
Sida  I  av 3g

JJll Region  Stockholm

Trafiknämnden PROTOKOLL

2021-12-14

K1. 14:30-15:52

Nr 11/2021

223-255

Trafiknämndens  sammanträde  den  i4  december  2021

Datum för justering:  den i4  december 2021  vad gäller paragraf  229,  231,  235,  236, 238, 239,

240,  241,  242  och 243.

Den /g// -00;)-.:1  vadgällerprotoko1letiövrigt.

Datum för anslag: den i5  december 2021  vad gäller paragraf  229,  231,  235,  236, 238, 239,

240,  241,  242  och 243.

Den  / '7 /  I " 2':)2"  vad  gäller  protokollet  i övrigt.

Kristoffer  Tamsons Jens  Sjöström  (S)

Plats: Trafikförvaltningen,  Lindhagensgatan  ioo,  lokal  T-centralen  samtvia  Teams.

Nu"»  LLLI  »aldJ  l('(lnaJl(»"ls,r

Kristoffer  Tamsons  (M)

Tomas Eriksson (MP) ggxx3-
2301  233-255

Jens  Sjöström  (S)

Nikolina  Knutsson  (M)

Harry  Bouveng  (M)

Michaela  Haga  (C)

Stefan  Bergström  (C)

Sara Svanström (L) gg 223-

233

Karl  Henriksson  (KD)

Ayla  Eftekhari  (S)

Bawer  Kevir  (S)

Elof  Hansjons  (S)

Anna  Sehlin  (V)

Maria  Mustonen  (V)

Mschiwoj  Swigon  (SD)

Ej  närvarande  ledamöter

Bino  Drummond  (M)

Susanne  Sjöblom  (M)

AhmedAli  Salad  (S)

Ordförande

i:e  vice  ordförande

z:e  vice  ordförande

Näruarande  ersättare

Lennart  Kalderfö  (M:)  - tjänstgör

Josephine  Lindström  (M)

Christer  Mattsson  (M)

Henrik  Lundquist  (M)

Märta  Martin-Åkesson  (C)

Lena Hallerby  (L) -  tjänstgör  jj  234-255

Lars  Johansson  (L)

Fredrik  Wallfö  (KD)

Antonella  Pirrone  (KD)

Sverre Dahlstedt (MP) tjänstgör gg 231-232

Solveig  Holmgren  (S) - tjänstgör

Ann-Marie  Högberg  (S)

Susanne  Lund  (S)

Sven-Inge  Nylund  (S)

Ellinor  Rindevall  (S)

Lina  ElYafi  (V)

MartaAguirre  (V)

Roland  Johansson  (SD)
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Nai  uw  andc

politiska  6änstemän
Claes  Wersäll  (M)

Harald  Eiken  (M)

Mattias  Askerson  (M)

Emil  Johansson  (M)

Aida  HafeziYashi  (C)

Robin  Törnberg  (L)

Carl  Häggqvist  (KD)

Sarah  Aziz  (MP)

Linda  Nygren  (S)

Tomas  Ekman  (V)

Näruarande

ljänstemän

David  Lagneholm

Niklas  Bergman

Sara  Catoni

Björn  Holmberg

Viktoria  Lundström

Martin  Jägerbert

Jessica  Lindell

Magdalena  Protic

Daniel  Angermann

Anna  Wedel  Stålkulo

Cecilia  Westman

Helene  Jakobsson

Aleksander  Krajisnik

Sekreterare

Viktoria  Lundström

Ordförande
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Tnnphå1kfiiiter]rnirig

223 Godkännande  av utsänd  föredragningslista

224 Val  avjusterare  avprotokon

fi 225

fi 226

Fastställande  av  datum  för  justering  av  protokoll

Förva1tningschefsinformation  (TN  2021-0001)

227 Genomförandebeslut  för  Norra  Danviksbron

(SL 2017-0740)

228 Beslut  om  förlängning  av uppdragsavtal  avseende  tunnelbaneverksamheten

i Stockholm (Ei7)

(TN 2020-0407)

229 Val  avledamöter  och  ersättare  till  trafiknämndens  beredningar  och  utskott

2022

(TN  2021-0001)

230 Val  av sekreterare  i trafiknämnden

(TN  2021-0001)

fi 231 Revidering  av delegationsordning  och  instruktion  för  trafiknämndens

beredningar  och  utskott

(TN  2021-0001)

F3 232 Överenskommelse  rörande  trafiknämndens  tillhandahållande  av

förvaltningsstöd  till  färdtjänstnämnden

(TN 2021-1145)

!å 233 Upphandling  av entreprenader  avseende  stationsinstallationer  och  bana  för

utbyggnaden  av  tunnelbana  till  Nacka  och  Söderort

(FUT  2021-1118)

S, 234 Lokaliseringsutredning  för  tunnelbana  till  Älvsjö

(FUT 2021-1097)

'ä 235 Beslut om affärsinriktning  samt att inleda upphandling  av trafikavtal  E43
(TN 2021-0142)

