
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från sammanträde med 
Södertörnskommunernas Samarbetskommitté 

Tid Torsdagen den 10 december 2020 kl 13.00-13.40 

Plats Digitalt via Teams 

Deltagare Ebba Östlin Botkyrka 
Leif Eriksson Botkyrka 
Meeri Wasberg Haninge, t o m punkt 9 
Magnus Gyllestad Haninge 
Nicholas Nikander Huddinge 
Camilla Broo Huddinge 
Bob Wållberg Nykvarn 
Harry Bouveng Nynäshamn, t o m punkt 9 
Carolina Pettersson Nynäshamn 
Lennart Kalderén Salem 
Mats Bergström Salem 
Boel Godner Södertälje, ordförande 
Anita Mattsson Tyresö 
Stefan Hollmark Tyresö 
Helene Olofsson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 

Ej närvarande Daniel Dronjak Huddinge 
Frida Nilsson Nykvarn 
Rickard Sundbom Södertälje 

 

Ärenden: 

1. Välkommen 
Boel Godner öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årets sista möte.  

2. Föregående möten 
Samarbetskommitténs möte den 29 oktober: Inga utestående ärenden. 

Sektorsmöte med Kristoffer Tamsons och kommunernas presidier den 27 november: 
Mer om detta möte under punkt 6. 

3. Kommande möten 
Samarbetskommitténs planeringskonferens genomförs förslagsvis digitalt den 14 
januari kl 13.00-16.00. Sluttiden kan bli något justerad efter att dagordningen är 
beslutad. Inspel till dagordningen kan mejlas till Helene Olofsson eller Boel Godner. 

Vi har fått förslag till nytt avstämningsmöte med Irene Svenonius och Gustav 
Hemming den 13 april i Landstingshuset alternativt digitalt. Reservtid: 18 mars. 

Beslut 

Avsändare 
Söderström, Anna 
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Att tacka ja till inbjudan från Irene Svenonius och Gustav Hemming den 
13 april. 

4. Verksamhetsplan och budget 
Helene Olofsson sammanfattar utskickat förslag till verksamhetsplan och budget för 
2021 som bygger på målstrukturen i Södertörns Utvecklingsprogram 2035 med fokus 
på kommande transportinfrastrukturplanering och elektrifieringen av 
transportsektorn. Förslaget till verksamhetsplan innehåller även aktiviteter såsom att 
värna det befintliga näringslivet, att genomföra Södertörnskonferensen och utökad 
samverkan mellan nätverken. Viktiga remisser kommer att besvaras samt översyn av 
fokusområdet funktionell samverkan för att utröna om det finns eventuellt fler 
områden där vi kan eller bör samverka. 

Verksamhetsplan och budget för 2021 beslutas av Samarbetskommittén den 14 
januari. 

Ordet lämnas fritt för diskussion 

Efter en kort diskussion om aktiviteterna kopplade till fokusområde näringsliv 
beslöts att behålla skrivningarna. 

5. Aktuella remisser 
Helene Olofsson redogör för aktuella remisser. 

Remissyttrandena för Inriktningsunderlaget och Vägplanen för E4/E20 
Södertäljebroarna, kapacitetsförstärkning är båda klara och godkända. Nu ska de 
hanteras politiskt i alla kommuner före de skickas in till regeringen och Trafikverket. 

Nyligen flyttades remissen avseende den regionala cykelplanen fram. Remisstiden 
är preliminärt den 15 januari till 16 april. 

Granskning vägplan Tvärförbindelse Södertörn kommer troligtvis i januari. 

Kollektivtrafikplan 2050 väntas komma i mars. 

Ordet lämnas fritt. 

Inga kommentarer. 

6. Kollektivtrafikplan 2050 
Inför remissen har Södertörnskommunerna tidigare skickat in två ”kollegiala 
medskick”. 

Kristoffer Tamsons bjöd den 27 november in kommunernas presidium till 
Sektorsmöte där Södertörnskommunerna föredrog om Södertörns tillväxt och 
utveckling samt behov och brister. Dessa uppmanades vi att spela in till regionen 
redan nu, det vill säga innan remissen. 
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Ordet lämnas fritt för synpunkter. 

