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Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas samarbetskommitté  
 

Tid Torsdag 7 december 2017 kl 13.00-15.00 

 

Plats  Dirigenten, Södertälje kommun 

 

Deltagare  Ebba Östlin  Botkyrka, ordförande 

Fredrik Saweståhl Tyresö 

Boel Godner  Södertälje  

 Daniel Dronjak   Huddinge 

 Meeri Wasberg Haninge  

 Lennart Kalderén  Salem 

  Bob Wållberg Nykvarn 

Övriga  
deltagare Mattias Jansson  Botkyrka kommun 

Bo Renman   Tyresö kommun 

Ola Edström   Nykvarns kommun 

Rickard Sundbom Södertälje kommun 

Magdalena Bosson Huddinge kommun  

Per Almström Salem kommun 

Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna, sekreterare 

Ej  

närvarande  Tommy Fabricius  Nynäshamns kommun 

Patrik Isestad  Nynäshamn  

Magnus Gyllestad  Haninge kommun 

 

Ärenden: 

 

1. Aktuellt Södertälje  

Boel presenterar aktuellt i Södertälje kommun 

I hela kommunen pågår ett omfattande bostadsbyggande samt förtätning. Den norra delen av 

stadskärnan utvecklas till en ”Science park”. Det omfattar både stadsutveckling och funkt-

ionsblandning i området. Januari 2018 kommer KTH att inviga sitt nya campus i området.  

Astra bygger en ny fabrik i kommunen som ska komplettera den befintliga. Astra och Scania 

har tillsammans ett stort antal anställda. Möjligheten att attrahera arbetskraft är viktigt. Söder-

täljebrons funktion är avgörande för både företagen och kommunen. Södertälje har tagit fram 

ett eget förslag till lösning för passagen över Södertäljekanal som innebär en ny bro bredvid 

den befintliga. Målsättningen med förslaget är att minska de samhällsekonomiska kostnaderna 

som uppstår vid begränsad framkomlighet på bron.  

 

2. Tvärförbindelse Södertörn – Trafikverket 

Ida Fagerström biträdande projektchef på Trafikverket och kommunikatör Catharina Lundin 

presenterar pågående arbete i projektet.  

Tvärförbindelsen innebär ett större och mer omfattande projekt jämfört med Södertörnsleden. 

En stor del av fördyringen beror på att ca sex kilometer av vägen kommer att gå i tunnel. Det 

är framförallt för en anpassning för att skydda natur- och kulturvärden. Längs hela sträckan 



 

 2 

byggs gång- och cykelväg samt att hållplatser placeras på ramperna för att möjliggöra kvalita-

tiv busstrafik. För ett genomförande krävs både vägplan och detaljplaner och därför behövs ett 

nära samarbete i planeringen mellan Trafikverket och kommunerna. Byggstart år 2021 förut-

satt att det inte blir långa överklaganden i mark- och miljödomstolen. Det kan bli aktuellt med 

trimningsåtgärder på befintlig väg som lösningar tills tvärförbindelsen är klar.  

 

Inspel 

- Ta med möjligheten att pendla för studier mellan de regionala kärnorna som ett argu-

ment för vägen.  

- Mycket viktigt att vägen inte försenas ytterligare och kan börja byggas år 2021.  

- Trimningsåtgärder på befintlig väg, för att öka kapacitet innan tvärförbindelsen öpp-

nar, är av stort intresse för Södertörnskommunerna.  

- Viktigt att vi samarbetar för att vägen ska byggas så fort som möjligt.  

 

3. VP 2018  

Verksamhetsplan 2018 utgår ifrån SUP 2013 med samma vision och mål. Strukturen är för-

ändrad genom en uppdelning mellan de områden som ligger under ”SUP 2013” respektive 

området ”Verksamhetsutveckling”. Delmål är framtagna tillsammans med nätverken som 

finns inom respektive område i SUP 2013. Strukturen och förslag på delmål godkändes. Ge-

nom bifogad handlingsplan så kan uppföljning av göras under året.  