F3 236 Beslut  om  delning  av  investeringsobjekt  "Anpassning  trafikstyrningssystem

befintlig  tunnelbana"  samt  beslut  om  genomförandefasen  avseende

"Modermsering  manoversystem  röd  och  blå  lin)e"  samt  beslut  att  fortsätta

planeringsfasen  för  "Effektiv  trafikledning"

(TN 2015-0991)
Ordförande
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g 237 Begäran  om  upphävande  av  avtal:  Principöverenskommelse  om  ny

stationspavillong  vid Södertälje  C
(TN 2015-1048)

!3 238 Yttrande  över regionrevisorernas  projektrapport  2/2021  Klimatanpassning
av Region  Stockholms  fastigheter  och  anläggmngar

(TN 2021-0968)

239 Yttrande  över  remiss  avseende  ansvarsfrågan  vid  automatiserad  körning

samt nya regler  i syfte att främ3a en ökad användmng  av geostaket
(TN 2021-0986)

240 Förnyat  genomförandebeslut  för  projekt  Ställverk  g5 8tockho1ms Östra
(TN 2021-0989)

fi 241 Beslut  om  inledande  av upphandling  av  drift  och  underhåll  av

p1attformsavskiljande  dörrar  s Citybanan

(TN 2021-0838)

242 Verksamhetsplan  2022

(TN 2020-1671, FUT 2021-1112)

243 Förnyat  planeringsbeslut  avseende  upprustning  södra  Götgatan

(SL 2015-1013)

244 Svar  på  skrivelse  från  (S) om  jämlikhetsanalys

(TN  2021-0880)

Et 245 Svar  på  skrivelse  från  (S)  om  tågvärdarnas  framtid

(TN  2021-0881)

S 246 Svar  på  skrivelse  från  (V)  angående  klimatanpassning

(TN  2021-0882)

'å 247 Svar  på  skrivelse  från  (V)  angående  tågvärdar  på  pendeItågen

(TN 2021-0883)

F3 248 Svar  på  skrivelse  från  (S)  om  kollektivtrafikens  kostnadsutveckling

(TN 2021-0962)

fi 249 Information  om  uppdraget  Utveckla  det  pågående  arbetet  med

framkomlighet  för  busstrafiken  till  att  omfatta  fler  kommuner  och  linjer

(SL 2013-5828)

F3 250 Trafikförvaltningens  svar  på  kommunernas  synpunkter  på  T22

(TN 2020-1386)

Ordförande
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251 Månadsrapporter  per  oktober

(TN 2021-0038,  F{JT 2020-1290)

252 Anmälan  av delegationsbeslut

(TN  2021-0001,  FUT  2021-0288)

S, 253 Inkommande  post  till  trafiknämnden

(TN  2021-0001)

254 Övriga  frågor

255 Nästa  sammanträde

fö..--22
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% 223

('im'ii11i:;iiii'iiJro  aivutsändföredragningslista

Trafiknämnden  besiutar  fö(jande.

1.  Inkomna  skrivelser  behandlas  under  rubriken  "Övrigt".

2. Tilläggsärendet  32 "  Förnyat planeringsbeslut  avseende upprustning  södra
Götgatan (SL 2015-1013)  "behandlas  under rubriken  "Beslutsärenden".

3. Tilläggsärendet  33 " Svar på skrivelse från (S) om kollektivtrafikens
kostnadsutveckling  (TN 2021-0962)"  behandlas under rubriken  "Skrivelser".

4.  I övrigt  godkänns utsänd föredragningslista.

Ordförande Justerare
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fi 224

Val  avjusterare  avprotokoll

Trafiknämnden  besiutar följande.

1.  x:eviceordförandeJensSjöström(S)utsesti11atttinsammansmedordföranden

justera  protokollet  från  dagens  sammanträde.

% 225

FabLsl;illaiule  av  daluiu  föi  jiibleiiiig  aV  piutokou

Trafiknämnden  beslutar pljande.

z. Datum  för  justering  av protokoll  fastställs  till  den  28 december  2021.

Ordförande
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@ 226

Förvaltningschefsinformation  TF  och  FUT

(TN»o:z:t-ooo»)

David  Lagneholm  från  TF  (trafi1dörvaltningen)  och  Niklas  Bergman  från  F{JT

(förvaltning  för  utbyggd  tunnelbana)  informerar  nämnden  via  varsin  presentation.  Bland

annat  informeras  nämnden  om  följande.

Information  från  TF

Aktuellt  från  trafikförvaltningen

Det  ekonomiska  läget  -  trafildörvaltningen  och  SL

Resandeutveckling, antal spärrpassager år 2021  och 2020  jämfört  med 2019  till
och med vecka 4g
Slutlig skiljedom  i skiljemål  - Hitachi  Rail./.  SL

Information  från  F{JT

Status  byggnationer  och  upphandlingar:

- Barkarby,  Arenastaden,  Hagalund,  Nacka  -  Söderort,  Sickla.

Loka1iseringsutredmngen  Fridhemsplan-Alvs)o.

Trafiknämnden  noterar  informationen  och lägger den till  handlingarna.

