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Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp  
 

Tid Torsdag 26 oktober 2017 kl 15.00-16.00 

 

Plats  Utsikten, Nynäshamn kommun 

 

Deltagare  Ebba Östlin  Botkyrka, ordförande 

 Patrik Isestad  Nynäshamn 

 Daniel Dronjak   Huddinge 

 Meeri Wasberg Haninge  

 Lennart Kalderén  Salem 

Övriga  
deltagare Mattias Jansson  Botkyrka kommun 

Tommy Fabricius  Nynäshamns kommun 

Bo Renman   Tyresö kommun 

Magnus Gyllestad  Haninge kommun 

Per Almström Salem kommun 

Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna, sekreterare 

Ej  

närvarande: Bob Wållberg Nykvarn 

Fredrik Saweståhl Tyresö 

Boel Godner  Södertälje  

Ola Edström   Nykvarns kommun 

Rickard Sundbom Södertälje kommun 

Magdalena Bosson Huddinge kommun  

Ärenden: 

 

1. Tvärförbindelse Södertörn  

Debattartikel Stockholms hamnar 

Förslag till debattartikel tillsammans med Stockholms hamnar är utskickat för diskussion. 

Södertälje har skicka ett nytt förslag till debattartikel. Kan vara svårt att ändra för mycket i 

texten, då det är andra parter som också står bakom. Förslag att de närmast berörda kommu-

nerna bör underteckna. Södertäljes version är bra och kan arbetas om lite mer, för att sedan-

användas till ett nytt utspel. 

Beslut:  

- Huddinge, Haninge och Nynäshamn undertecknar.  

- Debattartikeln från Södertälje sparas för ett framtida utspel.  

 

Yttrande från näringslivet  

Arena Huddinge håller på att ta fram förslag till gemensamt yttrande. Diskussioner förs med 

flera stora företag. Men inget är ännu klart. Cecilia återkommer med mer information när text 

och mer information finns framme.  

 

Kontakt med Trafikverket 

Förslag att projektchefen för Tvärförbindelsen får komma och presentera arbetet på nästa 

möte. Trafikverket säger att brukaravgifter på Tvärförbindelsen kommer att utredas internt. 
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De kommer sedan ta kontakt med kommunerna när ett resultat finns framme. Trafikverket 

funderar också på möjligheten med totalentreprenad och funktionsupphandling eller liknande.  

Beslut:  

- Projektchef Tvärförbindelsen är välkommen till SSK-mötet 7 december.    

 

Möte med infrastrukturministern 

Det har genomförts möten mellan infrastrukturministern och (s)-representanterna. Det har 

varit bra möten.  

 

Möte med Trafikutskottet 

Förslag om att hålla frukost- eller lunchseminarium i riksdagen för Trafikutskottet. Daniel 

kontaktar sin ingång i Trafikutskottet för att se hur vi kan gå vidare med detta. Cecilia hjälper 

till med arrangerandet.  

 

Information 

- 8 november hearing Handelskammaren om Nationella planen 

- Faktablad finns och är publicerat och utskickat. 

- Delat yttranden, texter och haft möten med: länsstyrelsen, StorSthlm, Stockholms 

hamnar, Stockholms stad, Mälardalsrådet, Trafikverket och Trafik- och regionplane-

förvaltningen.  

- Nyheter och information delas på hemsidan och Twitter 

 

 

2. Aktuella remisser  

Remisserna behöver inte undertecknas manuellt av alla KSO. Viktigt är att alla kommunsty-

relser tagit beslut om de gemensamma yttrandena.   

 

3. Övrigt 

- VP 2018 - beslut 7 december  

- Datum för möten inom Södertörnsamarbetet 2018 utskickade i Outlook.  

 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Cecilia Mårtensson  

 


