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Kommunstyrelsen

Tid: 2017-10-30, kl. 19:00

Plats: Bergaholm, kommunhuset

Ärenden: 1 Anmälningsärenden

2 Delegationsbeslut

3 Mål och budget 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 
(handlingar senare)

4 Avgifter enligt socialtjänstlagen, timtaxa för hemtjänsten

5 Nytt avtal med Rönninge Salem Fotboll om drift av kommunens 
bollplaner

6 Planbesked Uttringe 3:10

7 Svar på remiss - Utställning och samlad konsekvensbeskrivning av 
RUFS 2050

8 Svar på remiss - Förslag till klimatfärdplan 2050

9 Svar på remiss - Förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen

10 Svar på remiss - Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

11 Svar på remiss - Länsplan 2018-2029

12 Svar på remiss - Framställan om förändrar trängselskatt i Stockholm

13 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av det 
personalstrategiska arbetet

14 Inspektionsrapport om överförmyndarnämnden från länsstyrelsen

15 Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL och 
LSS, 2a kvartalet 2017

16 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för nationella 
program i gymnasieskolan 2018

17 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
2018

Lennart Kalderén
 Ordförande Jennie Portnoff

Sekreterare
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Gruppmöten 

Borgerliga gruppen 

Måndag 2017-10-30 kl 18.00

Konferensrum  Bergaholm 

Socialdemokraterna  

Måndag 2017-10-30 kl 17.30 

Konferensrum  Lideby 

Kaffe och smörgås serveras från klockan 17.00 i lunchrummet. 
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Kommunstyrelsen

…..……. …….…..

Ordf. sign. Just. Sign.

KS § XX

Anmälningsärenden
Minnesanteckningar KSAU 2017-10-16.
Beslut från KSAU om att starta en officiell Facebooksida för Salems kommun. 

Protokoll från KSTU 2017-10-18.

BUN § 47 Beslut från barn- och utbildningsnämnden att den nya skolan på Fågelsången ska 
drivas i kommunal regi. 

SN § 90 Beslut från socialnämnden till KSL att Salems kommun är principiellt intresserad av och 
ställer sig positiv till en överenskommelse mellan kommunerna avseende flytt till särskilt 
boende. 

Dom i mål nr 7431-17. Förvaltningsrätten avslår överklagandet av KF beslut om skola vid 
Fågelsången. KS/2016:104.011

Förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden godkänns. 

______________________

Beslutsexpediering:
Arkiv
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Clara Hägg 
Kommunikationsansvarig 

Kommunstyrelsen 
 
 Officiell facebooksida för Salems kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  uppdrar till kommunikationsansvarig att starta en 
officiell facebooksida för Salems kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Sättet vi idag kommunicerar på blir mer och mer digitalt. 71% av alla internetanvändare i 
Sverige är aktiva på facebook (enligt undersökningen Svenskarna och internet 2016). År 
2015 hade 215 av 290 kommuner en egen facebooksida.  

I dagsläget har Salems kommun inte en officiell facebooksida. Det finns en autogenererad 
sida om Salems kommun, som facebook startat på egen hand efter det att många taggat 
sig själv i kommunen. Många tror att detta är kommunens officiella facebooksida och de 
försöker kontakta oss via den, utan att få svar.  

Ansvaret för sidan kommer att ligga hos kommunikationsansvarig, som även kommer att 
ta fram tydliga riktlinjer för sidan innan den publiceras. Delar av riktlinjerna kommer även 
att publiceras på facebooksidan så att alla som kontaktar kommunen via kanalen är 
medvetna om dem. Kontaktpersoner på samtliga förvaltningar kommer tas fram, som 
alla kommer att informeras kring förutsättningarna för kanalen.  

Bakgrund 

Sättet vi idag kommunicerar på blir mer och mer digitalt. 71% av alla internetanvändare i 
Sverige är aktiva på facebook (enligt undersökningen Svenskarna och internet 2016). År 
2015 hade 215 av 290 kommuner en egen facebooksida.  

Vi kan också se att många Salemsbor är mycket aktiva på facebook, till exempel i gruppen 
Grannsamverkan i Salems kommun som har 2 597 medlemmar.  

Det finns en autogenererad sida om Salems kommun, som facebook startat på egen hand 
efter det att många taggat sig själv i kommunen. Många tror att detta är kommunens 
officiella facebooksida och de försöker kontakta oss via den, utan att få svar. Det står 
tydligt på sidan att den är inofficiell (“Denna inofficiella sida har skapats eftersom 
personer på Facebook har visat intresse för det här stället eller företaget. Den är inte 
kopplad till och förespråkas inte av någon som är kopplad till Salems Kommun.”). Av 
denna anledning är det ännu viktigare att vi skapar en officiell sida som vi själva förvaltar. 

Ansvar och bevakning 

Ansvaret för sidan kommer att ligga hos kommunikationsansvarig, som även kommer att 
ta fram tydliga riktlinjer för sidan innan den publiceras. Delar av riktlinjerna kommer även 
att publiceras på facebooksidan så att alla som kontaktar kommunen via kanalen är 
medvetna om dem. Kontaktpersoner på samtliga förvaltningar kommer tas fram, som 
alla kommer att informeras kring förutsättningarna för kanalen.  
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Kanalen kommer att bevakas framförallt dagtid vardagar av kommunikationsansvarig 
eller annan lämplig person utsedd av kommunikationsansvarig. Sidan kommer även att 
kontrolleras under kvällar och helger, med ett minimum på två gånger per dag. 
Bevakning kvällar och helger innebär endast granskning och eventuellt döljning av 
olämpligt innehåll, inget aktivt skapande eller besvarande.  

Inlägg som inte följer svensk lag kommer att raderas, till exempel hets mots folkgrupp. 
Alla inlägg som ställer konkreta frågor ska besvaras. Åsikter och synpunkter måste inte 
alltid besvaras, det beror på inläggets karaktär. Inlägg som är rena felanmälningar ska 
hänvisas till felanmälningssystemet. Facebooksidan är ingen arena för debatt utan debatt 
ska alltid försöka tas i andra kanaler, med andra ord uppmanar vi hellre till direktkontakt 
via telefon och möte än att besvara direkt i kanalen. Sidan kommer även ha ett filter, där 
vi sätter in olika värdeladdade ord som inte kommer att publiceras utan att vi godkänner 
detta. 

Samtliga meddelanden som skickas  privat från medborgare ska besvaras. Inlägg med 
direkt politiskt karaktär hänvisas i den mån det går till politikens egna kanaler. Alla svar 
går via kommunikationsansvarig som ansvarar för publicering. Alla inlägg  bör besvaras 
inom 48 timmar, givetvis beroende på inläggets budskap och karaktär.  

Enligt SKL behöver inte alla inlägg och kommentarer diarieföras i kommunens 
ärendehanteringssystem (diarium), så länge det hålls ordnat på Facebook-sidan. 
Huvudsaken är att kommunen har ordning på alla inlägg, eftersom de är att betrakta som 
allmän handling, och därmed ska kunna tas fram på begäran. Däremot måste 
sekretessbelagda handlingar diarieföras. 

När frågan har hanterats och avslutats tar man ställning till om inlägget på Facebook och 
kommentarer kopplat till den kan gallras (tas bort och raderas) eller inte.  

Publicering av inlägg 
Inlägg som kommunen gör på sin egen vägg ska spegla kommunen som helhet, med ett 
minimum på två inlägg i veckan och ett maximum på två inlägg om dagen. I denna kanal 
är det också enkelt att dela andra myndigheters information, som rör våra medborgare, 
utan att skapa förvirring kring avsändare, tex. genom att dela  SL, landstingets eller 
brandförsvarsförbundets inlägg. Det går dessutom att skapa nischad reklam som når 
specifika målgrupper i och omkring området, en möjlighet vi inte har idag. Facebook är 
dessutom en utmärkt arena för medborgardialog. 

Finansiering 

Ingen finansiering behövs. 

 
 
 Per Almström 

Kommundirektör 

Clara Hägg 
Kommunikationsansvarig 

 
 Delges 

Akten 
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Kommunstyrelsen

…..……. …….…..

Ordf. sign. Just. Sign.

KS § XX

Delegationsbeslut
Rolf Johansson, biblioteket
Löp nr. 1, nyanställning

Marsella Qvicker, Förskolorna
Löp nr. 56-68, anställningar

Åsa Stensaeus, Säbyhemmet
Löpnr. 68-76, anställningar

Jennie Portnoff, Tilldelningsbeslut nr 1 och 2
Dnr TI 2017-1047 Transport av mat i Salems kommun

Jennie Portnoff, Tilldelningsbeslut
Dnr TI 2017-1200 Kommentus ramavtal “IT-konsulttjänster Verksamhetsutveckling och 
strategi 2012” refnr 101351.

Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande
KS/2017:31, Tillförordnande av kommundirektör

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

______________________

Bestlutsexpediering:
Arkiv
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2017:266

Avgifter enligt socialtjänstlagen, timtaxa för hemtjänsten

Förvaltningen föreslår höjning av timtaxan för hemtjänst från och med 1 januari 2018. 
Timtaxan varierar mycket mellan Sveriges kommuner. När kostnaden för hemtjänsttimmar 
under en månad kommer upp till maxtaxa så stannar avgiften på den nivån. Maxtaxan är 
för närvarande 1991 kr/mån.

För brukare med låga inkomster så beräknas ett avgiftsutrymme och avgiften jämkas. Finns 
inget avgiftsutrymme behöver brukaren inte betala någon avgift alls. Som ett alternativ till 
servicetjänster inom hemtjänsten finns möjlighet för äldre att med RUT-avdrag köpa 
servicetjänster till ett timpris omkring 200 kronor. En person som har fyllt 65 år kan få 
skattereduktion upp till 50 000 kr.

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 28 augusti och beskrivs i 
tjänsteskrivelse daterat den 25 juli 2017. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att höja timtaxa för hemtjänsten fr om den 1 januari 2018 
från 200 kr till motsvarande den ersättning hemtjänst, egen regi, erhåller per utför timme 
(2017 341 kr).

______________________
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…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2017:267

Nytt avtal med Rönninge Salem Fotboll om drift av 
kommunens bollplaner

Kommunen har sedan 1996 haft avtal med Rönninge Salem Fotboll, RSF, om nyttjanderätt 
och drift av några av kommunens bollplaner i Salems Kommun. Nytt förslag till avtal har 
förhandlats fram tillsammans med RSF.

Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsenheten har tillsammans med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen diskuterat fram ett förslag till nytt avtal med RSF. Avtalet är 
fyraårigt och sträcker sig tiden 2018-01-01 - 2021-12-31. Avtalet avser skötsel, drift och 
underhåll av Salemsvallen, Berga Bollplan samt Prästboda bollplan.

Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 augusti och 
beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 9 augusti. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar driftsavtal för kommunens bollplaner med Rönninge Salem 
Fotboll 2018-01-01 till 2021-12-31.

______________________
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 Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rolf Johanson 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
 Nytt avtal med Rönninge Salem Fotboll om drift av 

kommunens bollplaner 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till driftsavtal för           

kommunens bollplaner med Rönninge Salem Fotboll 2018-01-01-2021-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har sedan 1996 haft avtal med Rönninge Salem Fotboll, RSF, om           

nyttjanderätt och drift av några av kommunens bollplaner i Salems Kommun. Nytt förslag            

till avtal har förhandlats fram tillsammans med RSF. 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsenheten har tillsammans med         

MSB-förvaltningen diskuterat fram ett förslag till nytt avtal med RSF. Avtalet är fyraårigt            

och sträcker sig tiden 2018-01-01-2021-12-31. Avtalet avser skötsel, drift och underhåll           

av Salemsvallen,  Berga Bollplan samt  Prästboda bollplan. 

Förändringar i avtalet 

Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med RSF förhandlat fram ett förslag till avtal            

som bygger på tidigare avtal, med vissa förändringar: 

*Ersättningen till RSF för avtalet utökas till 479 tkr/år (2018 års medel, KPI-uppräkning            

finns inom budgetram för 2018). 

*Säby bollplan utgår ur avtalet, då efterfrågan av grusplan ej föreligger  

*Prästboda bollplan och Salemsvallens lilla bollplan tillkommer 

*Miljöplan skall årligen upprättas 

Finansiering 

Utökningen av avtalets innehåll vad avser en framtida bollplan på Prästboda ryms inom             

kultur- och fritidsnämndens budget för idrottsanläggningar, verksamhet 41111.  

 
 Rolf Johanson 

Kultur- och fritidschef 
 

 
 Bilagor 

Kultur- och fritidsförvaltningen: “Förslag till nytt avtal för kommunens bollplaner 2018-2021” 

 

 



Mellan Salems kommun, kultur- och fritidsnämnden, nedan 

kallad kommunen, och Rönninge Salem Fotboll, nedan kallad 

föreningen, har träffats följande 

Rött- borttagen 

understruken/kursiv - ny text 

DRIFTSAVTAL - BOLLPLANER 

§1

Avtalets huvudsakliga innehåll 

Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten avseende 

omnämnda objekt till föreningen på nedanstående villkor. 

Föreningen åtar sig att från och med tillträdesdagen genomföra 

och bekosta objektens drift, skötsel, reparationer och underhåll 

med de begränsningar som följer av nedanstående villkor. 

§2

Objekten 

Nyttjanderätten omfattar Salemsvallen, Prästboda bollplan och 

Berga bollplan med i förekommande fall tillhörande byggnader 

och anläggningar samt inventarier enligt specifikation (se bilaga 

1). 

Vid färdigställande av Prästboda bo/Jplan tillkommer denna 

anläggning i enlighet med de riktlinjer som gäller för övriga 

anläggningar inom avtalets ram och ersättning utgår (se§ 21). 

Om behov av bandyplan uppstår under avtalsperioden får 

sådant nyttjande överenskommas med föreningen. 

Objektens gränser framgår av kartor (se bilaga 2 - 4). 

Föreningen disponerar dessutom rätt till omklädning i Säby sim

och sportha/1, samt fyra st omklädningsrum i Nytorpshallen och 

Bergahallen efter skoltid. (se bilaga 5-6). 
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Kommunstyrelsen
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KS § XX KS/2017:230

Planbesked Uttringe 3:10

Fastighetsägarna för Uttringe 3:10 har 2017-05-08 inkommit med begäran om planbesked 
för att ändra gällande detaljplan så att möjliggöra avstyckning av den övre delen av 
fastigheten till tre tomter. Sökande har tidigare inkommit med två ansökningar om 
planbesked, en som fick negativt besked och en som fick positivt besked. Sökanden kunde 
inte verkliggöra det positivt planbeskedet. 

Gällande detaljplanen för området medger endast en huvudbyggnad och ett uthus på 
fastigheten. En planbestämmelse på gällande planen tillåter inte delning av fastigheten till 
flera. Bedömningen är att det inte är lämpligt att upprätta en detaljplan som möjliggör för 
tre nya byggrätter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ge positivt planbesked för upprättande av en detaljplan 
på del av fastigheten Uttringe 3:10.

______________________
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johanna Henningsson 
Planarkitekt 

Kommunstyrelsen 
 

 
 

Planbesked för fastigheten Uttringe 3:10 

 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att inte ge positivt planbesked för upprättande av 
en detaljplan på del av fastigheten Uttringe 3:10. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägarna för Uttringe 3:10 har 2017-05-08 inkommit med begäran om 
planbesked för att ändra gällande detaljplan så att möjliggöra avstyckning av den 
övre delen av fastigheten till tre tomter.  Sökande har tidigare inkommit med två 
ansökningar om planbesked, en som fick negativt besked och en som fick positivt 
besked. Sökanden kunde inte verkliggöra det positivt planbeskedet.  Gällande 
detaljplanen för området medger endast en huvudbyggnad och ett uthus på 
fastigheten. En planbestämmelse på gällande planen tillåter inte delning av 
fastigheten till flera. Bedömningen är att det inte är lämpligt att upprätta en 
detaljplan som möjliggör för tre nya byggrätter. 

Ärendebeskrivning 

Delägare av fastigheten Uttringe 3:10 har 2017-05-08 inkommit med begäran om 
planbesked att upprätta en ny detaljplan på fastighetens norra del. Ansökan om 
planbesked för fastigheten har sedan tidigare skickats in för att möjliggöra ny 
bostadsbebyggelse av småhus samt avstyckning. Problematik kring att lösa 
väganslutning till de tänkta byggrätterna har medfört att ett nytt planbesked har 
skickats in. Två nya vägalternativ föreslås. Tanken med en ny detaljplan är att 
möjliggöra för tre nya fastigheter med tillhörande byggrätter om 200 kvm samt 50 
kvm för uthus på den norra delen av fastigheten Uttringe 3:10.  

