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Trafiknämnden 
 
 
 
 
  

FÖREDRAGNINGSLISTA 
2021-05-12 

 
   

 Sammanträde med trafiknämnden den 18 maj 2021  
 
 
 
 
 
 
 

 
Dag 

 
Informationsmöte inför nämndens sammanträde äger rum den 12 maj 
mellan kl. 14:00 – 15:30 på distans via Teams. Anmäl ärenden senast kl. 
12:00 den 11 maj till karoline.sandar@sll.se 
    

 
 
Tisdag den 18 maj 2021 

   
Tid Sammanträde med start kl. 14:30 

    

 
 
 
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 avseende regional cykelplan för Stockholms län 
(TN 2021-0068)  

6 Yttrande över forskning-, utbildning- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm 2021-
2024 
(TN 2020-1311)  

  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  
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7 Beslut om allmän trafikplikt för sjötrafik på sträckan Värmdö-Nacka-Stockholm, 
Stockholms län 
(TN 2020-0644)  

8 Beslut om förlängning av busstrafikavtal E23 – Handen, Tyresö och Nynäshamn 
(SL 2013-5061)  

9 Försökslinje L84 – Ny inriktning samt beslut om ändring och tillägg i tidigare beslut 
(TN 2019-0680)  

10 Beslut om att inleda upphandling avseende ramavtal för digitala skyltar och pratorer för 
buss, delar av lokalbanan och sjötrafik 
(TN 2020-1537)  

11 Yttrande över remiss avseende riktlinjer för Region Stockholms varumärkesarbete 
(TN 2021-0193) 

12 Beslut om Dataskyddsombudets rapport avseende verksamhetsåret 2020 
(TN 2020-0011)  

13 Beslut om förlängning av giltighetstiden för regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Stockholms län  
(TN 2020-0554)  

14 Beslut om budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm för trafiknämnden och 
de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheter  
(TN 2020-1671, FUT 2021-0483)  

15 Beslut om förlängning av uppdragsavtal (E19) för busstrafik i avtalsområde 
Nacka/Värmdö och Huddinge/Botkyrka/Söderort 
(TN 2021-0492) 

16 Tertialrapporter T1 2021 TF och FUT 
(TN 2021-0038, FUT 2020-1290)  

MOTIONER 

17 Yttrande över motion 2020:65 av Jens Sjöström m.fl. (S) om att kollektivtrafiken är en 
förutsättning för tillväxt, företagande och jobb i hela Stockholm 
(TN 2021-0122)  

18 Yttrande över motion 2020:7 av Anna Sehlin (V) om påstigning och visering i SL-
bussarnas bakdörrar 
(TN 2021-0283)  

19 Yttrande över motion 2020:81 av Gabriel Kroon (SD) om att avskaffa trängselskatten 
(TN 2021-0164)  

20 Yttrande över motion 2020:80 av Gabriel Kroon (SD) och Leonid Yurkovskiy (SD) om 
stärkt folkligt inflytande vid konstnärlig gestaltning i offentliga ytor  
(TN 2021-0085)  

21 Yttrande över motion 2020:77 av Gabriel Kroon (SD) och Britt-Mari Canhasi (SD) om 
införande av neutral klädkod i Region Stockholms verksamheter  
(TN 2021-0086) 
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SKRIVELSER 

22 Svar på skrivelse från (S) angående plexiglas i kollektivtrafiken 
(TN 2021-0113) 

23 Svar på skrivelse från (V) angående skyddsglas och trafiksäkerhet 
(TN 2021-0114)  

24 Svar på skrivelse från (V) angående arbetet mot sexuella trakasserier i kollektivtrafiken 
(TN 2021-0115)  

25 Svar på skrivelse från (S) om att fortsätta med digitala informationsmöten inför nämnden 
(TN 2021-0302)  

26 Svar på skrivelse från (S) om munskydd i kollektivtrafiken  
(TN 2021-0303)  

27 Svar på skrivelse från (V) angående avhysning av sovande och SL:s trygghetschatt 
(TN 2021-0305)  

28 Svar på skrivelse från (V) angående biljettkontroller under pandemin 
(TN 2021-0306)  

29 Svar på skrivelse från (S) angående Nybrohovshissen 
(TN 2021-0212)  

30 Svar på skrivelse från (V) angående problemen med SL:s signal- och trafikledningssystem 
(TN 2020-1582)  

 
INFORMATIONSÄRENDEN 

31 Information om fusket i SL-trafiken år 2020 
(TN 2021-0177)  

32 Information om sjötrafikutredning del 1 inför en andra remiss 
(TN 2019-0440)  

33 Månadsrapporter per mars månad 2021  
(TN 2021-0038, FUT 202o-1290) 

 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 

34 Anmälan av delegationsbeslut 
(TN 2021-0001, FUT 2021-0288) 

35 Inkommande post till trafiknämnden 
(TN 2021-0001) 
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ÖVRIGT 

36 Övriga frågor 

37 Nästa sammanträde 
 

TILLÄGGSÄRENDEN BESLUTSÄRENDEN 

38 Förnyat genomförandebeslut Spårvägsmuseet 
(TN 2014-0444) 

39 Planeringsbeslut Nockebybanans ersättning till Akka 4 (Brommadepån)  
(SL 2016-0091) 

 
TILLÄGGSÄRENDEN INFORMATIONSÄRENDEN 

40 Information om kollektivtrafikplan 2050, Delrapport 3 – information inför remissutskick 
(TN 2014-0777) 

 

Kristoffer Tamsons 
 
Ordförande 


	Sammanträde med trafiknämnden den 18 maj 2021