Ordförande
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@ 227

Genomförandebeslut  för  Norra  Danviksbron

(SL 2017-0740)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  I  december  2021  från

förvaltningschefen  för  trafildörvaltningen.

YRKANDE

Ordföranden  yrkar  bifall  tin förvaltningschefens  förslag  tin beslut.

S-ledamöterna  yrkar  bifall  till  sitt  förslag  till  beslut  (bilaga  i).

Ordföranden  ställer  proposition  på  yrkandena  och  finner  att  trafiknämnden  beslutar  i

enlighet  med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutar  följande.

s. Genomförandefasen  avseende  objekt  Danviksbron,  projekt

Norra Danviksbron  inleds, till  en total ram för samtliga faser om 250  miljoner
kronor  inklusive  index, varav 225  mkr är inom ramen för förslag till
investeringsplan  med inriktningsnivåer  för åren 2023-2031.  Ca två miljoner
kronor  avser  driftkostnader.

2.  Förvaltningschefen  uppdras  att  underteckna  genomförandeavtal  och  framtida

förvaltmngsavtal  med  andrad  fördelning  av  ägande  och  kostnadsfördelmng

menan Region Stockholm och Stockholms stad, från tidigare  4i  procent till  5o
procent  för  regionen,  inför  genomförandet  av  totalrenoveringen  av  Norra

Danviksbron.

3.  Förvaltningschefen  uppdras att genomföra erforderliga  upphandlingar,
teckna  upphandhngskontrakt  och  ovriga  avtal  som  krävs  för  genomförandet.

RESERVATION

S-ledamöterna  reserverar  sig  mot  beslutet  att  inte  bifalla  deras  förslag  tin beslut.

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande  ...-
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fi 228

Rpq1nt  omförlängningav  uppiagsaita1  *vqpendphmnp1hsnpverkq*m'hctcn

i Stockholm  (Ei7)

(TN 2020-0407)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  8 november  2021  från

förvaltningschefen  för  trafikförvaltningen.

YRKANDE

- Ordföranden  yrkar  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

- V-ledamöterna  yrkar  bifall  till  sitt  förslag  till  tilläggsbeslut  (bilaga  2).

Ordföranden  ställer  proposition  på  yrkandena  och  finner  först  att  nämnden  beslutar  i

enlighet  med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.  Därefter  finner  ordföranden  att

förslaget  till  tilläggsbeslut  avslås.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutar  inom  ramen  för  nämndens  förvaltningsuppdrag  avseende  AB

Storstockholms  Lokaltrafik  följande.

'i.  Trafiknämnden  godkänner  Tilläggsavtal  22  innefattande  en förlängning

om  24 månader  av Uppdragsavtal  (Ei7)  avseende  tunne1baneverksamheten.

2.  Förvaltningschefen  uppdras  vidare  att  bedöma  behovet  av samt  vidta

åtgärder  för att förkorta  förlängningsperioden  för  Uppdragsavtalet  (Ei7)

I förhallande  till  trafikstart  för  efterfö13ande uppdragsavtal.

RESERVATION

V-ledamöterna  reserverar  sig mot  beslutet  att  inte  bifana  deras  förslag  till  tilläggsbeslut.

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande
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@ 229

Val  av  ledamöter  och  ersättare  till  trafiknämndens

beredningar  och  utskott  2022

(TN  2021-0001)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  u  november  2021  från

förvaltningschefen  för  trafikförvaltningen.

BESL[TI'

Trafiknämnden  beslutar  följande.

s. Val  förrättas  till  sjötrafikutskott,  sjötrafikberedning  samt  tillgänglighets-  och

framkom1ighetsberedmng  i enlighet med föreliggande t3ansteut1atande.

2. Valen gäller till  och med den 3i  december 2022.

3. Paragrafen förklaras  omedelbart  justerad.

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

o""7- ""?
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@ 230

Val  av  sekreterare  i  trafilrnömnr1pn

(TN  2021-0001)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  8 november  2021  från

förvaltningschefen  för  trafildörvaltningen.

BESLtJT

Trafiknämnden  beslutar  följande.

z. ViktoriaLundström,medMartinJägerbertochArnandaCarlssonsomersättare,

utses  som  sekreterare  i trafiknämnden.

EXPEDIERAS  TILL

'50J'22
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fi 231

Revidering  av  delegationsordning  och  instruktion  för  trsfikn'jmndpnq

utskott  och  beredningar

(TN  2021-0001)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den i5  november  2021  från
förvaltningschefen  för  trafildörvaltningen.

YRKANDE

- Ordföranden  yrkar  bifall  tffl  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

- S-ledamöterna  yrkar  bifall  till  sitt  förslag  till  beslut (bilaga 3),  som V-
ledamöterna  ansluter  sig  till.

Ordföranden  ställer  proposition  på  yrkandena  och  finner  att  trafiknämnden  beslutar  i

enlighet  med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutar  följande.

s. Nämnden  godkänner  ändringar  i och  fastställer  de1egationsordningen  för

trafiknämnden  i enlighet  med  vad  som  framgår  av  bilaga  s till  ärendet,

Delegationsordmng  för  trafiknamnden.