Planförhållanden 

Gällande detaljplan för Uttringe 3:10 är Detaljplan för Sjövreten, uttringe (nr: 80-40) 
fastställd år 1999-07-21. Detaljplanen anger kvartersmark för endast friliggande 
småhus med max en huvudbyggnad och ett uthus per fastighet. Minsta tomtstorlek 
är 2000 kvm. Hälften av fastigheten Uttringe 3:10 är prickmark som anger att marken 
inte får bebyggas. Fastigheten får inte delas enligt gällande plan. Ett mindre gammalt 
hus finns idag på norra delen av fastigheten (ej avstyckat från stamfastigheten). 
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Underliggande handlingar 
Ansökningshandlingarna bifogas detta beslut. 

Plan- och exploateringsenhetens bedömning 
Lämplighetsbedömning  
Bedömningen är att det inte är lämpligt att upprätta en detaljplan som möjliggör för 
två nya byggrätter på den norra delen av fastigheten Uttringe 3:10.  
 
Motiv till bedömning 
Området är utpekat som ett område av kulturhistoriska värden där båda byggnaderna
på fastigheten Uttringe 3:10  är utpekade i en kulturhistorisk inventering. Strukturen i 
området karaktäriseras av stora naturtomter med mycket träd och en kuperad 
terräng.  Närområdet är hårt kuperat och terrängen inom fastigheten är väldigt brant 
med en ca 20 meter höjdskillnad inom tomten. Genom att möjliggöra för tre nya 
byggrätter kommer bebyggelsestrukturen och karaktären i området påverkas 
negativt. Dem flesta träd på tomten måste tas bort och en stor del av tomten måste 
sprängas för att få in huskropp, garage, uppfart, altan m.m.  Att planera för två nya 
fastigheter är tekniskt möjligt men skulle innebär en väsentlig ändring av områdets 
nuvarande karaktär. Om kommunen vill se en ändring av områdets karaktär för att 
skapa en betydligt tätare byggnadsstruktur så skulle hela det befintliga planområdet 
kunna ses över. 
 
Finansiering  

Avgift för planbeskedet bekostas av sökande. Planbeskedet kostar 10,750 kr. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av planarkitekt Johanna Henningsson och plan- och 
exploateringschef Martin Mansell. 
  
 
 
Martin Mansell                               Christina Lood 
Plan- och exploateringschef                        Förvaltningschef 

Bilagor: 

Ansökan om planbesked  
Delges: 
Sökande 
KS,  
Akten MSB 
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Kommunstyrelsens ordförande tillhanda  Rönninge 2017-09-07 

 

Salem kommuns hantering av planbesked Uttringe 3:10 
 

Jag tillskriver Er inför Kommunstyrelsens beslut 2017-09-11 angående vår Begäran av 
planbesked för fastigheten Uttringe 3:10. Jag vill med detta brev göra Er uppmärksammad 
på kommunens hantering av ärendet. 

Jag och övriga ägare av fastigheten (vilka jag representerar via fullmakt) önskar att Ni inför 
föredragandet av ärendet läser upp detta brev för övriga ledarmöter i Kommunstyrelsen. 
Detta då jag fått information att plan och exploaterings enheten inte rekommenderar 
kommunstyrelsen att ge positivt planbesked i vårt ärende. 

Sakfrågan sammanfattad 
Godkänt planbeskedet finns från 2014. Det var villkorat av viss tillfart. Den enda ändringen i 
den begäran om planbesked vi nu skickat in är annan tillfart vilka ligger i linje med 
regelverket, Södertörns brandförsvar samt är har mindre lutning än befintliga tillfarter i 
närområdet i Rönninge samt är grundligt förankrad hos berörda ansvariga inom kommunen. 
Vi ställer oss därför mycket frågande till den rekommendation till beslut som lagts fram av 
tjänstemännen. 

Historik 
Först vill jag lyfta fram ett utdrag ur Kommunstyrelsens beslut den 27:e oktober 201, Dnr 
2014/90.218  

 

Den rekommendation som låg till grund för detta beslut framlagd av dåvarande chef för plan 
och exploatering, Conny Olsson, hade föregåtts av ett flertal besök på fastigheten och intern 
förankring inom berörda enheter inom kommunen. 

Ovan nämnt beslut var villkorat av en tillfart över en grannfastighet p.g.a. 
lutningsförhållandena. Efter långdragna diskussioner med ägarna av fastigheten där tillfarten 
skulle dras förstod vi att de inte var intresserade av att sälja alternativt lösa tillfart via 
servitut.  

Kontakt togs med Conny Olsson och vi hade ett möte på kommunen 2016-06-27. Han såg 
inga problem att få ett positivt planbesked förutsatt vettig tillfart eftersom politiken redan 



visat sin viljeinriktning i det tidigare positiva planbeskedet. Eftersom den enda öppna frågan 
därmed var att lösa tillfarten så hänvisade han mig till chefen för Gata/VA, Maria Kavcic. 

Jag träffade Maria i juli 2016 och hon sa att hon var positiv och inte skulle motsätta sig en 
alternativ sträckning på tillfarten på den egna fastigheten. Hon uppmanade mig att engagera 
en vägprojektör för att rita in en acceptabel tillfart. Två alternativ togs fram av vår anlitade 
vägprojektör med beaktande av samtligt relevant regelverk vilket skickades över till Maria 
för förankring 2016-10-07. I hennes svar hänvisade hon mig till att förankra tillfarterna med 
Södertörns brandförsvarsförbund. Detta har skett med Markus Erlandsson som är 
kommunrepresentant hos Södertörns brandförsvarsförbund och han har även i sin tur pratat 
med deras expert inom området. De har angivit att de inte har något att invända mot någon 
av de två tillfartsalternativen. Därefter har Maria samt även hennes efterträdare meddelat 
att om Södertörns brandförsvarsförbund inte har något att invända angående tillfarten så 
kommer inte heller kommunens Gata/Va att göra det. 

Då frågan var väl förankrad skickade vi därefter in ansökan om planbesked med alternativa 
tillfarter den 9:e maj i år. 

Först den 10 augusti kontaktade den nya chefen för plan och exploatering, Martin Mansell, 
mig. Han var inte säker på att en ny begäran behövdes trots behov av annan tillfart. Vidare 
nämnde han att han inte trodde att planbesked kunde villkoras. Han skulle undersöka detta 
juridiskt och återkomma inom en vecka om det behöves en ny begäran eller om man kan gå 
direkt på detaljplanprocessen. Jag efterfrågade ett fysiskt möte efter det att han tagit reda 
på vad som gällde. Detta var första gången som någon sagt att vi eventuellt inte behövde 
nytt planbesked. När det gällde fysiskt möte så hänvisade han mig till planarkitekt Johanna 
Henningsson vilket planerades in. Detta möte ställdes in p.g.a. att man inte hunnit utreda 
frågan. 

Tiden gick och jag började undra vad man kommit fram till. Jag kontaktade därför Johanna 
för att säkerställa att ärendet skulle upp i kommunstyrelsen som planerat den 11:e 
september. 

Till min förvåning får jag då höra att de kommer rekommendera kommunstyrelsen att ge 
negativt besked. Ingen information om detta hade kommunicerats till oss. Jag frågade 
såklart varför man lagt fram den rekommendationen trots de besked jag löpande fått under 
en längre tid om positivt utfall. De argument som då meddelades har inte tidigare under de 
senaste åren någonsin lyfts, vilket gör att vi känner oss oerhört vilseledda av kommunens 
tjänstemän. Det ena var att man inte vill ha mindre detaljplaner av denna typ, ett argument 
jag har svårt att förstå då man redan gett positivt besked för just denna ändring av 
fastigheten tidigare och information som kommunen kunde delgett oss långt innan. Det 
andra var att det skulle förändra områdets karaktär. Detta argument har jag också svårt att 
förstå med den befintliga exploateringen som finns i sluttningen ovanför Sjövretsvägen. 
Även detta något som inte var ett problem i det tidigare positiva planbeskedet. Två helt nya 
argument som av någon anledning inte kommunicerats med oss. 



Det har skett personalförändringar på berörda tjänster vilket sannolikt har resulterat i hur 
ärendet skötts. Trots personalförändringar känns det viktigt att kommunen står fast vid de 
utfästelser man givit. 

Jag vill understryka att det inte min avsikt att hänga ut enskilda tjänstemän. Vi efterfrågar 
bara en hantering i enlighet med de besked och utfästelser vi fått under processen. 

Jag ber er även läsa texten i vår ansökan för att få en komplett bild. Ansökan ska enligt 
uppgift ska vara bifogad ärendets handlingar. 

