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Trafiknämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA

2021-03-03

Sammanträde med trafiknämnden den 9 mars 2021
Informationsmöte inför nämndens sammanträde äger rum den 4 mars
mellan kl. 14:00 – 15:30 på distans via Teams. Anmäl ärenden senast kl.
12:00 den 3 mars till karoline.sandar@sll.se

Dag

Tisdag den 9 mars 2021

Tid

Sammanträde med start kl. 14:30

Plats

Distansmöte via Teams, länk mailas inför mötet

Ev. förhinder
meddelas till

Karoline Sandar, tfn: 08-686 39 45, e-post: karoline.sandar@sll.se

INLEDNING
1

Godkännande av utsänd föredragningslista

2

Val av justerare

3

Fastställande av datum för justering av protokoll

4

Förvaltningschefsinformation
(TN 2021-0001)

BESLUTSÄRENDEN
5

Yttrande över remiss angående näringslivs- och tillväxtstrategi för stockholmsregionen
(TN 2020-1703)

6

Beslut om godkännande av digitaliseringsstrategi för trafikförvaltningen
(TN 2021-0132)
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7

Beslut om kompletterande beställning avseende support-, underhålls- och
utvecklingstjänster för SNOK (elförsörjningssystem)
(TN 2020-0963)

8

Beslut om inledande av upphandling avseende Reseplanerare 2.0
(TN 2020-1382)

9

Beslut om nya tilläggsavtal för buss- och lokalbanetrafiken med anledning av
coronapandemin
(TN 2020-0407)

10 Yttrande över regionrevisorernas projektrapport 4/2020 Slussen – styrning och kontroll
av regionens investeringar
(TN 2020-1687)
11

Yttrande över remiss avseende Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler)
(TN 2021-0039)

12 Yttrande över remiss angående promemoria från miljödepartementet om ordning och
reda på avfallet
(TN 2021-0163)
MOTIONER
13 Yttrande över motion 2020:59 av Msciwoj Swigon m.fl. (SD) om att införa civilklädda
biljettkontrollanter som standard
(TN 2020-1429)
14 Yttrande över motion 2020:61 av Msciwoj Swigon (SD) och Per Carlberg (SD) om att
permanent avskärma bussförarmiljön
(TN 2020-1431)
15 Yttrande över motion 2020:52 av Jens Sjöström (S) om lärdomar av coronapandemin
(TN 2020-1430)
16 Yttrande över motion 2020:57 av Christina Wallmark (SD) och Gabriel Kroon (SD) om
riktlinjer för minsta tillåtna gränsvärde för klimatnytta per investerad krona
(TN 2020-1504)
17 Yttrande över motion 2020:60 av Msciwoj Swigon (SD) och Henrik Mellström (SD) om
införsel av permanent av- och påstigning via bussens samtliga dörrar
(TN 2020-1505)
18 Yttrande över motion 2020:51 av Jens Sjöström m.fl. (S) om elektrifiering av vägtrafiken i
stockholmsregionen
(TN 2020-1432)
SKRIVELSER
19 Svar på skrivelse från (V) med anledning av val av ledamöter och ersättare vid
trafiknämndens beredningar 2021
(TN 2020-1670)

3 (3)

20 Svar på skrivelse från (V) angående pendeltågens helgtrafik på gnestalinjen
(TN 2020-1667)
21 Svar på skrivelse från (V) angående viseringsmaskiner vid bussarnas bakdörrar och
plexiglas vid förare
(TN 2020-1211)
INFORMATIONSÄRENDEN
22 Information om trafikförändringsremiss T22
(TN 2020-1386) Ärendet utgår
23 Information om rivning av Hornsbergs bussdepå
(TN 2020-1536)
24 Information om utveckling av försäljningskanaler i det nya biljettsystemet
(TN 2020-1693)
ANMÄLNINGSÄRENDEN
25 Anmälan av delegationsbeslut
(TN 2021-0001, FUT 2020-0674)
26 Inkommande post till trafiknämnden
(TN 2021-0001)
ÖVRIGT
27 Övriga frågor
28 Nästa sammanträde
TILLÄGGSÄRENDE BESLUTSÄRENDE
29 Yttrande över remiss avseende betänkandet innovation som drivkraft – från forskning till
nytta (SOU 2020:59)
(TN 2021-0199)
Kristoffer Tamsons
Ordförande