2.  Nämnden  godkänner  ändringar  i och  fastställer  instruktion  för  trafiknämndens

beredningar  och  utskott  s enlighet  medvad  som  framgår  av  bilaga  2 till  ärendet,

Instrukhon  för  trafiknamndens  beredmngar  och  utskott.

3.  Den ändrade  delegationsordningen  och den ändrade instruktionen  börjar  gälla
omedelbart.  Den  tidigare  delegationsordmngen  och  tidigare  meddelad

instruktion  upphör  samtidigt  att  gälla.

4.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

RESERVATION

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

UTI'ALANDE

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

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande
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@ 232

förvaltningsstöd  till  fördtiänstnämnden
(TN 2021-1145)

I ärendet fif»religger  tjänsteutlåtande  daterat den 15 november 2021  från
förvaltningschefen  för  trafildörvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutar  följande.

z. Nämnden  godkänner  bilagda  överenskommelse  avseende  tillhandahållande  av

förvaltningsstöd  mellan  trafiknämnden  och  färdtjänstnämnden.

2.  Nämnden  uppdrar  åt  förvaltningschefen  att  för  nämndens  räkning  underteckna

överenskommelsen.

3.  Nämnden uppdrar  åt förvaltningschefen  att, som en del i budgetarbetet  och
utifran  de principer  som  gäller  enligt  Region  Stockholms  integrerade  ledmngs-

och  styrmngssystemet,  arligen  träffa  överenskommelse  om  ersattmng,  inklusive

faktureringsmodell,  för  förvaltmngsstödet.

UTI'ALANDE

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

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande



:Jlll: Region  Stockholm
Trafiknamnden

Sida i5  av 3g

Nr 11/2021
2021-12-14

U 233

TTpphqnr11föB  a'iv entreprenader  avseendi  elaliunsinztp11q+ioner  och  bana  för
utbyggnaden  av  tunnelbana  tul  Nacka  och  Söderort

(FUT  2021-1118)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  8 november  2021  från

förvaltningschefen  för  förvaltningen  för  utbyggd  tunnelbana.

YRKANDE

- Ordföranden  yrkar  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

- S-ledamöterna  yrkar  bifall  till  sitt  förslag  till  beslut  (bilaga  6),  som  V-

ledamöterna  ansluter  sig  till.

- V-ledamöterna  yrkar  bifall  till  sitt förslag till  tilläggsbeslut  (bilaga 7).

Ordföranden  ställer  proposition  på  yrkandena  och  finner  att  nämnden  beslutar  i enlighet

med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.  Därefter  finner  ordföranden  att  förslaget  till

tilläggsbeslut  avslagits.

BESLtTI'

Trafiknämnden  beslutar  följande.

s. Trafiknämnden  inleder  upphandlingar  av  stationsinstallationer  och  bana  för

utbyggnaden  av  tunnelbana  i Nacka  och  Söderort  till  ett  maximalt  belopp  om

i.goo  miljoner  kronor  (2016  års  prisnivå).

2.  Förvaltningschefen  för  förvaltning  för  utbyggd  tunnelbana  ges i uppdrag  att

genomföra  upphandling  av  stationsinstallationer-  och  bana  för  utbyggnaden  av

tunnelbana  i Nacka  och  Söderort  till  ett  maximalt  belopp  om  i.goo  miljoner

kronor  (2016  års  prisnivå).

3.  Förvaltningschefen  för förvaltning  för utbygg tunnelbana  ges i uppdrag att
fastställa  upphandlingsdokument,  fatta  tilldelningsbeslut,  vid  behov  avbryta

upphandling  samt  teckna  kontrakt  i upphandlingar  av  stationsinstallationer  och

bana  för  utbyggnaden  av  tunnelbana  till  Nacka  och  8öderort  till  ett  maximalt

belopp  om  i.goo  miljoner  kronor  (2016  års  prisnivå).

RESERVATION

S- och  V-ledamöterna  reserverar  sig  mot  beslutet  att  inte  bifalla  deras  förslag  till  beslut.

o'dför- J'?
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EXPEDIERAS  TILL
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Ordförande
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fi 234

Ln1ralisci'ing.bulictluiiigföi  liinnp1hqnH011  ,5y5j6

(FUT  2021-1097)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  8 november  2021  från

förvaltningschefen  för  förvaltningen  för  utbyggd  tunnelbana.

YRKANDE

- Ordföranden  yrkar  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

- S-ledamöternayrkarbifa11tillsittförslagtil1ti11äggsbeslut(bilaga8),somV-

ledamöterna  ansluter  sig  till.

Ordföranden  ställer  proposition  på  yrkandena  och  finner  först  att  nämnden  beslutari

enlighet  med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.  Därefter  finner  ordföranden  att

förslaget  till  tilläggsbeslut  ska  anses  besvarat.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutar  följande.

z. Trafiknämnden  godkänner  Lokaliseringsutredning,  Tunnelbana  till  Älvsjö.