Samtliga uppgifter i detta brev kan styrkas med dokumentation om möten, korrespondens, 
etc. i det fall Ni vill ta del av den informationen. 

Med förhoppning att detta ärende kan få ett beslut i enlighet med de besked vi fått från 
kommunens tjänstemän under en längre tid. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Företrädare för samtliga ägare av Uttringe 3:10 
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Svar på remiss - Utställning och samlad 
konsekvensbeskrivning av RUFS 2050

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har sänt ut Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (RUFS 2050) på utställning och remiss fram till den 3 november 2017.

Under utställningstiden har kommunstyrelsernas ordförande samt kommundirektörer på 
Södertörn diskuterat ett utkast till gemensamt remissvar för RUFS 2050 som Södertörns 
planeringschefer arbetat fram.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 2 oktober 2017 samt i 
Södertörnskommunernas gemensamma remissvar daterat den 29 september 2017.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Södertörnskommunernas gemensamma
remissvar som sitt remissvar på Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

______________________
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsen 
 

 
 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 

2050 - remissvar utställningsförslag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Södertörnskommunernas gemensamma remissvar 
som sitt remissvar på Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. 

Sammanfattning 
Södertörnskommunerna växer starkt med fler bostäder och medborgare, fler företag och 
fler jobb. Vi utvecklar långsiktigt fyra regionala stadskärnor i en sammanhållen regional 
struktur och spelar en viktig roll för huvudstadsregionens utveckling.  

Den regionala utvecklingsplanen har en viktig funktion genom att ge styrsignaler till 
offentliga organisationer och marknadssignaler till kommersiella aktörer. Många aktörer 
ska mobiliseras till gemensamma aktiva handlingar för att Stockholmsregionen ska klara 
utmaningarna inför framtiden. RUFS 2050 har en viktig uppgift att ge gemensamma 
ramar för regionens utveckling – att vara ett gemensamt regionalt utvecklingskontrakt.  

Utvecklingsplanens principiella upplägg med vision, utmaningar, långsiktiga mål, delmål 
och prioriteringar är bra. Målstrukturen har blivit begripligare, 2(9) men de tidsatta 
delmålen är fortfarande för många och oenhetliga. Vi vill se färre och mer bearbetade 
delmål, så att den slutliga RUFS 2050 innehåller starkare styrsignaler. De åtta 
prioriteringarna innebär ett lämpligare antal för att ge förutsättningar för ett regionalt 
utvecklingsarbete med många viktiga aktörer.  

Regionen behöver en stark utveckling av alla regionala stadskärnor och deras nära 
omland. RUFS strukturbild från 2010 motsvarade Södertörnskommunernas uppfattning 
om Stockholmsregionens behov av en balanserad utveckling. Den regionala struktur som 
utställningsförslaget innehåller ligger nu mer i linje med Södertörnskommunernas 
uppfattning än samrådsförslaget.  

Utställningsförslaget innehåller något mer utvecklade riktlinjer och förhållningssätt för 
transportsystemet jämfört med samrådsförslaget. Södertörnskommunerna utgår från att 
en tydligare trafikstrategi arbetas fram inom ramen för den regionala prioriteringen 
”Styra mot ett transporteffektivt samhälle”.  

Utställningsförslaget har blivit väsentligt mer omfattande än samrådsförslaget och också 
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mer detaljerat. Den ökade detaljnivån i de avslutande delarna av utvecklingsplanen 
riskerar att leda till både övertolkningar och feltolkningar och därigenom urholka 
utvecklingsplanens funktion som regionalt kontrakt. Landstinget behöver överväga 
ytterligare vad i RUFS 2050 som bör läggas fast i ett antagandebeslut och vad som ska 
utgöra planeringsunderlag.  

Södertörnskommunerna deltar gärna i det avslutande arbetet med att utveckla RUFS 
2050 till ett fungerande kontrakt om Stockholmsregionens utveckling.  

Ärendet 
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har sänt ut Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (RUFS 2050) på utställning och remiss fram till den 3 november 
2017. 

Under utställningstiden har kommunstyrelsernas ordförande samt kommundirektörer på 
Södertörn diskuterat ett utkast till gemensamt remissvar för RUFS 2050 som Södertörns 
planeringschefer arbetat fram. Planen är att kommunstyrelsen beslutar remissvaret vid 
sammanträdet den 30 oktober 2017. 

Södertörnskommunernas gemensamma remissvar framgår av bilaga 2. 

 
 
 Per Almström 

Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

 
 Bilagor 

1. Utställningsförslag RUFS 2050 
2. Södertörnskommunernas gemensamma remissvar 

Delges 

Arkiv 
Södertörnskommunerna 
SLL: registrator.trf@sll.se i word- och pdf-format, märkt diarienr 2017-0052 
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Södertörnskommunernas synpunkter på 
utställningsförslag för RUFS 2050 
Stockholms läns landsting har nu tagit ytterligare ett steg i arbetet med nästa 
regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, genom att ta 
fram ett utställningsförslag. Den regionala utvecklingsplanen ska vara 
regionens gemensamma kontrakt och peka ut riktningen för vår region. 
Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som 
tillväxtarbetet i regionen. Utställningsförslaget är en bearbetning av den 
samrådsversion som bland många andra Södertörnskommunerna lämnade 
synpunkter på för ett år sedan. 

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) har tagit fram det här 
gemensamma remissvaret med utgångspunkt från hur synpunkterna i 
samrådsyttrandet blivit beaktade i det nya förslaget till RUFS 2050. 
Kommunerna lämnar också egna kompletterande synpunkter.

Södertörnskommunernas synpunkter i sammanfattning
Södertörnskommunerna växer starkt med fler bostäder och medborgare, fler 
företag och fler jobb. Vi utvecklar långsiktigt fyra regionala stadskärnor i en 
sammanhållen regional struktur och spelar en viktig roll för 
huvudstadsregionens utveckling.

Den regionala utvecklingsplanen har en viktig funktion genom att ge 
styrsignaler till offentliga organisationer och marknadssignaler till 
kommersiella aktörer. Många aktörer ska mobiliseras till gemensamma aktiva 
handlingar för att Stockholmsregionen ska klara utmaningarna inför 
framtiden. RUFS 2050 har en viktig uppgift att ge gemensamma ramar för 
regionens utveckling – att vara ett gemensamt regionalt utvecklingskontrakt.

Utvecklingsplanens principiella upplägg med vision, utmaningar, långsiktiga 
mål, delmål och prioriteringar är bra. Målstrukturen har blivit begripligare, 
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men de tidsatta delmålen är fortfarande för många och oenhetliga. Vi vill se 
färre och mer bearbetade delmål, så att den slutliga RUFS 2050 innehåller 
starkare styrsignaler. De åtta prioriteringarna innebär ett lämpligare antal för 
att ge förutsättningar för ett regionalt utvecklingsarbete med många viktiga 
aktörer.

Regionen behöver en stark utveckling av alla regionala stadskärnor och deras 
nära omland. RUFS strukturbild från 2010 motsvarade 
Södertörnskommunernas uppfattning om Stockholmsregionens behov av en 
balanserad utveckling. Den regionala struktur som utställningsförslaget 
innehåller ligger nu mer i linje med Södertörnskommunernas uppfattning än 
samrådsförslaget.

Utställningsförslaget innehåller något mer utvecklade riktlinjer och 
förhållningssätt för transportsystemet jämfört med samrådsförslaget. 
Södertörnskommunerna utgår från att en tydligare trafikstrategi arbetas fram 
inom ramen för den regionala prioriteringen ”Styra mot ett transporteffektivt 
samhälle”.

Utställningsförslaget har blivit väsentligt mer omfattande än samrådsförslaget 
och också mer detaljerat. Den ökade detaljnivån i de avslutande delarna av 
utvecklingsplanen riskerar att leda till både övertolkningar och feltolkningar 
och därigenom urholka utvecklingsplanens funktion som regionalt kontrakt. 
Landstinget behöver överväga ytterligare vad i RUFS 2050 som bör läggas 
fast i ett antagandebeslut och vad som ska utgöra planeringsunderlag. 

Södertörnskommunerna deltar gärna i det avslutande arbetet med att utveckla 
RUFS 2050 till ett fungerande kontrakt om Stockholmsregionens utveckling.  