Botkyrka vill gärna ha med någon rad om Södra Porten, som kommer ge många 
bostäder och arbetstillfällen. Övriga har inget att invända mot det. 

Beslut 

Att Helene Olofsson säkerställer att Södra Porten omnämns i texten om 
brister och behov kopplat till Kollektivtrafikens utveckling på Södertörn. 
Detta kollegiala medskick skickas till projektledningen för 
Kollektivtrafikplan 2050. 

7. Transportinfrastrukturplaneringen 
Helene Olofsson föredrar kort om milstolparna i processen om kommande 
transportinfrastrukturplanering som startade i juni. 

Kort sammanfattning av innehållet i inriktningsunderlaget där klimatmål och 
underhåll är i fokus.  

 Elektrifiering, biodrivmedel och bränslepriser för att nå klimatmålen. 
 Det är mest effektivt att först vårda det vi har. 
 Finansiering av nya stambanor utanför nationell plan frigör utrymme för en 

effektivare framdrift och angelägna åtgärder. 
 
Södertörnskommunernas viktigaste synpunkter sammanfattar Helene Olofsson med 
att vi utgår från att staten står fast vid, och möjliggör, de avtal som redan tecknats, att 
lyfta finansiering av nya stambanor utanför nationell plan, att en ökad andel av 
medlen ska fördelas till länsplanerna samt att en större andel medel riktas till 
Stockholmsregionen. 

Ordet lämnas fritt för synpunkter. 

Inga kommentarer 

8. Södertörnskonferensen 2021 
En arbetsgrupp har nyligen bildats bestående av kommunikationscheferna från 
Södertälje, Nynäshamn, Tyresö, Huddinge samt Södertörnskommunernas kansli. Vi 
utgår från att genomföra konferensen digitalt, förslagsvis under förmiddagen den 21 
april. 

Arbetsgruppen önskar inspel till tema, målgrupp samt vad som ska uppnås med 
konferensen. 

Ordet lämnas fritt. 

Att fånga både Södertörnssamarbetet i sig och vad vi gör medför att målgruppen kan 
bli stor och bred vilket Samarbetskommittén inte ser som ett hinder. 
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Tyresös politik flyttar på internt möte till förmån för konferensens föreslagna datum. 

Syfte att lyfta Södertörn och sätta oss i ett sammanhang. 

En konferens där vårt lokala näringsliv och medarbetare från våra kommuner blir 
uppmärksammade på vårt samarbete. 

Temat kan vara: Utvecklingen på Södertörn. 

9. Övriga frågor 
Status elvägspilot väg 73 

Framflyttad ca 2 år på grund av att Trafikverket i höstas fick nya uppdrag från 
regeringen. Trafikverket har träffat Region Stockholm vid flera tillfällen, nytt möte 
planeras till februari. Valet av teststräcka ska göras före upphandlingen av teknik, 
vilket troligtvis sker kommande vår. Därefter tas vägplan fram. Pilotsträckan 
beräknas vara klar 2025. 

Samarbetskommitténs ordförande och vice ordförande 

Enligt val den 2 april 2020 lämnar Daniel Dronjak vid årsskiftet över 
ordförandeklubban till Boel Godner. Harry Bouveng har valts till 
Samarbetskommitténs vice ordförande för 2021. 

10. Nästa möte 
Nästa tillfälle för Samarbetskommittén är planeringskonferensen som sker digitalt 
den 14 januari kl 13.00-16.30. 

Inbjudningar för möten 2021 har skickats ut. 

Ordinarie möten genomförs tills vidare digitalt torsdagar kl 13.00-14.30. Under 2021 
är endast ett fysiskt möte inplanerat, detta sker i Salem den 2 september. 

11. Avslutning 
Boel Godner tackar alla mötesdeltagare för visat intresse, önskar god jul och avslutar 
mötet. 

 

 

Vid anteckningarna Justeras 

Anna Söderström Helene Olofsson 

 

 