2.  Trafiknämndenbeslutarattfortsattplaneringavtunne1banatillÄ1vsjöskaske

enligt1okaliseringsutredningens  alternativVäst.

RESERVATION

S- och  V-ledamöterna  reserverar  sig  mot  beslutet  att  inte  bifalla  deras  förslag  till

tilläggsbeslut.

EXPEDIERAS  TILL
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Beslut  om  aff*sinriktning  samt  att  inledq  npp'hqnr11inB  qvtrafikavtal  E43

(TN 2021-0142)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  8 november  2021  från

förvaltningschefen  för  trafikförvaltningen.

YRKANDE

Ordföranden  yrkar  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

S-ledamöterna  yrkar  i första  hand  bifall  till  sitt  förslag  om  återremiss  (bilaga  g),

som  V-ledamöterna  ansluter  sig  till.

S-ledamöterna  yrkar  i andra  hand  bifall  till  sitt  förslag  till  beslut  (bilaga  g) och

tredje  hand  bifall  till  sitt  förslag  till  tinäggsbeslut  (bilaga  g).

V-ledamöterna,  som  i första  hand  anslutit  sig  till  förslaget  om  återremiss,  yrkar  i

andra  hand  bifall  till  sitt  förslag  till  beslut  och  i tredje  hand  bifall  till  sitt  förslag

till  tilläggsbeslut  (bilaga  io).

Ordföranden  ställer  proposition  på  yrkandena  och  finner  först  att  nämnden  beslutar  att

avgöra  ärendet  vid  sammanträdet.  Däre'fter  finner  ordföranden  att  nämnden  beslutar  i

enlighet  med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut  och  avslagit  S-ledamöternas  och  V-

ledamöternas  respektive  förslag  till  beslut.  Slutligen  finner  ordföranden  att  S-och  V-

ledamöternas  respektive  förslag  till  tilläggsbeslut  avslås.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutar  följande.

1.  Trafiknämnden  godkänner  affärsinriktningen  för  upphandlingen  av  trafik

pa de fyra sparvagarna och Salts)öbanan (E43) i enlighet med föreliggande
tjänsteutlåtande  samt  bilaga  s.

2.  Förvaltningschefen  uppdras  att  i enlighet  med  i föreliggande  tjänsteutlåtande

angivna förutsättmngar  inleda och genomföra upphandlingen  av E43,  inklusive
attfastställa  slutgiltig  upphand1ingsdokumentation.

3. Trafiknämnden  ska löpande hållas informerad  om upphandlingen.

4.  Förvaltningschefen  uppdras att återkomma  till  trafiknämnden  med förslag till
tilldelmngsbeslut.

5. Paragrafen justeras omedelbart.

RESERVATION

o'dfÖ  J'?
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S- och  V-ledamöterna  reserverar  sig  mot  besluten  att  inte  bifalla  deras  respektive  förslag

till  beslut.

[J'ffALANDE

SD-ledamoten  låter  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  :t'x).

EXPEDIERAS  TILL
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Beslut  om  delning  av iiivebleiLiB»ubjclt  "  "lnp"mninzli  arlyiiiiiig,gsyatciu

befuitlig  hmnp1hsna"  sarnt  beslut  om  genomförandefasen  avseende

55Mnr1prnispring  manövprsystpm  röd  och  blå  linje"  samt  beslut  att  fortsätta

p1aapm'fögr't'a'irnn  'F;fö "Effektivtrsfik1pr1ning"

(TN 2015-0991)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  8 november  2021  från

förvaltningschefen  för  trafildörvaltningen.

YRKANDE

Ordföranden  yrkar  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

S-ledamöterna  yrkar  bifall  till  sitt  förslag  till  beslut  (bilaga  12),  som  V-

ledamöterna  ansluter  sig  till.

Ordföranden  ställer  proposition  på  yrkandena  och  finner  att  nämnden  beslutar  i enlighet

med  föravaltningschefens  förslag  till  beslut.

BESL[TI'

Trafiknämnden  beslutar  att  föreslå  regionstyrelsen  besluta  att  föreslå  regionfullmäktige

besluta  följande.

s. Regionfullmäktige  beslutar  att  investeringsobjekt  "Anpassning  av

trafikstyrmngssystem  befintlig  tunnelbana"  delas  upp  s tva  separata

investeringsobjekt:

(i) "Manöversystem  röd  och  blå  linje"

(ii)  "Effektiv  trafikledmng"

2.  Regionfullmäktige  beslutar,  inom  ramen  för  2022  års  investeringsbudget  och

inriktmngsmvåer  för planåren 2023-2031,  om genomförande avseende ob)ekt
"Manöversystem  röd och blå linje"  till  en total  budget om 542,3  miljoner  kronor
inklusive  index, varav 54o,7  avser investeringsutgift.  Genomförandefasen avser

528,5 mi13oner kronor  inklusive  index, varav 526,9 mi5oner  kronor  avser
investeringsutgift.