Södertörnskommunerna bidrar kraftfullt till regionens utveckling

Södertörns tillväxt bygger på en gemensam vision
Södertörnskommunerna upprepar gärna också i det här yttrandet att vi har ett 
mångårigt samarbete om regionala utvecklingsfrågor och att vi också har 
fördjupat det genom Södertörns utvecklingsprogram. Grunden är den 
gemensamma visionen:  
”Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm-
Mälarregionen, med en halv miljon invånare, som med tillväxt, mångfald och 
handlingskraft skapar livskvalitet och en långsiktig hållbar utveckling”.

Södertörnskommunerna planerar och arbetar sedan lång tid i linje med den 
regionala utvecklingsplaneringen. En viktig del är utveckling och utbyggnad 
av de fyra regionala stadskärnorna – Södertälje, Flemingsberg, Kungens 
kurva-Skärholmen och Haninge stad. Utbyggnaden av de regionala 
stadskärnorna stärker möjligheterna till en sammanhållen och hållbar region. 
Med ett ökat utbud av bostäder, arbetsplatser och utbildning i de fyra 
stadskärnorna ökar möjligheterna till en integrerad bostads- och 
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arbetsmarknad. Utrymme och möjligheter skapas då också för de funktioner 
som bör finnas i den centrala delen av huvudstaden. En sådan utveckling 
stärker hela regionens konkurrenskraft. 

Tillgänglighet och framkomlighet är avgörande för att binda ihop regionen 
och nå de regionala stadskärnorna. Flera målpunkter och tvärförbindelser i 
regionen skapar ett robustare transportsystem som bättre tål störningar. 
Med utvecklade regionala stadskärnor på Södertörn blir trafikströmmarna i 
regionen bättre fördelade och kapaciteten i transportsystemet blir bättre 
utnyttjad. De faktiska restiderna kan minska och tillgängligheten till viktiga 
målpunkter blir bättre. 

Att utveckla och stärka de regionala stadskärnorna med bostäder, 
arbetsplatser, utbildning, service och annat utbud, tillsammans med 
utbyggnad av infrastruktur för gång, cykel, kollektivtrafik och vägtrafik, är 
långsiktiga processer som kräver uthållighet och samarbete kring en 
gemensam vision.

Den långsiktiga inriktningen ska vara att de regionala stadskärnorna knyts 
samman med attraktiv spårtrafik. I avvaktan på det bör stombusstrafik skapas 
mellan kärnorna.

Södertörn växer starkt med fler bostäder, fler företag och fler jobb 
Södertörn växer kraftfullt i linje med den gemensamma visionen för regionen. 
Södertörnskommunerna har för närvarande en hög befolkningstillväxt. Om 
Södertörn vore ett eget län skulle vi vara det fjärde största länet i Sverige och 
även ha haft den fjärde största befolkningstillväxten 2016. Genom att RUFS 
statistik bygger på äldre siffror framgår inte den snabba utvecklingen som kan 
liknas vid ett trendbrott. Statistiken i RUFS behöver därför uppdateras. Risk 
finns annars för att slutsatser och förslag baseras på en verklighet som redan 
är passerad. Med en halv miljon invånare är Södertörnskommunerna viktiga 
aktörer för att förverkliga ambitioner och viljeinriktningar i den regionala 
utvecklingsplaneringen.

Bostadsbyggandet är för närvarande högt och Södertörnskommunernas 
uttalade ambition är att skapa förutsättningar för minst 72 000 bostäder till 
2030. Uppgörelserna i Sverigeförhandlingen och kring regeringsuppdraget 
om större samlade exploateringar ökar den här ambitionen till minst 100 000 
nya bostäder på Södertörn.  Förutsättningarna är goda för ett ökat 
bostadsbyggande på Södertörn både på kort och lång sikt men det kräver 
fullföljda insatser för förbättrad tillgänglighet och framkomlighet både mellan 
de regionala stadskärnorna och in till regioncentrum. Den höga takten i 
bostadsbyggandet och befolkningsökningen ställer också krav på annan 
regional infrastruktur och plats för den. Det gäller allt från sjukhus, 
sportanläggningar, universitet och högskolor till kulturinstitutioner.

Södertörn har nu en snabbare företagstillväxt än Stockholms län i sin helhet. 
Antalet företag och antalet anställda på Södertörn växer också snabbare och 
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mer än vart tredje företag på Södertörn är en snabbväxare. Stockholm Syd 
fortsätter att utvecklas kraftfullt med 40 nya företag lokaliserade till området i 
Nykvarn/Södertälje. Beslutet om utbyggnaden av Norviks hamn kommer 
också att ha en positiv inverkan på aktiviteten på Södertörn. 

Södertörnskommunernas uttalade ambition är att skapa förutsättningar för 
minst 100 000 nya arbetstillfällen till 2030. Med ett ökat företagande och fler 
arbetsplatser på Södertörn ökar möjligheten till sammanhållning och social 
hållbarhet i regionen med ett större utbud av arbetsplatser och kompetens. 
Liksom för bostäder kräver ett ökat företagande och fler arbetsplatser en 
förbättrad tillgänglighet och framkomlighet till olika målpunkter i regionen. 

Södertörn utvecklar långsiktigt fyra stadskärnor i en sammanhållen 
regional struktur – bra tillgänglighet är nödvändig
Södertörnskommunerna arbetar sedan länge med att utveckla de fyra 
regionala stadskärnorna Södertälje, Kungens Kurva - Skärholmen, 
Flemingsberg och Haninge stad. 

I Södertälje finns de globala företagen AstraZeneca och Scania, som båda 
satsar långsiktigt på verksamheterna i Södertälje. Södertälje Science Park är 
en utvecklingsarena för forskning, innovation och utbildning där KTH också 
utökar antalet utbildningar.  Efterfrågan på bostäder är stark och Södertälje 
har beslutat att 20 000 nya bostäder ska byggas. Öppnandet av Citybanan i år 
stärker förutsättningarna för pendeltågstrafiken i närtid. Logistikcentret 
Stockholm syd i Södertälje och Nykvarn, infrastrukturutbyggnaden av 
farleden till Södertälje, Södertälje kanal och sluss samt inte minst Ostlänken 
bidrar till att stärka Södertäljes konkurrenskraft som regional stadskärna,

Kungens kurva – Skärholmen är Sveriges största handelsområde och 
innehåller också ett av regionens stora detaljhandelscentrum. I Kungens kurva 
sker nu en omfattande förnyelse och kraftig expansion av handeln, där inte 
minst IKEA investerar i ett nytt modernt varuhus. I både Skärholmen och 
Kungens kurva pågår bostadsutveckling. Förbifarten, Tvärförbindelse 
Södertörn, Spårväg Syd och den upprustade röda tunnelbanelinjen ger 
stadskärnan ny utvecklingskraft.

I Flemingsberg finns ett tvärvetenskapligt starkt växande campus med snart 
fem akademier, 17 000 studenter, universitetssjukhus och världsledande 
forskning. Här finns också ett växande rättscentrum kring Södertörns tingsrätt 
och basen för polisområde Stockholm syd. Investeringarna är omfattande i 
området både för näringsliv och offentliga verksamheter, men också i 
bostadsbyggande. I den regionala stadskärnan är planeringen inriktad på 
12 000 nya bostäder och just nu pågår utbyggnad av ett tusental av dessa. 
Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg syd, en välutvecklad bytespunkt genom 
ett nytt resecentrum, förbättring av väg 226 och bättre framkomlighet för 
stombuss stärker den regionala stadskärnans utveckling.
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I Haninge stad utvecklar åtta fastighetsägare stadskärnan tillsammans med 
kommunen. Inriktningen är att förtäta stadsmiljön med 7000 nya bostäder på 
kortare sikt och 20 000 bostäder på längre sikt och med mer verksamheter och 
service. Pendeltågstrafiken efter att Citybanan har öppnat, ny 
pendeltågsstation i Vega och utbyggnaden av verksamhetsområdet Albyberg 
stärker utvecklingen. Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm 
bidrar till att stärka Haninge som regional stadskärna.

Förutsättningar för att de regionala stadskärnorna ska kunna utvecklas som ett 
attraktivt alternativ till centrala Stockholm är att tillgänglighet och 
framkomlighet mellan de fyra stadskärnorna förbättras. Det gäller också 
övriga stadskärnor och andra viktiga målpunkter i regionen. Tvärförbindelse 
Södertörn är just en av de allra viktigaste investeringarna att genomföra för en 
välfungerande huvudstadsregion.    

