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Hållbarhetsutskottet

Protokollsutdrag
Mötesdatum

2022-05-25

Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken
2022/2023 (T23)
§ 24

Diarienummer KSM2022-198.510

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
–

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse tillsammans med det
södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på
Region Stockholms och trafikförvaltningens remiss ”Remiss inför
trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)” med diarienummer
TN 2021-0988.

Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har erhållit ”Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken
2022/2023 (T23)”, dnr: TN 2021-0988. Remissen kommer från
trafikförvaltningen i Region Stockholm och redogör för förslag på
trafikförändringar i kollektivtrafiken inför tidtabellskiftet i december 2022.
Slutligt remissvar skall ställas till trafikförvaltningen (registrator.tf@sll.se)
senast den 10 juni 2022.
Då remissen inte innehåller några förslag på förändringar för Tyresös del har
kommunen inte heller några specifika synpunkter på dessa. Däremot framför
kommunen en allmän önskan om att trafikera linje 820 med mindre fordon
som inte kör sönder infrastrukturen, att bibehålla och förstärka dialogen om
kollektivtrafikens förutsättningar i exploateringsprojekt och andra
ombyggnadsprojekt, att regionen skyndsamt startar utredningar för spårburen
trafik till kommunen, samt intresse att delta och stötta i eventuella kommande
kampanjer för ett ökat kollektivtrafikresande efter pandemin.
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Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse
tillsammans med det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö
kommuns svar på Region Stockholms och trafikförvaltningens remiss ”Remiss
inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)” med diarienummer TN
2021-0988.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Mats Larsson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget
och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss inför trafikförändringar T23.pdf
Remissyttrande från Södertörnskommunerna T23.pdf
Information om trafikförvaltningens förslag på trafikförändringar inför
T23.pdf
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Protokoll för hållbarhetsutskottet
Datum

2022-05-25

Tid

15:00–16:51

Plats

Bollmora

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2022-05-30 kl. 11:00

Paragrafer

18–26

Sekreterare

Fanny Schörling
Ordförande

Marie Åkesdotter
Justerande

Fredrik Bergkuist
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Hållbarhetsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-25

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-30

Datum då anslaget tas ned

2022-06-21

Protokollets förvaringsplats

Kansli arkiv plan 6

Underskrift

Fanny Schörling
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Närvarolista
Beslutande
Marie Åkesdotter (MP), ordförande
Anita Mattsson (S), 1:e vice ordförande
Klara Watmani (S)
Mats Lindblom (L), närvarar till och med 16:28 § 23
Fredrik Bergkuist (M)
Anders Wickberg (SD)
Mats Larsson (L), tjänstgörande ersättare för Mats Lindblom (L) från och med
16:28 § 24
Ajda Asgari (MP), tjänstgörande ersättare för Susann Ronström (S)
Mats Fält (M), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C)
Joakim Grimborg (KD), tjänstgörande ersättare för Anki Svensson (M)

Ersättare
Åsa de Mander (L)
Ulla Hoffmann (V)

Övriga
Carina Lindberg, projektledare, kommunstyrelseförvaltningen
Fanny Schörling, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Göran Norlin, enhetschef hållbarhet och mobilitet,
kommunstyrelseförvaltningen
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, miljöpartiet
Karin Ljung, politisk sekreterare, socialdemokraterna
Charlotta Klinth, tf. chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Felix Ockborn, hållbarhetstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Joanna Weiss, extern, Energi- och klimatrådgivningen, närvarar till och med §
18
Johanna Östhem, enhetschef avfall och kretslopp,
kommunstyrelseförvaltningen, närvarande till och med § 19
Anna Grönblad, enhetschef analys och tillväxt, kommunstyrelseförvaltningen
Olof Johansson, översiktsplanerare, kommunstyrelseförvaltningen
Göran Norlin, enhetschef hållbarhet och mobilitet,
kommunstyrelseförvaltningen
Johanna Ronnheden, landskapsarkitekt, kommunstyrelseförvaltningen
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Ebba Larsson, mobilitetsstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Göran Bardun, kommunekolog, kommunstyrelseförvaltningen
Esther Östin, enhetschef park och natur, kommunstyrelseförvaltningen
Louise Bergman, tf. avdelningschef projekt, kommunstyrelseförvaltningen
Andréa Hedin, avdelningschef samhällsmiljö och infrastruktur,
kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Ulrica Riis-Pedersen (C), 2:e vice ordförande, 2:e vice ordförande
Susann Ronström (S)
Anki Svensson (M)
Christoffer Holmström (S)
Peter Freij (M)
Per Carlberg (SD)
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