3.  Regionstyrelsen och trafiknämnden  uppdras att göra de justeringar  i
investeringsplanen  2022  för planåren 2023-2031  samt s budget som föranleds av
ovan  delmng  av  objekt  "Anpassmng  av  tafikstyrmngssystem  befintlig

tunnelbana".

Trafiknämnden  beslutar  för  egen  del,  under  förutsättning  av  att  regionfullmäktige

beslutar  enligt  ovan,  följande.

OrdfO? "'?
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4.  Förvaltningschefen ges i uppdrag att verkställa och med rätt att besluta om
vidaredelegering  enligt  beslutsordmngen,  i ärendet  avseende  "Manöversystem

röd  och  blå  linje",  inklusive  att  upphandla  och  teckna  erforderliga  avtal.

5. Förvaltningschefen uppdras att återkomma till  nämnden med förslag till
genomförandebeslut  avseende  investeringsobjektet  "Effektivtrafikledmng".

Trafiknämnden  beslutar  följande.

6. Förvaltningschefen  ges mandat  att  publicera  upphandling,  men  ej ingå  avtal,
redan  innan  regionfullmäktiges  beslut.

7. Paragrafen justeras omedelbart.

RESERVATION

S- och  V-ledamöterna  reserverar  sig mot  beslutet  att  inte  bifalla  deras  förslag  till  beslut.

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande Justerare
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Begäran  om  upphävande  av  avtal:  Principöverenskommelse  om  ny

stationspavujong  vid  Södertälje  C

(TN 2015-1048)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  u  november  2021  från

förvaltningschefen  för  trafikförvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutar  följande.

1.  Södertälje  kommuns  begäran  om  upphörande  av principöverenskommelsen

om ny stationspaviljong  vid Södertälje C (TN 2019-1293)  accepteras.

2. Genomförandebeslutet  (TN 2015-1048)  gällande uppförande  av en ny

stationspaviljong  vid  Södertälje  C och  tillhörande  investeringsprojekt  avslutas.

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande



JJll: Region  Stockholm
Trafiknamnden

Sida 23 av 3g

Nr 11/2021
2021-12-14

fi 238

Yttrande  ÖVLl  iigiomevibuiciii«h  piojektrapport  z/:aogi  K1imatanpas's'ning
av  Region  Stockholms  fastigheter  och  anläggningar

(TN 2021-0968)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  8 november  2021  från

förva1tningscheferna  för  trafildörvaltningen  och  förvaltningen  för  utbyggd  tunnelbana.

YRKANDE

Ordföranden  yrkar  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

V-ledamöterna  yrkar  bifall  till  sitt  förslag  till  tinäggsbeslut  (bilaga  13).

Ordföranden  ställer  proposition  på yrkandena  och  finner  att  nämnden  beslutar  i enlighet

med  förvaltningschefernas  förslag  till  beslut.  Därefter  finner  ordföranden  att  förslaget  till

tilläggsbeslut  ska  anses  besvarat.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutar  följande.

z. Att  som yttrande  över regionrevisorernas  projektrapport  2/2021  överlämna
förva1tningschefernas  tjänsteutlåtande.

2.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

RESERVATION

V-ledamöterna  reserverar  sig mot  beslutet  att  inte  bifalla  deras  förslag  till  tilläggsbeslut.

[TITALANDE

S-ledamöterna  låter  tin  protokollet  anteckna  ett särskilt  uttalande  (bilaga 14).

EXPEDIERAS  TILL

Region1edningskontoret.
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Yttrande  över  remiss  avseende  ansvarsfrågan  vid  automatiserad  körning

samt  nya  regler  i syfte  att  frärnja  en  ökad  användning  av  geostaket

(TN  2021-0986)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  I december  2021  från

förvaltningschefen  för  trafildörvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutar  följande.

s. Föreliggande  förslag  till  yttrande  godkänns  och  översänds  till

infrastrukturdepartementet.

2.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

DELTAR  INTE

V-ledamöterna  deltar  inte  i beslutet.

EXPEDIERAS  TILL

Infrastrukturdepartementet
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Förnyat  genomförandebeslut  för  projekt  Ställverk  g5 Stork'hn1ms  Östra
(TN 2021-0989)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  g november  2021  från

förvaltningschefen  för  trafildörvaltningen.

BESLtJT

Trafiknämnden  beslutar  följande.

s. Trafiknämnden  fattar  förnyat  genomförandebeslut  för projekt  Ställverk g5

Stockholms östra godkänns tin en total  investeringsutgift  om 72 mnkr  inklusive
index, inom ramen för Investeringsplan  2022  med planår 2023-2031.

2.  Förvaltningschefen  ges i uppdrag,  med  rätt  att  besluta  om  vidaredelegering,  att

inom  ramen  för  ovan  angiven  total  budget  förvalta  kontrakt  samt  att  tecla'ia

erforderliga  övriga  avtal.

3.  Paragrafen justeras omedelbart.

[TITALANDE

V-ledamöterna  låter till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande (bilaga i5).