Övergripande synpunkter på förslaget till RUFS 2050

Södertörnskommunerna konstaterade vid aktualitetsprövningen av RUFS 
2010 att planen anger en tydlig inriktning för Stockholmsregionens 
utveckling men att det är uppenbart att viktiga aktörer initierar 
utvecklingsarbeten som inte självklart tar sin utgångspunkt i RUFS strategier. 
Problemet riskerar att bli än mer accentuerat. Kraftig befolkningsökning, 
bostadsbrist och ökat tryck på välfärdstjänsterna kommer att pressa allt fler 
aktörer mot mer kortsiktiga insatser. Kommunernas sammanlagda faktiska 
planberedskap för bostadsbyggande är nu också större än både RUFS-
nivåerna och byggsektorns produktionskapacitet. Behovet av samordnade 
ageranden har ökat ytterligare. Vi återkommer i yttrandet till behovet av 
RUFS som ett gemensamt regionalt utvecklingskontrakt.  

Mål, delmål och åtgärder – principiellt sett bättre nu 
RUFS 2050 innehåller nu en samlad redovisning av: 

 En vision - "Europas mest attraktiva storstadsregion”
 Sex utmaningar inför framtiden 
 Fyra långsiktiga mål med sikte på 2050
 Tjugo mätbara delmål med sikte på 2030
 Åtta regionala prioriteringar

Det principiella upplägget är nu betydligt bättre än i samrådsförslaget. 
Planens olika delar hänger samman bättre i utställningsförslaget.

Delmålen har fortfarande olika karaktär och det finns en obalans i hur de är 
sammansatta och hur de matchar sina långsiktiga mål. Till exempel saknar 
Mål 2 ”En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region” tydliga delmål 
kopplade till jämlika livsvillkor och likvärdiga förutsättningar. Delmålen har 
här också komplexa innehåll med flera saker att uppnå. Samtidigt har Mål 4 
”En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp” fått 
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fler men tydligt åtskilda delmål. Frågor som gäller integration och social 
hållbarhet bör framträda tydligare.

När det gäller delmålen konstaterade Södertörnskommunerna i 
samrådsyttrandet att Stockholms arbetsmarknad har en mängd begränsningar, 
bland annat svag integration av invandrare, unga som för sent kommer in på 
arbetsmarknaden och invandrare som inte kommer in på arbetsmarknaden. 
Vår uppfattning var att RUFS 2050 behöver innehålla en tydligare inriktning 
för regionens kompetensförsörjning, där kompetensutveckling för flyktingar, 
strukturell diskriminering på arbetsmarknaden och skolgången för barn och 
unga är viktiga delar. Detta framgår nu bättre i beskrivningar och i de 
regionala prioriteringarna, men delmålen har inte blivit vassare.

En annan synpunkt gäller tillgängligheten till regionala stadskärnor och 
Arlanda. För Södertörnskommunerna är det viktigt att kollektivtrafiken blir 
konkurrenskraftig med bilen som ett delmål uttrycker – men också att 
restiderna totalt sett minskar i den nya regionstrukturen.

Vi vill se färre och mer bearbetade delmål, så att den slutliga RUFS 2050 
innehåller starkare styrsignaler. Södertörnskommunerna deltar gärna i det 
arbete som behövs de kommande månaderna. 

Åtta regionala prioriteringar har nu ersatt 28 prioriterade åtgärder. Det är bra - 
vår uppfattning är att regionalt samarbete kräver fokusering på det som är 
allra viktigast. Av utställningsförslaget framgår också att det pågår ett fortsatt, 
kompletterande arbete om formerna för samarbete, gemensamt 
ansvarstagande och deltagande av nyckelaktörer. Det är också bra – och 
Södertörnskommunerna är intresserade av att delta i ett sådant 
utvecklingsarbete. 

Sammantaget har utställningsförslaget RUFS 2050 tydligare förutsättningar 
att bli ett fungerande "kontrakt" mellan regionens aktörer både om mål för 
medellång och lång sikt men framför allt om de allra viktigaste insatserna på 
kort sikt. Men det finns fortfarande möjligheter att göra det ännu lite bättre.

Södertörnskommunerna är medvetna om processen med att samordna det 
regionala utvecklingsansvaret också i Stockholms län. Samtidigt ser vi att 
RUFS 2050 tydligare kan ge uttryck för att den anger en övergripande 
inriktning för RUP (Regionalt utvecklingsprogram).

Den rumsliga strukturen – håll i och håll ut
Genom processen med RUFS 2050 har Södertörnskommunerna ansett att den 
strukturbild som RUFS 2010 innehåller fortfarande bäst motsvarar 
Stockholmsregionens behov av en balanserad utveckling. Regionen behöver 
en stark utveckling av alla regionala stadskärnor och deras nära omland. Det 
gäller inte minst för att ge förutsättningar för en bättre balans i 
arbetsplatsernas lokalisering. Varje stadskärna har sina egna, unika 
drivkrafter för utveckling och bör växa utifrån dessa. Drivkrafterna kan 
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förstärkas av offentliga investeringar, där framför allt kopplingarna till 
trafiksystemet har stor betydelse.  

Den regionala struktur som utställningsförslaget innehåller ligger nu mer i 
linje med Södertörnskommunernas uppfattning.  
 
Vi vill se en tydligare trafikstrategi i Stockholmsregionen
Det är en sak att lägga fast en målbild för den regionala strukturen, där 
transportsystemet spelar en viktig roll, och en annan sak att nå till målbilden 
med rätt insatser genomförda i en fungerande ordning.

För Södertörnskommunerna är tillgängligheten till och mellan de regionala 
stadskärnorna Södertälje, Kungens kurva – Skärholmen, Flemingsberg och 
Haninge stad i dagsläget otillräcklig, vilket gör att deras möjligheter att 
utvecklas som attraktiva alternativ till centrala Stockholm inte är så goda som 
de annars skulle vara. Kommunikationerna mellan de tre stora 
kommunikationsstråken på Södertörn är bristfälliga för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik, gods och personbilar (tunnelbana/E4/20, pendeltåg/väg226, 
pendeltåg/väg73). Vägnätet är hårt belastat och trafiksäkerheten är låg.

Många av våra prioriterade satsningar är på väg att genomföras eller ingår i 
utbyggnadsförberedande planering. Södertörnskommunerna anser att 
fullföljandet av de satsningar som sedan länge ingått i den regionala planeringen 
behöver vara säkerställda innan fler nya satsningar och utbyggnadspaket sätts i 
verket i regionen. Detta gäller inte minst Tvärförbindelse Södertörn, som har en 
avgörande betydelse för hur väl regionen ska fungera på ett sammanhållet sätt.  

Utställningsförslaget innehåller något mer utvecklade riktlinjer och 
förhållningssätt för transportsystemet jämfört med samrådsförslaget. 
Trafikfrågorna berörs också i samband med klimatpåverkan och kring 
bebyggelsestruktur, men det är fortfarande svårt att få en samlad bild. Det gäller 
särskilt för den längre sikten 2030-2050. Utställningsförslaget konstaterar att 
trängseln på de centrala delarna av vägnätet inte kan byggas bort genom fler 
väginvesteringar utöver den struktur som är under genomförande. Detta får dock 
inte uppfattas som ett skäl för att låta investeringarna avstanna. Det finns 
fortfarande omfattande behov av investeringar för att effektivisera 
framkomligheten för kollektivtrafik och godstransporter och för åtgärder som 
avlastar den centrala kärnan.

Södertörnskommunerna utgår från att en tydligare trafikstrategi arbetas fram 
inom ramen för den regionala prioriteringen ”Styra mot ett transporteffektivt 
samhälle”.

Detaljeringsgraden riskerar det regionala kontraktet 
Utställningsförslaget har blivit väsentligt mer omfattande än samrådsförslaget 
och också mer detaljerat. Det gäller särskilt avsnitten om Regional struktur och 
Tematiska frågor som under rubrikerna Regionala förhållningssätt och Centrala 
ställningstaganden ger ytterligare anvisningar om vad bland andra kommunerna 
ska förhålla sig till. Det gäller till viss del också den detaljerade plankartan.
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Huvuddelen av tilläggen är okontroversiella genom att överlappande lyfta fram 
inriktningar från lagstiftning och andra anvisningar från staten eller andra redan 
fungerande planer och strategier. Det kan gälla skrivningar som ”Den regionala 
cykelplanen ska användas som utgångspunkt för utbyggnad av regionala 
cykelstråk” eller ”Kommunerna ska samverka regionalt i VA-frågor”.

