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Trafiknämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA nr 2

2015-02-27, rev 2015-03-06

Sammanträde med trafiknämnden den 12 mars 2015
OBS!

Informationsmöte inför nämndens sammanträde
äger rum den 5 mars mellan kl 14.00 – 16.00 i
trafikförvaltningens lokaler på Lindhagensgatan 100.

Dag

Torsdag 12 mars

Tid

14.30 – 17.00

Plats

SLL landstingshuset, Hantverkargatan 45, lokal Gjörwellsalen

Gruppmöten

(M, FP, C, KD) mötesrum Mälarsalen, kl 13.30 – 14.30
(S) mötesrum Röda rummet på s-kansliet, kl 13.30 – 14.30

Ev. förhinder
meddelas till

ingela.svanberg-ohlsson@sll.se , tfn 08-686 1478 eller mobiltelefon
070-786 1478

1

Godkännande av utsänd föredragningslista

2

Fastställande av datum för justering av protokoll

3

Förvaltningschefsinformation
BESLUTSÄRENDEN

4

Förstudie och anskaffningsbeslut inför upphandling av färdtjänstverksamheten (E26)
(TN 2014-0614)
(utsänt)

5

Framtida inriktning för Färdtjänsten – fas 1
(TN 2014-0463)
(utsänt)

6

Upphandling av kollektiv sjötrafik i Stockholms skärgård
(TN 2014-0087)
(utsänt, endast till trafiknämndens ledamöter)

7

För- och programstudie inför upphandlingar av IT-drift och underhåll
(TN 2014-0452)
(utsänt)

8

Avtal med staten om framtida nyttjande av pendeltågsstationer m.m.
(TN 2015-0377)
(utsänt)
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9

Parlamentarisk utredning kring priser, taxesystem och biljett- och betalsystem
(TN 2015-0378)
(utsänt)

10 Avtal om mobil kommunikation i tunnelbanan
(SL 2015-0037)
(utsänt)
11

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 10/2014 – Utvecklingen
och kontrollen av biljettsystem för trafiken
(TN 2014-0868)
(utsänt)

12 Administrativ bestämmelse för intern styrning och kontroll
(TN 2015-0251)
(utsänt)
13 Uppdatering av internkontrollplan 2014 för TF, tertial 2
(TN 2014-0272)
(utsänt)
14 Godkännande av förvaltningschefens bisysslor och uppdrag
(TN 2015-0258)
(utsänt)
15 Deltagande vid UITP:s världskongress samt justering i delegationsordning
(TN 2015-0379)
(utsänt)
INFORMATIONSÄRENDEN
16 Information om pågående förstudie – Inriktning för köp och validering av
biljett
(TN 2014-0256)
(utsänt)
17

Information om höjd trängselskatt i Stockholm 2016, effekter och åtgärder
för kollektivtrafiken
(SL 2014-1693)
(utsänt)

18 Trafikförvaltningens internrevision 2014/2015
(TN 2015-0380)
(utsänt)
19 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 (T16)
(SL 2015-0227)
(utsänt)
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20 Anmälan av delegationsbeslut
(utsändes)
21 Inkommande post till nämnden
(utsändes)
22 Föregående protokoll
23 Övriga frågor
24 Nästa sammanträde
TILLÄGGSÄRENDE
Beslutsärende
25 Avslutande av medlemskap i föreningen Spårvagnsstäderna
(SL 2015-0373)
(utsändes)

Kristoffer Tamsons
Ordförande