 

Information om ekonomin 

Överskott från 2017 på grund av att det var en vakans på tjänsten som utvecklingsledare under 

några månader. Överskottet från 2017 följer med till 2018. Rekrytering av ”administratör” till 

samarbetet pågår. Önskemål om att fundera över valet av titel, sekreterare föreslås. Söder-

törnsappen kommer att läggas ned för att det finns en ny hemsida och andra tillgängliga verk-

tyg för interaktiva möten. Det sätts ett tak för konferenskostnaderna (Södertörnskonferensen 

och Södertörns rådslag) för att skapa förutsägbarhet och tydlighet.  

 

Beslut 

- VP 2018 för Södertörnskommunerna antagen utan ändringar.  

- Till ny ordförande för samarbetskommittén 2018 väljs Fredrik Saweståhl (Tyresö) och 

till vice ordförande: Patrik Isestad (Nynäshamn).  

 

4. Stråk för stombussar  

Det finns två aktuella frågor på området dels förslag till avsiktsförklaring inom Storsthlm och 

dels ett förslag till utbyggnad av stombusstråk i länsplan som kräver medfinansiering. Ut-

byggnaden av stombusstråk kommer dels att ske på statliga länsvägar där finansieringen lig-

ger i länsplanen och dels på kommunalt vägnät. Om statlig medfinansiering önskas för ut-

byggnad av kollektivtrafikanläggning på kommunala gator så måste även de pengarna tillde-

las ur länsplanen.   

Diskussion 

Det blir en principiell diskussion om medfinansiering. Tveksamt att medfinansiera i en annan 

kommun. Stomnätsstrategin är 8 år gammal och aktuella förslag innehåller avancerade lös-

ningar med av och påfartsramper som är kostsamma. Viktigt att se till hela sträckningen i 

stråken och att alla berörda kommuner i så fall är med och bidrar (även norr om Stockholm). 

Det är inte bråttom att hitta en lösning. Diskussionen kommer att fortsätta mellan Kdir och 

KSO i olika sammanhang,  

  

5. Tvärförbindelse Södertörn 
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Seminarium för Trafikutskottet 14 december  

Cecilia presenterar förslag till upplägg för seminariet. Budskapet kring Tvärförbindelsen ska 

vara i positiv ton men att vi också påminner om statliga avtal som ska uppfyllas. Cecilia 

skickar förslag till PowerPoint-bilder till de som ska vara med. Södertälje kompletterar med 

sina bilder.  

Beslut 

Samling vid huvudentrén till riksdagen kl.11.15.  

  

Information 

- Yttrande från näringslivet skickat till Näringsdepartementet med 30st företag och före-

tagsorganisationer som undertecknat.  

 

6. Aktuella remisser  

Regional godsstrategi kommer på remiss före jul från Trafik- och regionplaneförvaltningen 

(SLL). Remisstid till februari. Huddinge, Haninge, Nynäshamn och Södertälje har alla anmält 

intresse för att skriva yttrandet.  

 

7. Övrigt 

- SBFF  

Möten kommer att behövas både gemensamt mellan kommunerna och enskilt beroende på 

olika frågor. Det finns också andra kommuner med i samarbetet som inte ingår i ”Söder-

törn”.   

- Årsredovisning och bokslut i februari.  

- IVL-rapporten om Samordnad varudistribution presenteras i december.  

- Tips från Salem om artikel i Dagens Samhälle om Högantorpsvägen och frågan om 

väghållaransvar.  

Beslut  

- Kdir påbörjar en diskussion om och SBFF och återkommer med förslag på fortsatt 

hantering.  

- Frågan om ledningsägare (Svenska kraftnät och Vattenfall) tas upp på nästa lednings-

gruppsmöte för vidare hantering.  

- Samordnad varudistribution bjuds in till nästa SSK-möte (februari) för att presentera 

projektets slutrapport och IVL-rapporten.  

 

 

 

Vid anteckningarna 

Cecilia Mårtensson  

 