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande
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Beslut  om  inledande  avupphandling  av  drift  och  underhåll  av

plattformsavskujande  dörrar  i Citybanan

(TN 2021-0838)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  22  november  2021  från

förvaltningschefen  för  trafildörvaltningen.

BESLtTI'

Trafiknämnden  beslutar  följande.

1.  Förvaltningschefen  uppdras  att  genomföra  upphandlingen  avseende  drift  och

underhåll  av Citybanans  PFA-väggar,  inklusive  att  fastställa

förfrågningsunderlag, fatta beslut om tilldelning  och/eller avbrytande samt
teckna  upphandlingskontra1d  och  överlåta  kontraktet  till  AB  Storstockholms

Lokaltrafik.

2.  Förvaltningschefen  uppdras  att  inom  ramen  för  nämndens

förvaltningsuppdrag  avseende  bolaget  förvalta  kontraktet,  varvid  ändringar  och

tillägg  till  upphandlingskontraktet  som  ryrns  inom  fastställd  budget  ska  fattas  i

enlighet  med  gällande  beslutsordning.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

UTI'ALANDE

V-ledamöterna  låter  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  i6).

EXPEDIERAS  TILL
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Vei4is»iii'1i«  Ispl,iii  z«»)9

(TN 2020-1671, FUT 2021-1112)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den 3 december 2021  från
förva1tningscheferna  för  trafikförvaltningen  och  förvaltningen  för  utbyggd  tunnelbana.

BESLtJT

Trafiknämnden  beslutar  följande.

1.  Verksamhetsplan  2022  och  internkontrollplan  2022  för  trafiknämndens

ingående  verksamheter  fastställs.

2.  Föreliggande  förslag  överlämnas  till  regionfullmäktige.

3.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

DELTAR  INTE

S-, V-,  och  SD-ledamöterna  deltar  inte  i beslutet  och  hänvisar  till  egna  respektive

budgetförslag.

[TITALANDE

V-ledamöterna  låter  till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande  (bilaga 'i7).

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret
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Föiiiyal  pLun. m ;mig.i1ii.q1iil ;v%1%4 s iii1i ii1i11n1!'ifnjn8QMI'8 ('åtgatan
(SL 2015-1013)

I ärendet föreligger  tjänsteutlåtande  daterat den 3 december 2021  från
förvaltningschefen  för  trafikförvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutar  att  föreslå  regionstyrelsen  besluta  följande.

1.  Inom ramen för Investeringsplan  2022  med inriktningsnivåer  för åren 2023-

2031  beslutas att genomföra planeringsfasen avseende objekt "Upprustning  södra
Götgatan" genom en utökning  om 7 mkr av tidigare  fattat  planeringsbeslut. Den
totala investeringsutgiften  för planeringsfasen uppgår då till  i4  mkr inklusive
index.

2.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande
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Svatapåslc'velsefroii!i;i!1riiin'l*iaalciii,t  vniji;m1ikhnssnal3",
(TN  2021-0880)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  8 november  2021  från

förvaltningschefen  för  trafildörvaltningen.

YRKANDE

- Ordföranden  yrkar  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

- S-1edamöternayrkarbifal1tillsittförs1agti11beslut(bilagai8),somV-

ledamöterna  ansluter  sig till.

Ordföranden  ställer  proposition  på  yrkandena  och  finner  att  nämnden  beslutar  i enlighet

med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

BESL[TI'

Trafiknämnden  beslutar fö5ande.

s. Skrivelsen  anses  besvarad.

RESERVATION

S- och  V-ledamöterna  reserverar  sig  mot  beslutet  att  inte  bifalla  det  egna  förslaget  till
beslut.

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande Justerare
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Svar  på  skrivelse  från  Socialdemokraterna  om  tågvärdarnas  framtid
(TN  2021-0881)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  8 november  2021  från

förvaltningschefen  för  trafikförvaltningen.

YRKANDE

- Ordföranden  yrkar  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

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

Ordföranden  ställer  proposition  på  yrkandena  och  finner  att  nämnden  beslutar  i enlighet

med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutar  följande.

1. Skrivelsen  anses  besvarad.

RESERVATION

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

DELTAR  INTE

SD-ledamoten  deltar  inte  i beslutet.

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande
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Svar  på  skrivelse  frånVänsterpartiet  angåendp  k1imstsnp*qqv.ing  irtom  SL
och  FUT

(TN  2021-0882)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  8 november  2021  från

förvaltningschefen  för  trafildörvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutar  följande.

1. Skrivelsen  anses  besvarad.

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande
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Svar  på  skrivelse  frånVänsterpartiet  angående  tågvärdar  på  pendeltågen

(TN  2021-0883)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  8 november  2021  från

förvaltningschefen  för  trafikförvaltningen.

YRKANDE

- Ordföranden  yrkar  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

- V-ledamöterna  yrkar  bifall  till  sitt  förslag  till  beslut  (bilaga  20).

Ordföranden  ställer  proposition  på  yrkandena  och  finner  att  nämnden  beslutar  i enlighet

med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutar  följande.

