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j!!)jl= Region  Stockholm

Trafiknämnden PROTOKOLL

2021-06-15

Kl.  i4:3o  -  i6:i5

Nr  7/2021

126-151

Trafiknömnr1pns  sammanh'äde  r1pn i5  juni  2021

Dahim  för  justering:  den i5  juni  2021  vad  gäller  paragraf  z3o, z3i, z36, z37, i4o,  izp  och 142.

Den J-l-/ 9-z(53vadgäl1erprotokonetiövrigt.

Datum  för  anslag:  den i6  juni  2021  vad gäller  paragraf  i3o,  i3i,  i36,  z37, 140,  141  och 142.

Den J'!)/}-:132\  vadgällerprotokolletiövrigt.

Kristoffer  Tamsons  (M)

2Lff'
Jens  Sjöström  (S)

Piats: Trafikförvaltningen,  Iindhagensgatan  ioo,  möteslokal  T-Centralen

samt  på  distans  via  Teams.

Å'äroarande  ledamöter

Kristoffer  Tamsons  (M)

Tomas  Eson  (MP)

Jens  Sjöström  (S)

Nikolina  Knutsson  (M)

Harry  Bouveng  (M)

Bino  Dnunmond  (M)

Susanne  Sjöblom  (M)

Michaela  Haga  (C)

Stefan  Bergström  (C)

Sara  Svanström  (L)

Karl  Heson  (KD)

AhmedAli  Salad  (S)

Ayla  Eftekhari  (S)

Bawer  Kevir  (S)

Elof  Hansjons  (S)

Anna  Sehlin  (V)

Maria  Mustonen  (V)

Mschiwoj  Swigon  (SD)

Ordförande

i:e  vice  ordförande

a:e  vice  ordförande

Nai  LIIlI  wtslc  crsättare

Lennart  Kalderfö  (M)

Josephine  Lindström  (M)

Christer  Mattsson  (M)

Henrik  Lundquist  (M)

Märta  Martin-Åkesson  (C)

Lena  Hallerby  (L)

Lars  Johansson  (L)

Fredrik  Wallfö  (KD)

Antonena  Pirrone  (KD)

Solveig  Holmgren  (S)

Susanne  Lund  (S)

Sven-Inge  Nylund  (S)

Ijna  ElYafi  (V)

MartaAguirre  (V)  iämnar  mötetp.g.a.  jäv

under  F)»3g

Roland  Johansson  (SD)

Ej  nämarande  ersåttare

Sverre  Dahlstedt  (MP)

Ann-Marie  Högberg  (S)

Ellinor  Rindevall  (S)
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politiska  'ijänstemän

Harald  Eiken  (M)

Claes  Wersäll  (M)

Maföas  Askerson  (M)

Aida  HafeziYashi  (C)

SarahAziz  (MP)

Robin  Törnberg  (L)

Carl  Häggqvist  (KD)

Ijnda  Nygren  (S)

Tomas  Ekman  (V)

Andreas  Birgersson  (SD)

Åäri,iui  uiJi

1j;ut8b'uuut

David  Lagneholm

Sara  Catoni

Niklas  Bergman

Björn  Holmberg

Karoline  Sandar

Viktoria  Lundström

Daniel  Angermann

Jessica  Linden

Catarina  Strömsten-Falkenmark

Jens  Plambeck

Karin  Svingby

Aleksander  Krajisnik

Nathalie  Drugge

Annemo  Gottås

ChitianArntzen

?lTaia « L' iu  LLI  k f  2

firkli5)u  »ocp» ehen/un/eia
Amir  Sokolovic

Sekreterare

Karoline  Sandar

Ordförande
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fi 126 Godkännande  av utsänd  föredragningslista

127 Val  avjusterare  avprotokoll

128 Fastställande  av datum  för  justering  av protokoll

F3 129 Förvaltningschefsinformation  (TN  2021-0001)

fi i3o Yttrande  över  remiss  avseende  strategi  för  främjande  av psykisk  hälsa  och
välbefinnande  samt  förebyggande  psykisk  hälsa