Men det finns också konkreta tillägg med mer direkt påverkan. Ett exempel är 
plankartan som pekar ut sjön Yngern i Nykvarns kommun som regional 
dricksvattentäkt. Det är ingen tvekan om att den regionala dricksvattenförsörj-
ningen är av största vikt för hela Stockholmsregionen, särskilt med beaktande av 
den snabba befolkningsutvecklingen. Frågan om regionala reservvattentäkter 
utreds för närvarande av Länsstyrelsen, men utredningen är inte klar. Det är 
därför mycket förvånande att SLL föregår utredningen genom RUFS plankarta. 
Ett annat exempel kan vara Hemfosa i Haninge kommun samt Segersäng och 
Ösmo i Nynäshamns kommun, tre platser med god tillgång till kollektivtrafik 
där regeringens utredare för stora samlade exploateringar räknar med runt 
20 000 nya bostäder. Utställningsförslaget markerar platserna som sekundära 
bebyggelselägen.

Den ökade detaljnivån i utställningsförslaget riskerar att leda till både 
övertolkningar och feltolkningar och därigenom urholka utvecklingsplanens 
funktion som regionalt kontrakt. Landstinget behöver överväga ytterligare vad i 
RUFS 2050 som bör läggas fast i ett antagandebeslut och vad som ska utgöra 
planeringsunderlag. 

RUFS 2050 behövs som regionens gemensamma kontrakt
Södertörnskommunerna anser att RUFS är en viktig plan, en utvecklingsplan 
som ska ange en inriktning för kommande beslut. Den är i strikt mening ingen 
genomförandeplan, men ska fungera så att gemensamma viljeinriktningar 
omsätts i aktiva och finansierade handlingar. Därför är det bra att kalla RUFS 
för ett gemensamt kontrakt – men det är avgörande hur aktörerna lever upp 
till det gemensamma kontraktet.
 
Utställningsförslaget med sina regionala prioriteringar, kompletterat med 
tydligare arbetsformer förankrade hos nyckelaktörer har bättre förutsättningar 
att mobilisera regionens aktörer för ett kraftfullare samarbete kring den 
regionala utvecklingen.

Det är fortsatt viktigt att RUFS inte uppfattas som ett ”kontrakt” enbart 
mellan landstinget och kommunerna. Förväntningarna på statens medverkan i 
frågor om infrastruktur, bostadsutveckling högre utbildning med mera, kan 
inte uttryckas nog tydligt. I de regionala prioriteringarna redovisas statliga 
verk och myndigheter som tydliga aktörer. Södertörnskommunerna uppfattar 
att det fortsatta regionala utvecklingsarbetet också på något sätt behöver 
fånga in statens bredare roll som part i kontraktet för att utveckla 
huvudstadsregionen.

Vi har en gemensam plan – och behöver tala om det
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Processerna för att förverkliga RUFS intentioner är synnerligen väsentliga. 
Det krävs ett ständigt pågående förankrings- och mobiliseringsarbete för att 
inte tappa mål och struktur ur sikte, det vill säga en ständig kommunikation 
kring planen.

För Södertörnskommunerna: 

 
Daniel Dronjak 
Ordförande i kommunstyrelsen i Huddinge 

 
Boel Godner
Ordförande i kommunstyrelsen i Södertälje

 
Lennart Kalderén
Ordförande i kommunstyrelsen i Salem

 
Patrik Isestad
Ordförande i kommunstyrelsen i Nynäshamn

 
Fredrik Saweståhl
Ordförande i kommunstyrelsen i Tyresö

Meeri Wasberg
Ordförande i kommunstyrelsen i Haninge 

 
Bob Wållberg
Ordförande i kommunstyrelsen i Nykvarn
 
Ebba Östlin
Ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka 
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2017:231

Svar på remiss - Förslag till klimatfärdplan 2050

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har sänt ut Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen på remiss fram till den 2 oktober 2017, men har beviljat att svar 
kommer senast den 3 november 2017. 

Parallellt med utställningen av RUFS 2050 skickar landstinget nu också ut Klimatfärdplan på 
remiss. Syftet med klimatfärdplanen är att vägleda och stärka genomförandet av länets 
samlade klimatarbete mot netto-noll-utsläpp år 2045. Centrala delar av färdplanen är 
sektorsvisa utsläppsbanor samt verktyg för genomförande, såväl lokalt som regionalt.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 14 september 2017. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelsen daterad 2017-09-14 som sitt

remissvar på Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsen 

Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen - remissvar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelsen daterad 2017-09-14 som sitt 
remissvar på Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar följande svar på landstingets frågor: 

● Är utsläppsbanorna och de tillhörande förslagen till regionala vägval rimliga och
genomförbara?

Klimatfärdplanens principiella upplägg med sektorsvisa vägval, verktyg för genomförande 
och aktörer är bra. Men fokus borde läggas på de två sektorerna Transport och Byggd 
miljö och service som har absolut störst betydelse för klimatet. Sektorerna Energi, 
Industri och Jordbruk och skogsbruk har i sammanhanget liten betydelse för regionens 
klimat och skulle kunna utelämnas ur planen för att öka fokuseringen. 

● Saknas viktiga vägval, verktyg och aktörer?

Planen saknar en ekonomisk  analys av de föreslagna åtgärder som anges under Vägval. 
Vidare saknas förslag på finansiering av åtgärden, t ex kommunalskatt, avgift eller 
statsbidrag. Belöningar istället för bestraffningar förordas eftersom de senare riskerar att 
göra medborgarna negativt inställda och därmed motverka syftet med planen.  

Det saknas en översikt över hur transportsektorns utsläpp fördelar sig mellan de olika 
trafikslagen väg, spår, flyg och båt vilket hade underlättat prioriteringen av åtgärder 
mellan trafikslagen. Nu ligger fokus helt på vägtrafiken och det uttalas att mer järnväg 
och sjöfart är eftersträvansvärt på bekostnad av flyg-, bil- och lastbilstrafiken, utan att 
det underbyggs av fakta om respektive trafikslags utsläpp. Det påstås att länets hamn- 
och flygplatskapacitet är tillräcklig för en överskådlig framtid samtidigt som utredningar 
visar att Arlanda behöver byggas ut. Här behövs fakta som underbygger påståendet. 

● Är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna lämpliga eller bör andra
åtgärder föredras?

De utpekade  insatserna är lämpliga förutsatt en komplettering under Elektrifiering av 
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vägtransporterna som visar att dessa är bäst för klimatet och ekonomin. I annat fall bör 
insatsen utgå. 

● Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet?

Nedan redogörs för några av de åtgärder som Salems kommun vidtar och 
kan utveckla för att bidra till genomförandet av klimatfärdplanen. 

1. Ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen för att minska utsläppen från
transporter

2. Satsningar för att öka andelen resor med cykel
3. Samordnad varudistribution för att minska klimatgasutsläppen
4. Infartsparkeringar för att minska bilåkandet och bibehålla mobiliteten
5. Upphandling och inköp – ett sätt att styra mot klimatmålen
6. Energieffektivisering och produktion av förnybar energi

Ärendet 
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har sänt ut Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen på remiss fram till den 2 oktober 2017, men har beviljat att svar 
kommer senast den 3 november 2017. Planen är att kommunstyrelsen beslutar 
remissvaret vid sammanträdet den 30 oktober 2017. 

Parallellt med utställningen av RUFS 2050 skickar landstinget nu också ut Klimatfärdplan 
på remiss. Syftet med klimatfärdplanen är att vägleda och stärka genomförandet av 
länets samlade klimatarbete mot netto-noll-utsläpp år 2045. Centrala delar av färdplanen 
är sektorsvisa utsläppsbanor samt verktyg för genomförande, såväl lokalt som regionalt. 

Kommunstyrelseförvaltningens  synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar följande svar på landstingets frågor: 

● Är utsläppsbanorna och de tillhörande förslagen till regionala vägval rimliga och
genomförbara?

För att kunna bedöma om utsläppsbanorna är rimliga skulle man behöva se den 
historiska utvecklingen. Klimatfärdplanens principiella upplägg med sektorsvisa vägval, 
verktyg för genomförande och aktörer är bra. Men fokus borde läggas på de två 
sektorerna Transport och Byggd miljö och service som har absolut störst betydelse för 
klimatet. Sektorerna Energi,  Industri och Jordbruk och skogsbruk har i sammanhanget 
liten betydelse  för regionens klimat och skulle kunna utelämnas ur planen. 

● Saknas viktiga vägval, verktyg och aktörer?

