
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar Södertörnskommunernas 
samarbetskommitté  

Tid Torsdag 5 april 2018 kl 13.00-15.30 

Plats  Växthuset, Huddinge kommun 

Deltagare   

Patrik Isestad Nynäshamn, ordförande   
Lennart Kalderén   Salem 
Daniel Dronjak   Huddinge  
Boel Godner Södertälje  
Meeri Wasberg Haninge  

Övriga deltagare  

Magdalena Bosson Huddinge  
Mats Bergström Salem  
Bo Renman  Tyresö  
Tommy Fabricius  Nynäshamns  
Magnus Gyllestad  Haninge  
Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna, sekreterare 
Anna Söderström Södertörnskommunerna 

Ej närvarande   

Rickard Sundbom Södertälje  
Fredrik Saweståhl Tyresö 
Bob Wållberg  Nykvarn 
Ola Edström  Nykvarns  
Ebba Östlin Botkyrka 
Mattias Jansson  Botkyrka  

Ärenden: 

1. Aktuellt Huddinge   

Daniel Dronjak presenterar aktuellt i Huddinge kommun med fokus Flemingsberg  

Flemingsberg är en plats där mycket händer just nu och det görs stora invsteringar. 
Det byggs och verksamheter etableras. Det finns en vision för 2050 om 50 000 
arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökande.  

Det är en knutpunkt med nav för flera olika trafikslag. I området finns ca 18 000 
studenter, sjukhus, arbetsplatser osv. som genererar ett stort antal resande. En 
åtgärdsvalsstudie startar nu för Flemingsbergs resecentrum. Den görs i samarbete 
mellan Trafikverket, Trafikförvaltningen och kommunen. Spårväg Syd kommer 
också att ansluta till området.  

Kommunen har också pågående diskussioner med Trafikverket kring ombyggnad av 
Huddingevägen. Det krävs för att binda samman de olika delarna av området på ett 
bra sätt.  

Avsändare 

Mårtensson, Cecilia 
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2. Ledningsägare 

Sara Nordenskiöld och Charlotte Persson, Huddinge kommun presenterar arbetet 

med en fördjupning kring ledningsägare.  

Huddinge kommun har en mycket hög utbyggnadstakt. De tekniska systemen 

måste klara av och byggas ut samordnat med detta. I arbetet behöver kommunen 

bland annat ta fram kunskap om:  

- trösklar och prioritet 

- markåtkomst 

- ansvar och roller 

- arenor och samverkansformer 

Diskussion  

Nya bostads- och verksamhetsområden som byggs nu behöver kraftförsörjning. 

Det är redan idag en diskussion i tex. Nynäshamn och Nykvarn. Frågorna går över 

kommungräns så det är positivt med strategisk samordning. Vi bör huvudsakligen 

utgå från det kommunala uppdraget om VA och kraftförsörjning. Kommunala 

ledningsgator för exempelvis bredbandsutbyggnad kan också vara intressant. 

Totalförsvaret ställer också krav på exempelvis fungerande IT-system vid en kris.  

En förstudie bör visa på aktuellt situation, utmaningar och möjligheter för 

kommunerna att samarbeta i frågan.  

Beslut 

- Uppdrag ges om att ta fram gemensam översiktlig förstudie för 

”Ledningsägare” 

3. Infrastruktur information och diskussion  

Planeringsprocess 

Genomgång av planering och investering för infrastrukturprojekt (PowerPoint-

presentation finns).  

Gemensam diskussion om möjligheter att gemensamt driva flera olika 
infrastrukturprojekt samtidigt. Målsättningen är att driva frågor gemensamt och 
tillsammans. För att tydliggöra att projekten inte står emot varandra så behöver vi 
sortera argumentationsunderlaget. Argumentationen kan både vara kring flera objekt 
samtidigt och i delar, beroende på tidpunkt och målgrupp. Vi behöver prioritera och 
diskutera med rätt målgrupper beroende på fråga och tidpunkt. Vi stöttar och 
informerar varandra i våra åtaganden och hjälps åt.  

Planerade påverkansaktiviteter 

- Debattartikeln tillsammans med näringslivet utskickat till olika tidningar.  

- Möte med Lena Erixon planeras för att följa upp mötet om Tvärförbindelsen 
som var för ett år sedan.  
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- ”Södertörnsseminarium” planeras i Almedalen i samarbete med Haninge.  

- Artikel ska publiceras i ”Fokus Stockholms regionen”, bilaga till DI. Den ska 
utgå ifrån näringslivs- och arbetsmarknadsanalysen och behov av stärkt 
infrastruktur.  

- ”Nyhetsbrev” ska skickas till Trafikutskottet som uppföljning av mötet i 
december.  

- Analys resor och transporter (systemanalys) ska tas fram och bidrag kommer 
att sökas från Tillväxtverket för fördjupning inom näringslivsområdet.  

 

4. Näringslivs och arbetsmarknadsanalysen (BISNODE)  

Analysen presenterades på Rådslaget. Den visar positiva fakta kring näringslivet 

på Södertörn. Den kommer att spridas i alla kommunerna via de aktiviteter som 

sker genom näringslivskontoren. Näringslivscheferna har också fått i uppdrag att 

ge förslag på seminarier eller konferenser som kan vara lämpliga för att presentera 

resultaten. Underlaget kommer också att ingå i artikeln i ”Fokus” och 

Almedalsseminariet (se punkten ovan).  

5. Samordnad varudistribution  

Information om aktuellt läge i alla kommunerna:  

- Södertälje har ett ärende för beslut med förslaget att dom inte ska vara med i 
fortsättningen (2019).   

- Huddinge har haft en kritisk diskussion om projektet och är försiktigt 
positiva.  

- Haninge är rimligt nöjda. Det finns klara fördelar men även saker att putsa på 
i fortsättningen.  

- Tyresö ser positivt på de stora vinsterna för miljön.  

- Nynäshamn ser positivt på samordning generellt och vill utveckla tankarna 
mer.  

- Salem har en pågående diskussion med Telge och Nykvarn pga. att de har 
gemensam upphandlingsorganisation med Södertälje. Salem behöver 
diskutera frågan vidare.  

- Nykvarn och Botkyrka är frånvarande.  

6. Aktuella remisser  

Handlingsplan för godstrafik i Stockholm stad  

Förslag till gemensamt yttrande klart och utskickat för beslut.  

Trafikförändringar SL-trafiken (T19)  

Gemensam text håller på att tas fram. Ska läggas in i kommunernas egna yttranden. 
Det kommer inte att skickas in ett särskilt Södertörnsyttrande denna gång. Orsaken 
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är att spara arbetstid för kommunerna och att remissen framförallt innehåller lokala 
frågor.  

7. Kort information  

Södertörns Rådslag  

Rådslaget genomfört med gott omdöme. Diskussion om upplägg och organisation 
för framtida Rådslag kommer att hållas med övriga organisationer som är med och 
arrangerar. Syftet är att knyta Rådslagen närmare Södertörns utvecklingsplan och VP.  

Kommunutredningen 

Södertörn deltar genom Mattias Jansson i referensgrupp som representant för 
storstadskommuner.  

Fakturor för 2018 utskickade 

Aktuellt invånarantal på Södertörn är 488735. Vi bör uppmärksamma när vi blir 
500 000 invånare.  

 

Vid anteckningarna 

Cecilia Mårtensson  