(TN 2021-0379)

fi i3i Yttrande  över  remiss  avseende  Region  Stockholms  Folkhälsopolicy  God

hälsa  och  minskade  klyftor  i befolla'iingen

(TN 2021-0380)

132 Beslut om utredning  av framkom1ighetsåtgärder  för stombuss 4

(TN 2020-0032)

fi 133 Beslut  om  samarbetsavtal  avseende  fänsöverskridande  linjetrafik  med  buss

(Stockholm-Uppsala)

(TN  2021-0496)

Få 134 Yttrande  över  remiss  avseende  Stockholm  stads  handlingsplan  för  minskat
klotter

(TN  2021-0427)

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

81i36 Beslut  om  genomförande  av upphandling  av nya  reklamavtal  rörande  buss
utsida

(TN  2021-0632)

Et 137 Beslut  om  vaccinationsresor  för  hemlösa

(TN 2021-0658)

i38 Beslut  om  delegation  till  förvaltningschef  att  fatta  beslut  avseende

genomförande av upphandling  för projekt  Barkarby, entreprenad 4743
Bana och El 4oo Volt
(FUT 2021-0587)

139 Genomförandebeslut  avseende  eftermontering  av  kamera-  och

monitorutrusning  på  pendeltågsfordon  samt  beslut  om  godkännande  av

Ordförande Justerare
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140

i4i

Beslut  om  affärsinriktning  samt  inledande  av upphandling  av uppdragsavtal

avseende  tunnelbaneverksamheten  (E40)

(TN  2019-0189)

Beslut  om  affärsinriktning  samt  inledande  av upphandling  av

uppdragsavtal  avseende  trygghetsresurs  ordningsvakter

(TN 2020-0939)

142 Yttrandeövermotion  2021:3  avJens Sjöströmomägandeavelbussarochevenhien
påverkanpåupphandlingar

(TN  2021-0282)

'å 143 Svar  på  skrivelse  från  Socialdemokraterna  om  arbetsmiljö  och

smittspårning  under  coronapandemin

(TN 2021-0465)

144 Svar  på skrivelse  från  Vänsterpartiet  angående  Hagsätralinjens  framtida

dragning

(F{JT 2021-0429)

g 145

fi i46

Svar  på skrivelse  från  Vänsterpartiet  angående  rusningstid  och  trängsel

(TN 2021-0307)

Svar  på skrivelse  från  Sverigedemokraterna  om  ordningsvakter  som  vid

behov  genomför  en biljettkontroll

(TN 2021-0468)

S, 147

F3 i48

Ei 149

fi i5o

fi i5i

Information  om  trafikutvecklingsprojekt  Modern  Mobilitet  i

Barkarbystaden

(SL 2017-0499)

Anmälan  av delegationsbeslut  (TN  2021-0001,  F{JI'  2021-0288)

Inkommande  post  till  trafiknämnden  (TN  2021-0001)

Övriga  frågor

Nästa  sammanträde

Ordförande Justerare
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fi 126

Codlrönnqnr1p  qv  utsänd  föredragningslista

Trafiknämnden  beslötfö'ljande.

:i. Inkomna  skrivelser  behandlas  under  rubriken  "Övrigt".

2.  Ärende 27  "Avsiktsförklaringar  avseende objekt för ny nationell  plan och
länsplan"  utgår.

3.  Tilläggsärendena 25, 26 och 28 behandlas under rubriken  "Beslutsärenden".

25. Genomförandebeslut  avseende eftermontering  av kamera- och
monitoruöstning  på  pendeltågsfordon  samt  beslut  om  godkännande  av

tilläggsavtal  (TN 2021-0674)

26.  Beslut  om  att  inleda  affärsinriktning  samt  inleda  upphandling  av trafikavtal

avseende tunnelbaneverksamhet  (E4o) (TN 2019-0189)

28.  Beslut  om  affärsinriktning  samt  inledande  av  upphandling  av  uppdragsavtal

avseende trygghetsresurs  ordningsvakter  (TN 2020-0939)

4.  I övrigt  godkänns  utsänd  föredragningslista.

% 127

Val  avjusterare  avprotokoll

Trafiknämnden  beslötfö'ljande.

s. Jens  Sjöström  (S)  utses  till  att  jämte  ordföranden  justera  protokollet  från  dagens

sammanträde.

