
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

 

Minnesanteckningar från 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp 
Tid Fredagen den 17 juni 2022 kl 8.30-10.40 

Plats Huddinge kommunhus, lokal Valhall alt Teams 

Deltagare Leif Eriksson Botkyrka 
 Magnus Gyllestad Haninge, ordförande 
 Camilla Broo Huddinge 
 Petra Kålbäck Nynäshamn 
 Mats Bergström Salem 
 Elin Waltersson Tyresö 
 Helena Sundberg Trafikverket, endast punkt 2 
 Helene Olofsson Södertörnskommunerna 
 Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 
Ej närvarande Stefan Hollmark Södertälje 
 Frida Nilsson Nykvarn 
 

1. Välkommen 
Magnus Gyllestad hälsar välkommen till vårterminens sista ledningsgruppsmöte. 

2. Helena Sundberg, Trafikverket, besöker 
Magnus Gyllestad hälsar Helena Sundberg varmt välkommen till 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp. 

Helena Sundberg ger en fördjupad redovisning av det beslut som regeringen tog den 
13 juni angående nationell infrastrukturplan. Helena Sundberg informerar om 
övergripande justeringar gentemot Trafikverkets planförslag samt innehåll för 
Trafikverket Region Stockholms del. 

Tvärförbindelse Södertörn är fullt finansierad.  

För åtgärder i Södertälje avser Trafikverket ha dialog med Södertälje kommun: 

 E20 Tpl Hovsjö (2028-2033), 110 miljoner. 
 Dialog med Södertälje kommun om redundansbehov för vägtrafik som 

korsar Södertälje kanal. 
 Kapacitetsförstärkning och underhållsåtgärder Södertäljebron är borttaget. 

 

Magnus Gyllestad tackar Helena Sundberg och önskar glad sommar! 
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3. Utestående ärenden och föregående möten 
Den 15 juni träffade ledningsgruppen David Lagneholm, förvaltningschef 
Trafikförvaltningen. 

Inga utestående ärenden från samarbetskommitténs möte den 19 maj samt 
ledningsgruppens möte den 6 maj. 
 

4. Kommande möten 
Helene Olofsson presenterar höstens inplanerade möten. 

Ledningsgruppens planeringskonferens den 1 september är förlagd till Hågelby, 
Botkyrka. Start med gemensam lunch kl 12.00, avslutning med middag. 

Helene Olofsson ställer fråga om externt besök på planeringskonferensen. 

Diskussion kring externa besök på planeringskonferensen. 

Helene Olofsson tillfrågar Clara Hellner, direktör Forskning och Innovation, Region 
Stockholm samt Maria Bratt Börjesson att medverka. 

Beslut 

Ledningsgruppen uppdrar till ordförande Magnus Gyllestad att kontakta 
Nordostkommunerna och sondera intresse för ett möte längre fram och 
ett eventuellt upplägg för det. 

Ledningsgruppsmötet den 28 oktober besöks av Anton Västberg, Region Stockholm, 
angående processen med ny RUFS. Anton Västberg har också annonserat för att 
Region Stockholm önska träffa kommunerna i höst för att få kommunernas syn på 
ny RUFS. 

Ledningsgruppens sista möte för året är den 2 december. Helene Olofsson föreslår 
besök av Helena Sundberg. 

Samarbetskommitténs första möte efter sommaren är den 25 augusti. Kortare 
Teamsmöte föreslås för information om beslutet om nationell plan samt diskussion 
kring våra fem prioriteringar framöver.  

Diskussion kring ett fysiskt konstituerande möte med samarbetskommittén. 

Samarbetskommitténs möte den 8 december föreslås vara fysiskt om detta blir det 
första mötet med eventuella nya medlemmar i samarbetskommittén. Under det mötet 
kan en kortare dragning av Södertörnssamverkan göras. 

5. Verksamhetsplan och budget 
Beslutspunkt 
Förslag att beställa fortsättning processtöd av Governo för nytt 
utvecklingsprogram under hösten. 
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Kort diskussion. 
 

Beslut 
Ledningsgruppen beslutar att beställa en fortsättning på processtöd av 
Governo för det nya utvecklingsprogrammet samt att uppdra till Helene 
Olofsson att göra en tilläggsbeställning. 

 
Diskussionspunkt 
Utredningsuppdrag kring Trygghet i det nya utvecklingsprogrammet. 
 
Helene Olofsson ger bakgrund för frågeställningar som lyfts tidigare samt förslag till 
beslut. 
 
Diskussion kring arbetsprocess och kvalitetssäkring av uppdraget  
 
Magnus Gyllestad summerar diskussionen. 
 

Beslut 
Ledningsgruppen beslutar att två till tre av Södertörnskommunernas 
säkerhetschefer ska utgöra en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett 
utredningsdirektiv som underlag till ledningsgruppens 
planeringskonferens den 1 september. 

 
Informationspunkt 
Beställning av NKI-analys för Södertörn. 
Helene Olofsson informerar om att det handlar om en sammanställning där alla 
Södertörnskommuner ingår. Uppdraget beställs av Enkätfabriken, som är 
upphandlad av Huddinge kommun. 

6. Nytt utvecklingsprogram 
Helene Olofsson informerar och går igenom tidplan och processen framåt. Ett 
förslag på nytt utvecklingsprogram med vision och målstruktur kommer gås igenom 
och diskuteras på ledningsgruppens planeringskonferens för att senare presenteras 
för samarbetskommittén. 

7. Transportinfrastrukturplaneringen 
Punkten utgår då Helena Sundberg från Trafikverket informerade under punkt 2. 

8. Nästa möte 
Ledningsgruppen träffas nästa gång för planeringskonferens den 1 september i 
Hågelbyparken. 
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Ledningsgruppen tackar Anna Söderström för hennes tid på 
Södertörnskommunernas kansli och önskar lycka till framöver. Annas sista arbetsdag 
är den 18 juli. 

Magnus Gyllestad tackar, avslutar mötet och önskar glad sommar. 

 

Vid anteckningarna Justeras 

Anna Söderström Helene Olofsson 

 

 