1. Skrivelsen  anses  besvarad.

RESERVATION

V-ledamöterna  reserverar  sig  mot  beslutet  att  inte  bifalla  det  egna  förslaget  till  beslut.

EXPEDIERAS  TILL

Justerare
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Svar  på  skrivelse  från  Snraia1r1pmnln'aternq  nm  kouelfövtrsfi1rpnq

knshxadzutvecjr1inB
(TN 2021-0962)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  12  november  2021  från

förvaltningschefen  för  trafildörvaltningen.

BESLtJT

Trafiknämnden  beslutar  följande.

1. Skrivelsen  anses  besvarad.

EXPEDIERAS  TILL
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Information  om  uppdraget  Utveckla  det  pågående  arbetet  med

framkomlighet  för  busstrafiken  till  att  omfatta  fler  kommuner  och  linjer

(SL 2013-5828)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  io  november  2021  från

förvaltningschefen  för  trafildörvaltningen.

Trafiknämnden  noterar  informationen  och  lägger  den  till  handlingarna.

UTTALANDE

V-ledamöterna  låter  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  21).

Justerare
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@ 250

Trafikförvaltningens  svar  på  komrnunernas  synpunkter  på  T22

(TN 2020-1386)

I ärendet  föreligger  tjänsteutlåtande  daterat  den  8 november  2021  från

förvaltningschefen  för  trafildörvaltningen.

Trafiknämnden  noterar  informationen  och  lägger  den  till  handlingarna.

UTI'AIÅNDE

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

o'dfÖ-  ]?
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'Maona'ir1r,yqpp Cil'ter PLl  uMuLer
(TN 2021-0038, F{JT 2020-1290)

I ärendet  föreligger  månadsrapporter  per  oktober  2021  från  förvaltningscheferna  för

trafildörvaltningen  och  förvaltningen  för  utbyggd  tunnelbana.

Trafiknämnden  noterar  informationen  och  lägger  den  till  handlingarna.

UTI'ALANDE

V-ledamöterna  låter till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande (bilaga 23).

o'  - J'?
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Anmälan  av  delegationsbeslut

(T2V2021-0001,  F[7T2021-0288)

I ärendet föreligger  anmälan av delegationsbeslut  daterad den 3 december 2021  fattade
av förvaltmngschefen  för trafikförvaltmngen  under perioden 2021-09-29  -  2021-11-30

samt anmälan av delegationsbeslut  daterad den 3 december 2021  fattade av
förvaltningschefen  för  utbyggd  tunnelbana  under  perioden  2021-10-08  -  2021-12-02.

Trafiknämnden  noterar  informationen  och  lägger  den  till  handlingarna.

@ 253

Tn1rnmmainr1ri  pnqj  '  jpH'6lrn%mn(1(»11

(TN:zo:zz-oooy)

I ärendet föreligger  postlista  för perioden 2021-10-08 - 2021-12-03.

Trafiknämnden  noterar  informationen  och  lägger  den  till  handlingarna.

o""A- ?



JJll Region  Stockholm
Trafiknamnden

Sida 38  av 3g

Nr 11/2021
2021-12-14

Th 254

Övriga  frågor

Trafiknämnden  besiutar  att  överlämna  nedanstående  inkomna  skrivelserna  till

förvaltningarna  för  beredning.

Skrivelse  från  (S) om  allvarliga  uppgifter  om  trafildörvaltningens  rekrytering  och

personalhantering  (bilaga 24).

Skrivelse från (S) om rulltrappor  och hissars funktion  (bilaga 25).

Skrivelse  från  (S) om  överenskommelse  om  bidrag  till  MTR-pendeltåg  (bilaga
26),  som  V-ledamöterna  ansluter  sig  till.

Skrivelse från (8) om trafikförvaltningens  syn på slutdomen (bilaga 27).

Skrivelse  från  (V)  angående  bemanning  Roslagsbanan  (bilaga  28).

Skrivelse  från  (V)  angående  automatiskt  bromssystem  på Roslagsbanan  (bilaga

29).

Skrivelse  från  (V)  angående  att  ersätta  lastbilar  med  pråmar  vid  byggandet  av nya

tunnelbanan  och transport  av bergmassor (bilaga 3o).

Skrivelse från (V) angående kostnader kring  Ansaldo-domen  (bilaga 3i).

Skrivelse från (V) angående störningsberedskap (bilaga 32).

Skrivelse  från  (V)  angående  tryggheten  på Saltsjöbanan  Igelboda-Solsidan  (bilaga

33).

Ordföranden  avtackar  Sara  Catoni.  Därefter  tackar  ordföranden  nämnden  och

förvaltningarna  för  året  som  gått  och  för  gott  samarbete  och  önskar  därefter  alla  en god

jul  och  ett  gott  nytt  år.

x:avice  ordförande  tackar  Sara  Catoni  och  önskar  ana en god  jul  och  ett  gott  nytt  år.

Inga  fler  övriga  frågor.
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%65{H  yqmmaintP'jr1l'

Datum  för  nästa  sammanträde  bestärns  till  tisdagen  den 25 januari  2022,  kl. :t4.3o.
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