@ 128

Fastställande  av  datum  för  justering  av  protokon

Trafiknämnden  beslötföljande.

1.  Datum för justering  av protokoll  fastställs till  den 29  juni  2021.

Ordflörande Justerare
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@ 129

Förvalföingschefsinformation  TF  och  FUT

(TNgo:zy-oooy)

David  Lagneholm  från  TF  (trafikförva1tningen)  och  Niklas  Bergman  från  FUT

(förvaltning  för  utbyggd  tunnelbana)  informerade  nämnden  via  varsin  presentation.

Bland  annat  informerades  nämnden  om  följande.

Information  från  TF

Trafikstörande  arbeten  under  sommaren  2021  på tunnelbanan,  pendeltåg  och

lokalbanor.

Resandeutveckling  och  ekonomiska  läget  vid  utgången  av maj.

Information  fraån FUT

Kampanj  via  "Håll  Nollan"  om  arbetsmiljö  och  säkerhet  pågår.  Det  finns  bl.a.  stor

risk  för  skador  i samband  med  fallande  sten  från  oförstärkt  berg.  F?JI'  jobbar  för

attvara  en professionell  beställare  som  tar  ansvar  för  att  skapa  rätt

förutsättningar  för  säkra  och  hälsosamma  arbetsplatser.  Presentation  även  av

Färdplan  Arbetsmiljö  där  bl.a.  arbetsmiljö  har  införts  som  första  punkt  på  alla

mötesagendor  och  internutbildningar  inom  arbetsmiljö  och  säkerhet  ingår.

Status  byggnationer  Nacka-Söderort  Barkarby.

Förvaltningsövergripande  risker.

Trafiknämnden  noterade informationen  och lade den till  handlingarna.

Ordftirande Justerare
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9 i3o

Yttrande  över  remiss  avseende  strategiförfrämjande  avpsykiskhälsa  och

välbefuu'xande  samt  förebyggande  psykiskhälsa

(TN 2021-0379)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  26 maj  2021  från  förvaltningschefen  för

trafildörvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

:i. Nämnden  avger  remissyttrande  i enlighet  med  förvaltningschefens  förslag

och  översänder  det  till  regionledningskontoret.

2.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

UTTAIÅNDE

S-ledamöterna  lät  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  i).

V-ledamöterna  lät  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  2).

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande Justerare
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@ i3i

Yttrande  över  remiss  avseende  Region  Storkhn1mq  Fn1khölsopo1iry  ('.od

hälsa  och  minskade  klyftor  i hpfn1kningpn

(TN 2021-0380)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  6 maj  2021  från  förvaltningschefen  för

trafildörvaltningen.

BESL[TI'

Trafilaiämnden  beslutade  följande.

1.  Nämnden  avger  remissyttrande  i enlighet  med  förvaltningschefens  förslag

och  översänder  det  till  Regionledningskontoret.

2.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

DELTAR  INTE

S-ledamöterna  deltog  inte  i beslutet.

UTI'AIÅNDE

S-ledamöterna  lät till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande (bilaga 3).

V-ledamöterna  lät till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande (bilaga 4).

SD-ledamoten  lät till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande (bilaga 5).

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande Justerare
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% 132

Beslut  om  utredning  av framkomlighetsåtgärder  för  stombuss  4

(TN 2020-0032)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  2 juni  2021  från  förvaltningschefen  för

trafildörvaltningen.

YRKANDE

z. Ordföranden  yrkade  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

2.  V-ledamöterna  yrkade  bifan  till  sitt  förslag  till  beslut  (bilaga  6).

Ordföranden  ställde  proposition  på yrkandena  och  fann  att  trafiknämnden  beslutat  i

enlighet  med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

1.  Trafikförvaltningen  ges i uppdrag  att  i samverkan  med  Stockholms  stad

utreda  möjlighet  att  i närtid  genomföra  målning  av genomgående

kollektivtrafikkötä1t,  ökad  signalprioritering  samt  åtgärder  vid  idag

oreglerade övergångsställen för hela sträckan för stomlinje  4, inom  befintliga
ekonomiska  ramar.

2.  Trafildörvaltningen  ges i uppdrag  att  arbeta  för  att  förbättra  regulariteten  för

stomlinje  4.

3. Trafildörvaltningen  i samverkan med Stockholms stad ges i uppdrag att

effektivisera  tiden  vid hållplats  längs linje 4.

[TITALAJNDE

S-ledamöterna lät till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande (bilaga 7).

EXPEDIERAS  'IILL

Ordförande Justerare
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@ 133

Beslut  om  samarbetsavtal  avseende  länsöverskridande  linjetrafik  med  buss

(Stockholm-Uppsala)

(TN 2021-0496)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  26 maj  2021  från  förvaltningschefen  för

trafikförvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade,  inom  ramen  för  nämndens  förvaltningsuppdrag  avseende  AB

Storstockholms  Lokaltrafik,  följande.

:i. Samarbetsavtal  avseende  länsöverskridande  linjetrafik  med  buss,  mellan  AB

Storstockholms  Lokaltrafik  och  Region  Uppsala  godkänns,  se bilaga  1  till

föreliggande  tjänsteutlåtande.

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande Justerare
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% 134

Yttrande  över  remiss  avseende  Stockholm  stads  handlingsplan  för  minskat

klotter

(TN 2021-0427)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  28 maj  2021  från  förvaltningschefen  för

trafikförvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

z. Förvaltningschefens  förslag  till  yttrande  godkänns  och  översänds  till
region1edningskontoret.

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande ]usterare
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% 135

Beslut  om att  etablera  eki politi.:,kt  l»luiköveraiiaaiiae  refereiibgi  uP!  för
översyn  av  biljettsortiment

(TN  2021-0610)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  26 maj  2021  från  förvaltningschefen  för

trafildörvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

z. En  politiskt  blocköverskridande  referensgrupp  utses  till  trafildörvaltningens

pågående  arbete  med  att  se över  biljettsortimentet  inom  fokusområdet

Kollektivtrafiken  efter  pandemin.

[TITALANDE

S-ledamöterna  lät  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  8).

V-ledamöterna  lät  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  g).

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande Justerare
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fi i36

Beslut  om  genomförande  av  upphandling  av  nya  reklamavtal  rörande  buss
utsida

(TN  2021-0632)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den 4 juni  2021  från  förvaltningschefen  för
trafikförvaltningen.

YRKANDE

z. Ordföranden  yrkade  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

2.  S-ledamöterna  yrkade  bifall  till  sitt  förslag  till  beslut  (bilaga  io).

3.  V-ledamöterna  yrkade  bifall  till  sitt  förslag  till  beslut  (bilaga ii).

Ordföranden  ställde  proposition  på yrkandena  och  fann  att  nämnden  beslutade  i enlighet

med  förvaltningschefens  förslag  tin  beslut.

BESL[TI'

Trafiknämnden  beslutade  följande.

1.  Förvaltningschefen  uppdras  att  i enlighet  med  föreliggande  tjänsteutlåtande

genomföra  upphandlingen  avseende  reklamavtal  för  buss  utsida  inklusive  att

fastställa  upphandlingsdokumentet,  fatta  beslut  om  tilldelning  samt  teckna  avtal
och  överlåta  kontraktet  till  AB  Storstockholms  Lokaltrafik.

2.  Förvaltningschefen  uppdras  att  i övrigt  fatta  de beslut,  ingå  de överenskommelser
och  vidta  de åtgärder  som  krävs  för  att  slutföra  upphandlingen.

3. Förvaltningschefen  uppdras  att inom  ramen  för nämndens  förvaltningsuppdrag
avseende  bolaget  förvalta  kontraktet,  varvid  ändringar  och  tillägg  till

upphandlingskontraktet  som  ryms  inom  fastställd  budget  ska  fattas  i enlighet
med  gällande  beslutsordning.

4.  Paragrafen  förklaras  omedelbart  justerad.

RESERVATION

S- och  V-ledamöterna  reserverade  sig  mot  beslutet  atl: inte  bifalla  deras  respektive
förslag  till  beslut.

[TITALÅNDE

SD-ledamoten  lät  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  12).

Ordförande Justerare
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Th 137

Beslut  om  vaccinationsresor  för  hemlösa

(TN  2021-0658)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den z juni  2021  från  förvaltningschefen  för

trafikförvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

:i. Förvaltningschefen  uppdras  att  erbjuda  hemlösa,  via  frivilligorganisationer

och kyrkor,  ytterligare  7 5oo  enkelbiljetter  under  år 2021.

2.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

EXPEDIERAS  TILL

o'df Justerare
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fi i38

Beslut  om  delegation  till  förvaltningschef  att  fatta  beslut  avseende

gpnnmfiirande  av upphandling  för  projekt  Barkarby,  entreprenad  4743

Bana  och  El 4oo  Volt
(F{JT 2021-0587)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 27 maj 2021  från förvaltningschefen  för
trafildörvaltningen.

YRKANDE

1.  Ordföranden  yrkade  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

2. V-ledamöterna  yrkade bifall  till  sitt förslag till  tilläggsbeslut  (bilaga i3),  som S-
ledamöterna  anslöt  sig  till.

3.  Ordföranden  yrkade att förslaget till  tilläggsbeslut  skulle avslås.

Ordföranden  ställde  proposition  på yrkandena  och  fann  först  att  nämnden  beslutade  i

enlighet  med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.  Därefter  fann  ordföranden  att

förslaget  till  tilläggsbeslut  avslagits.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

1.  Förvaltningschefen  för  förvaltning  utbyggd  tunnelbana  ges i uppdrag  att

genomföra upphandling  av entreprenadarbeten  för bana och 4oo volt elarbeten
för Tunnelbana  till  Barkarby  till  ett maximalt  utökat belopp om 35o  ooo ooo
kronor  (prisnivå  2019,  december).

2.  Entreprenadarbeten  får  genomföras  under  förutsättning  att  det  av

regionfullmäktige  godkända  avtal  om  finansiering  och  medfinansiering  av

utbyggnad  av tunnelbanan  samt  ökad  bostadsbebyggelse  i Stockholms  län  enligt

2013  års Stockholmsöverenskommelse  (LS i4oi-oo37)  inte överstigs.

RESERVATION

S- och  V-ledamöterna  reserverade  sig  mot  beslutet  att  inte  bifalla  deras  förslag  till
tilläggsbeslut.

EXPEDIERAS  TILL

Justerare



a:211: Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida t7  av 28

Nr 7/2021
2021-06-15

Th 139

Genomförandebeslut  avseende  eftermontering  avkamera-  och

monitorutrusning  på  ppnr1p1tAgsforr1nn  samt  hcs1nt  nm  godkännande  av

tffläggsavtal

(TN 2021-0674)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  g juni  2021  från  förvaltningschefen  för

trafikförvaltningen.

ANMÄLAN  OM JÄV

Ersättare  Marta  Aguirre  (V)  anmäler  jäv  och  lämnar  sammanträdet.

YRKANDE

1.  Ordföranden  yrkade  bifall  tin förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

2. 8-1edamöterna yrkade bifall  till  sitt  förslag om återremiss (bilaga i4).

3. V-ledamöterna  yrkade i första hand bifall  till  (S) förslag om återremiss, i andra

hand att förvaltningschefens  förslag till  beslut avslås (bilaga i5).

4.  SD-ledamoten  yrkade bifall  tin sitt  förslag om återremiss (bilaga i6).

5. Ordföranden  yrkade att förslaget till  återremiss skulle avslås.

Ordföranden  ställde  proposition  på  yrkandena  och  fann  att  förslagen  om  återremiss

avslagits.

Votering  begärdes  av Jens  Sjöström  (S) avseende  förslag  om  återremiss.  Efter

rösträkning  fann  ordföranden  att  tio  ledamöter  röstat  för  att  avgöra  ärendet  denna  dag

samt att åtta ledamöter  röstat för att inte avgöra ärendet (voteringsprotokoll  bilaga 24).

Ordföranden  fann  därmed  att  ärendet  skulle  avgöras  denna  dag.

Därefter  ställde  ordföranden  proposition  på  V-ledamöternas  yrkande  om  att  avslå

ärendet  samt  ordförandens  yrkande  att  bifalla  förvaltningschefens  förslag  tin  beslut.

Ordföranden  fann  att  nämnden  beslutade  i enlighet  med  förvaltningschefens  förslag.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  inom  ramen  för  nämndens  förvaltningsuppdrag  avseende  AB

Storstockholms  Lokaltrafik  följande.

z. Trafiknämnden  beslutar  om  genomförande  av  investeringar  i monitor-  och

kamerautrustning  till  pendeltågsfordon  X6o/A/B  till  en total ekonomisk  ram

om 293  miljoner  kronor  inklusive  index inom ramen för 2021  års

investeringsbudget  med inriktningsnivåer  2022-2030.

Justerare
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2.  Nämnden  godkänner  ingående  av  tilläggsavtal  till  befintligt  uppdragsavtal

avseende  driften  av pendeltågsverksamheten  ienlighet  med  som  vad  som

anges  i detta  tjänsteutlåtande.

3. Nämnden  uppdrar  åt förvaltningschefen  att efter design och utformning  av
den  tela'iiska  lösningen  samt  inom  ramen  för  beslutad  budget  för
investeringen  avropa  installation  av densamma.

4.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

RESERVATION

S- och  V-ledamöterna  reserverade  sig mot  beslutet  att  inte  bifalla  deras  förslag  om

återremiss.  V-ledamöterna  reserverade  sig även  mot  beslutet  att  inte  bifana  deras  förslag
om  att  avslå  ärendet.

DELTAR  INTE

S-ledamöterna  deltar  inte  i beslutet  efter  att  förslaget  om  återrerniss  avslagits.

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande Justerare
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Beslut  om  aff*sinriktning  samt  in1pr1xde  av  upphandling  av  uppdragsavtal

avseende  tunnelbaneverksamheten  (E4o)

(TN 2019-0189)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  g juni  2021  från  förvaltningschefen  för

trafildörvaltningen.

YRKANDE

s. Ordföranden  yrkade  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

2.  S-ledamöterna yrkade bifall  till  sitt förslag till  beslut (bilaga i7).
3.  V-ledamöterna  yrkade i första hand bifall  till  förslag om att bordlägga ärendet, i

andra  hand  bifall  till  förslag  till  tilläggsbeslut  (bilaga  i8).

4.  Ordföranden  yrkade att S- och V-ledamöternas  förslag till  beslut skulle avslås
samt  attV-ledamöternas  förslag  till  tilläggsbeslut  skulle  anses  besvarat.

Ordföranden  ställde  proposition  på  yrkandena  och  fann  först  att  nämnden  beslutade  att

inte  bordlägga  ärendet,  därefter  fann  ordföranden  attV-ledamöternas  förslag  till

tilläggsbeslut  skulle  anses  besvarat.  Ordföranden  fann  därefter  att  nämnden  beslutadei

enlighet  med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

s. Nämnden  godkänner  affiärsinriktningen  för  upphandlingen  av

tunne1baneverksamheten (E4o)  i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande
samt  bilaga  s.

2.  Förvaltningschefen  uppdras  att  i enlighet  med  i detta  tjänsteutlåtande  angivna

förutsättningar  inleda  och  genomföra  upphandlingen  av

tunnelbaneverksamheten  (E4o),  inklusive  att fastställa slutgiltig
upphand1ingsdokumentation.

3.  Nämnden  ska löpande hållas informerad  om upphandlingen.

4.  Förvaltningschefen  uppdras att återkomma  till  nämnden med förslag till
tilldelningsbeslut.

5.  Paragrafen justeras omedelbart.

RESERVATION

S- och  V-ledamöterna  reserverade  sig  mot  beslutet  att  inte  bifalla  deras  respektive

förslag  till  beslut.
Ordförande Justerare
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Beslut  om  affösinriktning  sarnt  inledande  av npphqnr11inB  qy uppdragsavtal
avseende  [1'37gghp+'i1'e5ui s « in1uingsva)r;er
(TN 2020-0939)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  g juni  2021  från  förvaltningschefen  för

trafildörvaltningen.

YRKANDE

s. Ordföranden  yrkade  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

2.  S-ledamöterna  yrkade  bifall  till  sitt  förslag  till  beslut  (bilaga  ig).

3. V-ledamöterna  yrkade i första hand bifall  till  förslag om att bordlägga ärendet, i
andra  hand  bifall  till  förslag  till  tilläggsbeslut  (bilaga  20).

4.  Ordföranden  yrkade att S- och V-ledamöternas  förslag till  beslut skulle avslås
samt  attV-ledamöternas  förslag  till  tilläggsbeslut  skulle  anses  besvarat.

Ordföranden  ställde  proposition  på  yrkandena  och  fann  först  att  nämnden  beslutade  att

inte  bordlägga  ärendet,  ordföranden  fann  däreffer  att  nämnden  beslutade  i enlighet  med

förvaltningschefens  förslag  till  beslut.  Därefter  fann  ordföranden  attV-ledamöternas

förslag  till  tilläggsbeslut  skulle  anses  besvarat.

BE8LUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

1.  Planeringsstudien  och  dess  inriktning  godkänns.

2.  Upphandling  av ordningsvaktstjänster  inleds.

3. Förvaltningschefen  uppdras att genomföra upphandling  avseende
ordningsvaktstjänster  inklusive  att  fastställa  upphand1ingsdokumentation,  fatta

beslut om tilldelning  och/eller  avbrytande samt teckna upphandlingskontrakt
och  överlåta  avtal  till  AB  Storstockholms  Lokaltrafik.

4.  Förvaltningschefen  uppdras att inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag
avseende  bolaget  förvalta  kontrakten,  varvid  ändringar  och  tillägg  till  kontrakten
som  ryms  inom  fastställd  budget  ska  fattas  i enlighet  med  gällande

beslutsordning.

5. Paragrafen justeras omedelbart.

RESERVATION

8- och  V-ledamöterna  reserverade  sig mot  beslutet  att  inte  bifalla  deras  respektive
förslag  till  beslut.

Ordförande Justerare
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[TITALANDE

SD-ledamoten  lät  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  21).

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande Justerare
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Ythaande  övcruiu1iuii2u21:3  avJens  Sjöstfömomägandeavelbussarochevenhien

(TN  2021-0282)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  26 maj  2021  från  förvaltningschefen  för

trafildörvaltningen.

YRKANDE

s. Ordföranden  yrkade  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

2.  S- och  V-ledamöterna  yrkade  att  nämnden  ska  föreslå  att  motionen  bifalls.

Ordföranden  ställde  proposition  på  yrkandena  och  fann  att  nämnden  beslutade  ienlighet

med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

1.  Föreliggande  förslag  till  yttrande  godkänns  och  översänds  till

regionledningskontoret.

RESERATION

S- och  V-ledamöterna  reserverade  sig mot  beslutet  att  inte  bifalla  förslag  i enlighet  med
motionen.

[TITAIÅNDE

V-ledamöterna  lät  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  22).

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande Justerare
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Svar  på  skrivelse  från  Socialdemokraterna  om  arbetsmiljö  och

smittgp:'irning  nnrlcr  cvrnn*pqnr1pmin

(T2V2021-0465)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  26 maj  2020  från  förvaltningschefen  för

trafildörvaltningen.

YRKANDE

z. Ordförandenyrkadebifallti11förva1tningschefernasförs1agtillbes1ut.

2. S-ledamöterna yrkade bifall  till  sitt förslag till  beslut (bilaga 23).

Ordföranden  ställde  proposition  på  yrkandena  och  fann  att  nämnden  beslutade  i enlighet

med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

z. Skrivelsen  anses  besvarad.

RESERVATION

S-ledamöterna  reserverade  sig  mot  beslutet  att  inte  bifalla  deras  förslag  till  beslut.

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande



Trafiknämnden

Sida  25  av 28

Nr 7/2021
2021-06-15
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Svar  på skrivelse  från  Vänsterpartiet  angåendp  %a"a'itpa'i1injcii,i  fi  amtida
dragning

(FUT:go:z't-o4:zg)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 4 april 2020  från förvaltningschefen  för
förvaltning  för  utbyggd  tunnelbana.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

s. Skrivelsen  anses  besvarad.

EXPEDIERAS  TILL

U 145

Svar  på  skrivelse  frånVffiislerpartiet  angående  rusningstid  och  trängsel

(TN»o»y-o3o7)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 27 maj 2020  från förvaltningschefen  för
trafildörvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade fö5ande.

1.  Skrivelsen  anses  besvarad.

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande lusterare
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fi i46

Svarpå  skrivelse  fiLi  Svciigcdc:iiiuluaaltaii«  u.ul  ordningsvakter  somvid
behov  genomför  en  biljettkontron

(TN:zo»y-o468)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  28 maj  2020  från  förvaltningschefen  för

trafildörvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade fö5ande.

s. Skrivelsen  anses  besvarad.

EXPEDIERAS  TILL

U 147

Tnföl'lki«l;un  Om trqfi1rntvtJJffiigsprojeki  Modern  Mobilitet  i
Barkarbystaden

(SL 2017-0499)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 27 maj 2021  från förvaltningschefen  för
trafikförvaltningen.

Trafiknämnden  noterade  informationen  och  lade  den  till  handlingarna.

Ordförande ]usterare
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411B'i1a'»n  "nT (Jr'1P[FI+iönQh(,Jlail

(TN:o:z-oooy,  FUT:zo:z»-o:z88)

I ärendet förelåg anmälan av delegationsbeslut  daterad den 4 juni  2021  fattade av
förvaltningschefen  för trafikförvaltningen  under perioden 2021-05-04  -  2021-05-26,
samt anmälan av delegationsbeslut  daterat den 3 juni  fattade av förvaltningschefen  för
utbyggd tunnelbana  under perioden 2021-04-28  -  2021-06-03.

Trafiknämnden  noterade  informationen  och  lade  den  till  handlingarna.

« 149

Tnknmmainae  pnst  ti11 n'imnrlcn

(TN:zo:z»-ooo»)

I ärendet förelåg postlista för perioden 2021-05-06  - 2021-06-04.

Trafiknämnden  noterade  informationen  och  lade  den  till  handlingarna.

Ordförande Justerare



ARegion Stockholm
Trafiknämnden

Sida  28  av  28

Nr 7/2021
2021-06-15

% i5o

Övriga  frågor

Trafiknämnden  beslöt att överlämna nedanstående inkomna skrivelserna till
trafikförvaltningen  för  beredning.

Inkomna  skrivelser:

Skrivelse  från  S om  sommaren  och  AC  på  bussarna  (bilaga  )

Skrivelse  från  S om  kontrollanternas  roll  i SL-trafiken  (bilaga  )

Skrivelse  från  S om  tunnelbana  till  Bromma  (bilaga  )

Skrivelse från V angående åtgärder mot hot och våld i spårtrafiken (bilaga 3o)

Inga  fler  övriga  frågor.

fi i5i

Nästa  samrnanträde

Datum för nästa sammanträde bestämdes till  tisdagen den 3i  augusti 2021,  kl. i4.3o.

Ordföranden  tackar  alla  i nämnden  och  på  förvaltningarna  för  gott  samarbete  och  önskar
alla  en glad  sommar.

z:e  vice  ordföranden  tackar  förvaltningarna  för  gott  utfört  jobb,  han  tacka  även  alla  i
nämnden  och  tillönskar  en skön  och  avkopplande  sommar.

Msciwoj  Swigon  (SD)  tackar  alla  och  önskar  en trevlig  sommar.

Anna  Sehlin  (V)  tackar  ordföranden,  nämnden  och  förvaltningarna  och  önskar  en glad
sommar.

o'dfÖ'a"d Justerare


