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Trafiknämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA

2021-06-10

Sammanträde med trafiknämnden den 15 juni 2021
Informationsmöte inför nämndens sammanträde äger rum den 10 juni
mellan kl. 14:00 – 15:30 på distans via Teams. Anmäl ärenden senast kl.
12:00 den 9 maj till karoline.sandar@sll.se

Dag

Tisdag den 15 juni 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 avseende strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande
(TN 2021-0379)

6

Yttrande över remiss avseende folkhälsopolicy för region Stockholm
(TN 2021-0380)

7

Beslut om utredning av framkomlighetsåtgärder för stombuss 4
(TN 2020-0032)
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8

Beslut om samarbetsavtal avseende länsöverskridande linjetrafik med buss (StockholmUppsala)
(TN 2021-0496)

9

Yttrande över remiss avseende Stockholms stads handlingsplan för minskat klotter
(TN 2021-0427)

10 Beslut om att etablera en politiskt blocköverskridande referensgrupp för översyn av
biljettsortiment
(TN 2021-0610)
11

Beslut om genomförande av upphandling av nya reklamavtal rörande buss utsida
(TN 2021-0632)

12 Beslut om vaccinationsresor för hemlösa
(TN 2021-0658)
13 Beslut om delegation till förvaltningschef att fatta beslut avseende genomförande av
upphandling för projekt Barkarby, entreprenad 4743 Bana och El 400 Volt
(FUT 2021-0587)
MOTIONER
14 Yttrande över motion 2021:3 av Jens Sjöström (S) om ägande av elbussar och eventuell
påverkan på upphandlingarna
(TN 2021-0282)
SKRIVELSER
15 Svar på skrivelse från (S) om arbetsmiljö och smittspårning under coronapandemin
(TN 2021-0465)
16 Svar på skriver från (V) angående Hagsätralinjens framtida dragning
(FUT 2021-0429)
17 Svar på skrivelse från (V) angående rusningstid och trängsel
(TN 2021-0307)
18 Svar på skrivelse från (SD) om ordningsvakter som vid behov genomför en biljettkontroll
(TN 2021-0468)
INFORMATIONSÄRENDEN
19 Information om slutrapport trafikutvecklingsprojekt enligt avsiktsförklaring
Barkarbystaden
(SL 2017-0499)
ANMÄLNINGSÄRENDEN
20 Anmälan av delegationsbeslut
(TN 2021-0001, FUT 2021-0288)
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21 Inkommande post till trafiknämnden
(TN 2021-0001)
ÖVRIGT
22 Övriga frågor
23 Nästa sammanträde
TILLÄGGSÄRENDEN BESLUTSÄRENDEN
24 Genomförandebeslut avseende eftermontering av kamera- och monitorutrustning på
pendeltågsfordon samt beslut om godkännande av tilläggsavtal
(TN 2021-0674)
25 Beslut om att inleda affärsinriktning samt inleda upphandling av trafikavtal avseende
tunnelbaneverksamhet (E40)
(TN 2019-0189)
26 Avsiktsförklaringar avseende objekt för ny nationell plan och länsplan
(TN 2021-0130)
27 Beslut om affärsinriktning samt inledande av upphandling av uppdragsavtal avseende
trygghetsresurs ordningsvakter
(TN 2020-0939)

Kristoffer Tamsons
Ordförande

