksamhet krävs
bland annat att bilen är utrustad med taxameter, att föraren
ska tillhandhålla en taxilicens och bilen måste vara registrerad
som taxi. Moderaterna anser att taxibranschen har en stor
potential att skapa fler jobb och sänka trösklarna till
arbetsmarknaden inte minst för personer som annars hade
varit långt ifrån arbetsmarknaden. För det krävs dock en
förändrad lagstiftning som är kompatibel med ny teknik och
som underlättar för fler att bedriva taxiverksamhet.
Moderaterna hade därför önskat att utredningen utgått från ett
bredare perspektiv. Exempelvis borde utredningen granskat
huruvida privatpersoner som har körkort, är ostraffade och
har rätt försäkringar kan köra personer mot betalning. Även
kravet på taxameter och dekaler på bilen borde utredas vidare.
Så länge faktura eller prisuppgift skickas till kunden borde
exempelvis inte taxameter vara behövligt. Det är naturligtvis
viktigt att företag gör rätt för sig, men även lagstiftningen
måste uppdateras. Den får inte vara ett hinder för innovation
och ny teknik.
För Stockholms del öppnar ny teknik för en modern storstad
med möjligheter för alla. Det handlar inte bara jobben utan
också miljön. Genom att modernisera lagstiftning och sänka
trösklarna in till taximarknaden kan vi minska trängsel och
utsläpp i innerstaden när bildelandet ökar.
Palmfeltsvägen 5
Box 7005
121 07 Stockholm
www.stockholm.se/serviceforvaltningen
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Beslutsgång

Ordföranden Sara Pettigrew (MP) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Sara
Pettigrew (MP) och Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (S).
Reservation

Vice ordföranden Henrik Sjölander m.fl. (M) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Ersättaryttrande

Gunilla Hansson (C) instämmer i förslag från vice ordförande
Henrik Sjölander m.fl. (M).
§8
Förvaltningsgruppens protokoll
Dnr 1.2.1-099/2017
Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga protokoll från
förvaltningsgruppen den 24 januari 2017 till handlingarna.
§9
Förvaltningschefens information
Förvaltningschefen Christer Edfeldt informerar nämnden om
Stocket. Stocket är ett arbete som syftar till att återvinna möbler och
inventarier. Pilotprojekt påbörjas 1 april 2017 och har redan vunnit
miljöförvaltningens miljöpris Pingvinen.
Därefter informerar Christer Edfeldt om händelseutvecklingen
inklusive det aktuella läget avseende stadens avtal för
persontransporter.
§ 10
Frågor från nämnden
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.

Vid protokollet
Palmfeltsvägen 5
Box 7005
121 07 Stockholm
www.stockholm.se/serviceforvaltningen

Åse Geschwind

