
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från sammanträde med 
Södertörnskommunernas Samarbetskommitté 

Tid Torsdagen den 4 juni 2020 kl 14.00-15.45 

Plats Skype 

Deltagare Leif Eriksson Botkyrka 
Meeri Wasberg Haninge, fr o m punkt 8 
Magnus Gyllestad Haninge 
Camilla Broo Huddinge 
Bob Wållberg Nykvarn 
Frida Nilsson Nykvarn 
Harry Bouveng Nynäshamn, fr o m punkt 8 
Carolina Pettersson Nynäshamn 
Lennart Kalderén Salem 
Mats Bergström Salem 
Boel Godner Södertälje, ordförande 
Rickard Sundbom Södertälje 
Anita Mattsson Tyresö 
Stefan Hollmark Tyresö 
Lotta Medelius-Bredhe Svenska kraftnät, endast punkt 2 
Per Eckemark Svenska kraftnät, endast punkt 2 
Helene Olofsson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 

Ej närvarande Ebba Östlin Botkyrka 
 Daniel Dronjak Huddinge 

Ärenden: 

1. Välkomna 
Boel Godner öppnade mötet och hälsade välkomna, speciellt till Lotta  
Medelius-Bredhe och Per Eckemark från Svenska kraftnät. 

2. Digitalt besök från Svenska kraftnät 
Generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och divisionschef Nät Per Eckemark 
presenterade Svenska kraftnäts bakgrund, uppdrag och vad som görs i 
Stockholmsområdet just nu. Se bilaga.. 

Boel Godner tackade för informativ presentation och lämnar ordet fritt. 

Diskussion om hur vi kan få en bättre samverkan mellan Södertörnskommunerna och Svenska 
kraftnät. 

Tyresö undrade om prisbilden för slutkund när ökade investeringar sker samt om 
Svenska kraftnät håller samma takt i utbyggnad som regionerna. 

Svenska kraftnäts tariffer sätts utifrån befintliga planer. Det är svårt att sia om priset 
för slutkunden då de regionala näten levererar emellan men nätavgiften består av ca 
2-3 procent av slutkundens faktura. Omställningen till ökad andel vatten- och 

Avsändare 
Söderström, Anna 
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vindkraft kommer att kosta mer i investeringar samt även de inköpta tjänsterna. 
   När det gäller planerna för utbyggnad är de gemensamma och de löper på. Ellevio 
har gjort ett omtag i något av projekten vilket lett till viss försening. 

Södertälje uppmanar till kommunikation om det är något som kan göras för att 
underlätta samarbetet. 
   Svenska kraftnät och kommunernas planeringsenheter skulle båda vinna på att hitta 
samverkansformer i tidiga skeden. I kommunernas översiktsplanering- och 
planeringsprocess behövs dialog med lokala nätägare och regionnät.    

Möte bokas in med Södertörnskommunernas Helene Olofsson och Svenska 
kraftnäts Henry Frödesjö. 

Boel Godner tackar för en jättebra och nyttig föredragning! 

3. Föregående möten 
Från föregående möte finns beslut att tillfråga Bob Wållberg om posten som vice 
ordförande 2022. 

Ordet lämnas fritt. 

Inga kommentarer. 

Beslut 

Att utse Bob Wållberg (np) Nykvarns kommun till vice ordförande för 
Södertörns Samarbetskommitté 2022. 

För alla val till samarbetskommitténs poster till ordförande och vice ordförande 
under innevarande mandatperiod, se bilaga. 

Resterande utestående punkter från tidigare möten tas upp på dagens möte. 

4. Verksamhetsplan och budget 
Boel Godner lämnar ordet till Helene Olofsson som redogör för nuläge för 
fokusområdena i årets handlingsplan samt budget. 

Näringslivscheferna har upphandlat extra analyser av näringslivet på Södertörn med 
anledning av Corona vilka bekostas gemensamt. Även ett mindre arbete med 
framtagning av kartor pågår. 

Ordet lämnas fritt. 

Ingen kommentar. 

5. Kommande möten 
Helene Olofsson informerar om höstens inplanerade möten. 
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 Södertörns Samarbetskommitté den 3 september i Botkyrka. 
 KSO träffar Region Stockholm (Irene Svenonius och Gustav Hemming) den 

9 september. 
 Sektorsmöte Kollektivtrafikplan 2050. Kristoffer Tamsons återkommer med 

ny mötestid. 

Ordet lämnas fritt. 

Ingen kommentar. 

6. Aktuella remisser 
Boel Godner lämnar ordet till Helene Olofsson som redogör för tidplan för aktuella 
remisser. 

 T21: Klar och besvarad. 
 Utredning sjötrafik (remisstid 18 maj-25 september): På 

ledningsgruppsmötet den 8 maj beslutades att kommunerna besvarar denna 
remiss på egen hand. 

 Vägplan Elväg väg 73 (remisstid 18 maj-15 juni): Ledningsgruppen 
beslutade den 14 maj att inte besvara denna remiss gemensamt. 

 Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 
2020:8) (remisstid t o m 30 september): Denna remiss besvaras inte 
gemensamt då endast två av Södertörnskommunerna har fått den. Detta 
enligt beslut den 2 april samt extra ledningsgruppsmöte den 14 maj. 

 Regional cykelplan: Augusti. 
 Tvärförbindelse Södertörn – allmänhetens granskning: Efter sommaren. 
 Kollektivtrafikplan 2050: Framflyttad till november. 

 
Ordet lämnas fritt. 
 
Inga kommentarer. 

7. Kollektivtrafikplan 2050 
Bodil Godner lämnar ordet till Helene Olofsson som redogör för läget inför den 
kommande remissen angående Kollektivtrafikplan 2050. 

Två inspel med synpunkter har skickats in. Remissen besvaras gemensamt av en 
arbetsgrupp inom nätverket för planeringschefer. Arbetsgruppen arbetar 
förberedande och löpande med underlag och analyser inför remissen i november. 
Trafikförvaltningen genomför analyser av olika åtgärder. Trafikförvaltningens 
projektledare har deltagit på ett av planeringschefernas möte. 
 
Ordet lämnas fritt. 
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Inga kommentarer. 

8. Södertörnskonferensen 29 september 
Botkyrka och Salem är värdar och ansvariga för planering av konferensen. Värd-
kommunerna har inkommit med underlag med förslag på syfte, mål och upplägg för 
ett digitalt genomförande. 

Ordet lämnas fritt. 

Programmets innehåll och tema mottogs positivt. Mötet visade viss tveksamhet kring 
tidpunkten för genomförandet av konferensen samt längden för ett eventuellt digitalt 
möte. 

Diskussion kring tidpunkt för konferensen i förhållande till tema och Corona-
pandemin. 

Beslut 

Att förorda föreslaget tema och upplägg. 

Att uppdra till Helene Olofsson och Anna Söderström att undersöka nytt 
datum under senare delen av hösten, med en kortare digital variant som 
plan B. 

9. Aktuella frågor från nätverken 
Bodil Godner lämnar ordet till Helene Olofsson som informerar. 

Näringslivscheferna har upphandlat extra analyser av näringslivet på Södertörn med 
anledning av Corona. Djupintervjuer av 10-15 företag inom 6 olika branscher 
genomförs med en första omgång innan sommaren samt en uppföljande intervju-
omgång i höst. Resultat från analyserna kommer kunna redovisas på en eventuell 
Södertörnskonferens. 

Vägplan för väg 73 tas just nu fram inom Trafikverkets program för elväg, där även 
affärsmodeller testas. Pilotsträckan kommer bli längre än de teststräckor som finns i 
Sverige idag. Aktuella för den nya teststräckan är Region Örebro och Region 
Stockholm. Vägplaner är ute på remiss. Region Stockholm har tillsatt en 
projektledare. Eventuellt kan Södertörnskommunerna framöver behöva stötta arbetet 
samt påverka högre instanser. 

Anpassad länsplan: Regionen har möjlighet till revidering av länsplanen så länge de 
utgår från direktiven och de ekonomiska ramarna (de har till och med möjlighet att 
arbeta om den helt inom dessa förutsättningar). Det är alltså ingen formell remiss, 
utan en möjlighet att ställa frågor. Länsplanen anpassas med mer korrekta kalkyler 
eftersom regionen inte fått några signaler om status angående åtgärdsplaneringen. 
Förutsättningarna kvarstår, inga nya år och inga nya medel. 
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Nynäshamn informerar om att det första fartyget till Stockholm Norvik hamn 
anlände natten till den 27 maj. Den närmsta tiden kommer cirka tre båtar i veckan 
anlöpa hamnen. 

Angående elväg för väg 73 håller Harry Bouveng med om att vi behöver göra vad vi 
kan för att Södertörn ska få projektet. 

10. Övriga frågor 
Storregional Systemanalys för Stockholm-Mälarregionen 2020 fastställdes den 28 maj. 
Systemanalysen ska nu lämnas till regionerna för fortsatt hantering. Tvärförbindelse 
Södertörn finns med som prioriterat objekt (vilket den inte gjorde i versionen från 
2016). 

Diskussion kring eventuellt besök från En bättre sits på kommande möte. 

Nykvarn nämner att Svealandsbanan bör framföras till En bättre sits. 

Harry Bouveng och Boel Godner har varit med i arbetet och att de kan ta med 
eventuella inspel från övriga Södertörnskommuner. 

Beslut 

Att bjuda in En bättre sits till kommande Ledningsgruppsmöte. 

11. Nästa möte 
Nästa möte med Samarbetskommittén är den 3 september i Botkyrka. 

Till det mötet kommer Helene Olofsson ha klart förslag till underlag inför 
Sektorsmötet samt till mötet med Region Stockholm, Irene Svenonius och Gustav 
Hemming. 

Beslut 

Att avvaktar utvecklingen och vara öppna för att eventuellt genomföra 
mötet digitalt. 

12. Avslutning 
Boel Godner tackar för visat intresse, önskar glad sommar och avslutar mötet. 

 

Vid anteckningarna Justeras 

Anna Söderström Helene Olofsson 

 

Bilagor: 
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 Svenska Kraftnäts presentation. 
 Sammanställning: Valda till samarbetskommitténs förtroendeposter. 

 


