
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från möte med 
Södertörnskommunernas samarbetskommitté 

Tid Torsdagen den 15 april 2021 kl 13.00-13.20 

Plats Digitalt via Teams 

Deltagare Ebba Östlin Botkyrka 
Leif Eriksson Botkyrka 
Meeri Wasberg Haninge 
Magnus Gyllestad Haninge 
Daniel Dronjak  Huddinge 
Camilla Broo Huddinge 
Gunilla Lindstedt Nykvarn 
Frida Nilsson Nykvarn 
Harry Bouveng Nynäshamn 
Carolina Pettersson Nynäshamn 
Lennart Kalderén Salem 
Mats Bergström Salem 
Boel Godner Södertälje, ordförande 
Ola Schön Södertälje 
Helene Olofsson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 

Ej närvarande Anita Mattsson Tyresö 
Stefan Hollmark Tyresö 
 

 

Ärenden 

1. Välkommen 
Boel Godner öppnade mötet och hälsade alla välkomna, speciellt Gunilla Lindstedt 
som är ny KSO i Nykvarn. 

Inga övriga frågor anmäls till mötet. 

2. Utestående ärenden och föregående möten 
Helene Olofsson sammanfattar tidigare beslut på de möten hittills i år, d v s 
planeringskonferensen 14 januari, samarbetskommitténs möte 2 februari samt mötet 
med Region Stockholm 13 april. 

Inga utestående ärenden. 

Ordet lämnas fritt. 

Inga kommentarer. 

Avsändare 
Söderström, Anna 
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3. Kommande möten 
Nästa möte med samarbetskommittén är planerat till den 3 juni kl 13.00-14.00. 
Samma dag, kl 10.00-15.00, har Trafikverket bjudit in till regionalt dialogmöte om 
nästa nationella plan för transportsystemet. Helene Olofsson undersöker vilka som 
kommer bjudas in och förväntas delta från kommunerna. Det kommer också ges 
möjlighet, att under detta möte, att hålla ett kortare anförande. Helene Olofsson 
föreslår att nästa möte med samarbetskommittén utgår om KSO förväntas delta på 
dialogmötet. 

Första mötet med samarbetskommittén efter sommaren är tänkt att, om 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter, hållas fysiskt den 2 september kl 
13.00-15.30. Detta möte krockar dock med Mälartinget som hålls i Eskilstuna 2-3 
september där bland annat transporter i Mälardalen kommer att diskuteras under 
seminariedagen. 

Fråga om vilka som tänkt att delta på Mälartinget. 

Förslag är att vi håller fast vid att samarbetskommittén ses den 2 september. 

4. Verksamhetsplan och budget 
Helene Olofsson ger kort status om några av aktiviteterna i årets verksamhetsplan. 

 Näringslivscheferna genomför ett pilotprojekt i samarbete med Almi som 
riktar sig till tillväxtföretag. Detta är en del i arbetet med att stötta det 
befintliga näringslivet på Södertörn. 

 Flera remisser har besvarats. 
 Södertörnskonferensen har planerats, förberetts och kommer att genomförs 

den 21 april. 
 Inom ramen för funktionell samverkan kommer en process för 

förbättrade samverkansformer starta inom kort. 

Ordet lämnas fritt. 

Inga kommentarer. 

5. Aktuella remisser 
Hittills i år har vi tillsammans besvarat fem remisser: 

 Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen 

 Granskning vägplan Tvärförbindelse Södertörn 

 Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen 

 Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 

 Regional cykelplan för Stockholms län 
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 Trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22) 

Den sistnämnda skickas in den 8 juni. Till grenmöten avseende pendeltågstrafiken 
(T22) har inbjudan gått ut brett. Helene Olofsson gör medskicket att det bra om 
kommunernas trafikstrateger deltar på dessa möten. 

De remisser vi väntar på är Kollektivtrafikplan 2050 (maj-september) samt Förslag 
Länsplan och Nationellplan (september-december). 

Ordet lämnas fritt. 

Inga kommentarer. 

6. Transportinfrastrukturplaneringen 
Helene Olofsson rapporterar att det inte har tillkommit någon ny information då 
infrastrukturpropositionen ännu inte kommit (utlovades till 8 april). Den förväntas 
komma 16 april. 

Det planeras ett möte om Tvärförbindelse Södertörn. Södertörnskommunerna 
bjuder in Trafikverket, Stockholms Handelskammare, Stockholms stad och 
Stockholms Hamnar till diskussion. Trafikverket kommer också presentera rapporten 
kopplat till regeringsuppdraget: Utredning kring hur utformningen av Tvärförbindelse 
Södertörn kan bidra till god kollektivtrafikförsörjning samt måluppfyllelse för klimatmålen inom 
transportsektorn. Även goda möjligheter till cykling bör främjas. 

Arbetet med ÅVSen för E4/E20 Södertäljebroarna, tpl Saltskog samt tpl 142 pågår 
och är i slutfasen. Arbetsgruppen planeras få rapport för granskning den 16 april. 

Ordet lämnas fritt. 

Inga kommentarer. 

7. Södertörnskonferensen 2021 
Södertörnskonferensen genomförs på förmiddagen den 21april. Helene Olofsson 
informerade om anmälningsläget. Hittills har 163 personer anmält sig till 
konferensen. 

Ordet lämnas fritt. 

Inga kommentarer. 

8. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
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9.  Nästa möte 
Nästa möte med samarbetskommittén sker digitalt via Teams den 3 juni kl 13.00-
14.30. Eventuellt ställs mötet in då det krockar med den regionala dialogen om 
nationell plan. 

9. Avslutning 
Boel Godner tackar för ett bra möte och önskar fina dagar i solen. 

 

 

Vid anteckningarna Justeras 

Anna Söderström Helene Olofsson 

 

 