Planen saknar en ekonomisk  analys av de föreslagna åtgärder som anges under Vägval. 
Vidare saknas förslag på finansiering av åtgärden, t ex kommunalskatt, avgift eller 
statsbidrag. Belöningar, t ex skattesänkningar, istället för bestraffningar, t ex 
skattehöjningar, trängselskatt och parkeringsavgifter, förordas eftersom de senare 
riskerar att göra medborgarna negativt inställda och därmed motverka syftet med 
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planen. 

Det saknas en översikt över hur transportsektorns utsläpp fördelar sig mellan de olika 
trafikslagen väg, spår, flyg och båt vilket hade underlättat prioriteringen av åtgärder 
mellan trafikslagen. Nu ligger fokus helt på vägtrafiken och det uttalas att mer järnväg 
och sjöfart är eftersträvansvärt på bekostnad av flyg-, bil- och lastbilstrafiken, utan att 
det underbyggs av fakta om respektive trafikslags utsläpp. Vidare saknas fakta om de 
övriga påverkningsområdena ex ökad sjöfart medför på det marina livet. Det påstås att 
länets hamn- och flygplatskapacitet är tillräcklig för en överskådlig framtid samtidigt som 
utredningar visar att Arlanda behöver byggas ut. Här behövs fakta som underbygger 
påståendet. 

Planen hade också vunnit på ett avsnitt som beskriver och jämför alternativen fossilfria 
självkörande bilar, fossilfria bussar och spårväg med avseende på klimatpåverkan och 
kostnadseffektivitet. En tabell önskas som beskriver vad varje 100 meter kostar per 
alternativ inklusive kringkostnader såsom stationer, bemanning o dyl. Här bör också 
beskrivas alternativens egenskaper när det gäller tidsvinst, bekvämlighet,  flexibilitet och 
personlig frihet. 

Sektorn Byggd miljö och service 
Här tolkas att kapitlet om bebyggelsesektorn behandlar sektorn Byggd miljö och service. 
Under vägval anges Lokalt stöd för solceller med kommuner som aktör, men här saknas 
en ekonomisk analys. 

Transportsektorn 
Här sägs att omställningen måste börja på allvar vilket ter sig omotiverat då sektorn 
minskat sina direkta växthusgasutsläpp med cirka 14 procent mellan 2006 och 2014 
samtidigt som transporterna ökat i takt med den kraftiga befolknings- och ekonomiska 
tillväxten. Det står också att bilen förblir nödvändig i de halvcentrala och yttre 
länsdelarna, men även centralt är den nödvändig för t ex färdtjänst eller vissa 
transporter. Se också nedan under Vägval Trängselskatt+.  

Bilismen belastas redan idag med skatter och andra pålagor som vida överstiger 
kostnaderna som trafikslaget för med sig, därför bör ytterligare pålagor undvikas. 

Vägval  
Det saknas ett avsnitt om fossilfria självkörande bilar och dess klimat- och ekonomiska 
konsekvenser. 

Under vägvalet Elektrifieringen  av vägtransporterna sägs att dessa är ett väsentligt bidrag 
till utsläppsminskningen. “Med en fossilfri elmix har elfordonen stora miljö- och 
klimatfördelar (i produktionsleden föranleder elbilar dock lika höga eller högre 
CO2-utsläpp än vanliga bilar)”. Här saknas en analys av elfordonens totala klimatfördelar, 
inklusive produktionsleden, för att säkerställa att elfordon är mest fördelaktiga 
klimatmässigt.  

Vägvalet Miljözoner skulle innebära förbud mot vissa bränsletyper vilket kan tvinga fram 
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kostsamma fordonsbyten och inskränka medborgares rörelsefrihet. Bilfria stadsdelar 
skulle utestänga viktiga transporter som kräver bil såsom t ex färdtjänst och vissa 
varutransporter. Istället förordas att regionen verkar för en skattesänkning på fossilfria 
bränslen. 

Vägvalet Mobilitetstjänster behöver förtydligas med exempel på vilka tjänster författarna 
menar och vilka dokumenterade fördelar de för med sig. 

Vägvalet Kommunala trafikpaket  innehåller bl a parkeringsåtgärder vilket troligen 
innebär parkeringsavgiftshöjningar, vilket bör undvikas till förmån för positiva åtgärder 
såsom t ex gratis cykelparkering. Framkomlighetsskadliga  och dyra åtgärder såsom 
vägbulor, chikaner o dyl bör inte användas.  

Vägvalet Trängselskatt+ bör undvikas eftersom det inte har någon påtaglig miljöeffekt 
om man studerar trafikbelastningen på Essingeleden. Istället bör utbyggnaden av 
Förbifart Stockholm intensifieras för att snarast avhjälpa de klimatskadliga köbildningarna
på Essingeleden. Inkomsterna av trängselskatten bör bekosta utbyggnad av vägnätet. 

Vägvalet Satsningar på kollektivtrafik,  samt cykel-  och gångtrafik är bra, ett exempel på 
positiva åtgärder. Men här efterlyses exempel på vilka massiva mjuka åtgärder som avses 
samt vem som ska bekosta dessa. Det är också viktigt att kollektivtrafik, cykel- och 
gångtrafik byggs ut på ett varsamt sätt så att inte bilismens framkomlighet försämras. 

Vägvalet Förnybara drivmedel  behöver kompletteras med en tabell som beskriver de 
olika drivmedlens för- och nackdelar beträffande klimatet och ekonomin så det blir 
tydligt vilket alternativ som det bör satsas på. Även här bör fokus ligga på positiva 
åtgärder, t ex att verka för skattesänkningar. 

På sidan 28 sägs att sjöfartens utsläpp är lika omfattande som flygets, och ger stora och 
negativa miljöeffekter (svavelutsläpp, partiklar med mera). Detta talar emot vad som sägs
i kapitlet om transportsektorn, där det sägs att mer järnväg och sjöfart är 
eftersträvansvärt på bekostnad av flyg-, bil- och lastbilstrafiken. På grund av sjöfartens 
stora klimatpåverkan föreslås ett helt annat fokus på detta trafikslag i planen. 

● Är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna lämpliga eller bör andra
åtgärder föredras?

Följande är de utpekade  insatserna. 
1. Elektrifiering av vägtransporterna. Under vägvalet sägs att dessa är ett väsentligt

bidrag till utsläppsminskningen. “Med en fossilfri elmix har elfordonen stora
miljö- och klimatfördelar (i produktionsleden föranleder elbilar dock lika höga
eller högre  CO2-utsläpp än vanliga bilar)”. Här saknas en analys av elfordonens
totala klimatfördelar, inklusive produktionsleden.

2. Utveckling av regionala stadskärnorna med höga energi- och klimatambitioner
och internationella förebilder inom stadsutveckling.

3. Kollektivtrafiksatsningar
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4. Regionala cykelsatsningar
5. Utveckla regionala logistikkoncept för masshantering och byggmaterial.
6. Vidareutveckla länets fjärrvärmesystem med särskilt fokus på

lågtemperatursystem som kombineras med spillvärme och lokala lösningar.
7. Främja en regional och lokal produktion av återvunnen och förnybar energi.

De utpekade  insatserna är lämpliga förutsatt en komplettering under Elektrifiering av 
vägtransporterna som visar att dessa är bäst för klimatet och ekonomin. 

● Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet?

Nedan redogörs för några av de åtgärder som Salems kommun vidtar och 
kan utveckla för att bidra till genomförandet av klimatfärdplanen. 

Ny bebyggelse  i kollektivtrafiknära lägen för att minska utsläppen från transporter 
Salems kommun planerar och arbetar i linje med den regionala utvecklingsplaneringen. 
2016 antog kommunfullmäktige nya riktlinjer för kommunal bostadsförsörjning som 
tydligt anger vikten ur klimat- och miljöhänseende att bygga i kommunikationsnära lägen.
Ambitionen är att i så hög grad som möjligt skapa förutsättningar för bebyggelse som 
knyter ihop kommunens olika delar.  

Satsningar för att öka andelen resor med cykel 
Den regionala cykelplanens och RUFS 2050s mål om att resor med cykel ska uppgå till 20 
procent av alla resor är ambitiöst. Salems kommun arbetar för att bidra till 
måluppfyllelsen genom att verkställa kommunens gång- och cykelplan. I kommunen finns 
en stor potential för att öka resandet med cykel, inom kommunen och till 
grannkommuner.  

Samordnad varudistribution för att minska klimatgasutsläppen 
Sedan ett par år tillbaka samordnas distributionen av varor till kommunala verksamheter 
på Södertörn. