
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar Södertörnskommunernas 
samarbetskommitté 

Tid Torsdagen den 20 september 2018 kl 13.00-15:30 

Plats  Kollektivtrafikens Hus, Centralplan 3, Stockholm 

Deltagare 

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

Övriga deltagare 

Mattias Jansson Botkyrka 
Magnus Gyllestad Haninge 
Magdalena Bosson Huddinge 
Birgitta Elvås Nykvarn 
Tommy Fabricius Nynäshamn 
Mats Bergström Salem 
Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 

Ej närvarande 

Ebba Östlin Botkyrka 
Bob Wållberg  Nykvarn 
Rickard Sundbom Södertälje 
Bo Renman Tyresö 
 
 
 

Ärenden: 

1. Välkomna 

Fredrik hälsade välkomna till och lämnade över till Maria Nimvik Stern, 
generalsekreterare Mälardalsrådet, som hälsade välkomna till Kollektivtrafikens hus. 
Maria höll en kort presentation om Mälardalsrådets verksamhet. 

- I Mälardalen bor ca 4 miljoner invånare. 

- 8 av 10 tågresor börjar eller slutar i Stockholm. 

- Hälften av Sveriges lärosäten finns i regionen. 

- Mälartinget arrangeras den 9-10 maj i Örebro. 

Mälardalsrådet tre huvudsakliga verksamheter: En bättre sits (sedan 2003), En bättre 
matchning samt innovationsspridning. Inom en Bättre sits görs även ett arbete kring 
maritima frågor. 

Avsändare 
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2. Förändringar efter valet 

Vad händer i kommunerna? 

Tyresö: Alliansen är inte i majoritet men är störst. SD ökade från 4 till 6 mandat. 

Salem: Oförändrad styre med M som KSO.  

Nykvarn: Nykvarnspartiet har ökat men M, som de regerade ihop med, har tappat 
ett mandat. 

Botkyrka: MP tappade hälften av väljarna. V och Tullingepartiet framåt men S 
backade.  

Haninge: SD gick framåt. Samtal förs. Ett ödmjukt arbete och många samtal. 

Södertälje: SD gick inte framåt så mycket som man befarat, de har nu ca 14 procent. 
Alliansen är inte i majoritet. S har haft samtal med alla andra än SD. 

Nynäshamn: S tappade ett mandat. S, MP och V samlar mindre än alliansen. S och 
M är lika stora. Sorundanet är vågmästare. 

Huddinge: M gick tillbaka 2 mandat. Röd-gröna tappade. SD gick framåt 2 mandat. 
Förhandlingarna är inte färdiga. 

3. Ny utvecklingsplan ”SUP 2019” 

Cecilia berättar om förslag till tänkt tidplan. Förslaget togs emot positivt. 

4. Flygplatser i Stockholmsregionen 

Före sommaren har flera blivit kontaktade av Skavsta. Ska vi göra ett gemensamt 
ställningstagande eller inte? 

Cecilia föredrog fakta om regionens flygplatser; Skavsta, Bromma, Västerås och 
Arlanda därefter lämnades ordet fritt. 

Diskussion  

- Några kommuner ligger för långt bort från Skavsta för att den ska vara 
aktuell.  

- Från Södertälje är det ungefär lika långt till både Skavsta och Arlanda.  

- Flygplatserna är viktiga för Scania.  

- Frågan behöver utredas och diskuteras mer.  

- Skavsta gynnar näringslivet på Södertörn.  

- Om vi ska driva frågan behövs mer långsiktighet. 

- Frågan är inte att välja flygplats - båda behövs.  

- ”Lagd flygplats ligger” dvs svårt att etablera någon ny. 

- Södertörnskommunerna bör följa frågan. 

Beslut 
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Följ flygplatsfrågan frågan med intresse, bevaka möjligheterna att resa till/från 
flygplatserna och därefter eventuellt ett ställningstagande. 

5. Aktuellt infrastruktur  

Cecilia gav återblickar från möten med Trafikverket. 

Magdalena berättar om bakgrunden med det planerade mötet med Landshövdingen 
(Länsstyrelsen) i november varav diskussion följde. 

Beslut 

Till mötet med Länsstyrelsen önskas en PowerPoint med information om 
kommunerna samt infrastruktur (tex. Södertäljebron, Tvärförbindelse Södertörn och 
Resecentrum i Flemingsberg). 

Elvägar 

Trafikverket tar med sig frågan om elväg med in i projektet om Tvärförbindelse 
Södertörn. Avsikten är att i vägplanen göra det möjligt för framtida elväg på sträckan. 
Trafikverket bjuder in till möte om pilotprojekt om elvägar i befintligt vägnät. Här 
har Trafikverket kommit ganska långt i vissa regioner men det hindrar inte andra 
samarbeten. Pilotprojektet behöver privat medfinansiering. Ett första möte har ägt 
rum mellan Trafikverket och Södertörn (Nynäshamn och Haninge). Kommunerna 
behöver etablera samarbete med näringslivet kring elvägar och det är påbörjat.  

Södertörn som skyltfönster 

Inledande möten har ägt rum med Trafikverket om möjlighet att samarbeta i både 
pågående och framtida projekt. Framöver ska uppdraget konkretiseras och för att 
formulera syfte och målsättningar tillsammans. Syftet är tex. att få ett underlag för att 
kunna söka utvecklingsprojekt tillsammans. Samarbetet med näringslivet (ovan) 
kommer att behövas även här.  

Södertäljebron 

Frågan om bron är en gemensam angelägenhet hos Södertörnskommunerna. Nästa 
vecka kommer Cecilia att träffa Södertälje kommun för planering. Avsikten är dels att 
skapa ett tätare samarbete med Trafikverket och dels att kommunicera att passagen 
är viktig för hela Södertörn.   

Systemanalys 

Syfte med studien är att ta fram en systemanalys för Södertörn för att få kunskap om 
infrastruktur, resor och transporter på Södertörn idag och i framtiden. Studien görs 
med medfinansiering från Tillväxtverket. WSP är upphandlad konsult. Studien ska 
vara klar runt årsskiftet och kommer bl a användas till att prioritera och motivera 
infrastrukturprojekt, vara underlag till påverkan i processer med kommande 
nationella och regionala planer samt vara underlag i regional dialog om balans, t ex 
RUFS 2050. 
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Lunchseminarium 

Den 9 oktober arrangerar Stockholms handelskammare lunchseminariet ”Vad händer 
om bron går sönder igen?” om flaskhalsar i infrastrukturen söder om Stockholm. 

Förstudie teknisk försörjning 

En förstudie är påbörjad med Tyréns som konsult. Förstudien ska undersöka om det 
finns en potential i att gemensamt arbeta med frågan, ge förslag på eventuell 
inriktning samt att visa på aktuell situation, utmaningar och möjligheter för 
kommunerna att samarbeta i frågan. Ett referensgruppsmöte med flera aktörer inom 
avfall, kraft, vatten och avlopp samt bredband genomfördes i juni. I anknytning till 
förstudien gör Huddinge kommun en fördjupning. Planen är att Tyréns är klara och 
levererar före jul. 

6. Kommunikationsprojektet 

Cecilia redogör om kommunikationsprojektet hittills och vad som är tänkt framöver. 
Ingen diskussion  

7. Södertörns Rådslag 2.0 

Mats och Magdalena har träffat Företagarna, Stockholms Handelskammare, 
Södertörns högskola och KTH. Samarbetspartnerna ser positivt på den nya 
inriktningen. Dagen kommer att bestå av två delar där en har näringslivet som 
målgrupp med syfte att stärka näringslivet på Södertörn och den andra lyfter 
Södertörn i regionen och att vi är i händelsernas centrum. Södertörnskommunerna 
tar mer ansvar än tidigare för innehåll.  

Informationen togs emot positivt.  

8. Aktuella remisser 

Tvärförbindelse Södertörn – vägplan :  

Remisstiden är kort så mycket svårt att få ihop en tidplan för vårt gemensamma 
yttrande. Troligen behöver vi begära förlängd remisstid. Cecilia återkommer med 
tidplan.  

9. Övrigt 

Två övriga frågor har anmälts. 

Statliga vägar i Salem 

Salem har haft diskussioner med Trafikverket angående väghållansvaret för några 
statliga vägar inom kommunen. I augusti fick kommunen ett brev med 
informationen att Trafikverket gett upp. Boende i Salem och Södertälje är nöjda.  

Lennart passar även på att tacka för uppvaktningen på hans 60-års dag. 

Samverkan för en stärkt lärarförsörjning i Stockholm-Mälarregionen 
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Rådslaget 2018 handlade om kompetensförsörjning. Vi försöker jobba vidare med 
frågan via Mälardalsrådet. Mälardalsrådet har identifierat lärarbristen som en fråga för 
kommunerna. Vi har fått en fråga från dem om att bjuda in kommunernas skolchefer 
till ett möjligt samarbete. Finns intresse?  

Diskussion  

Det är en angelägen fråga. Men också en fråga som ligger nära Storsthlm som också 
arbetar med utbildningsfrågan. Det finns också en koppling till de olika lärosätena. 
En viktig fråga, men vems är det? Viktigt att inte flera parter arbetar parallell med 
samma sak. Vi bör verka i frågan via Storsthlm och reda ut vad de gör på området. Vi 
bör ha ett brett samarbete med Mälardalsrådet i frågan. Vi behöver jobba ihop men 
inte förta diskussionen i Storsthlm. 

Beslut 

Vi är med på lyssnarplats inom Mälardalsrådet. Kommundirektörerna aktiverar 
frågan inom Storsthlm. Vi för inte vidare inbjudan till skolcheferna i detta skede.  

 

 

Vid anteckningarna 

Anna Söderström  


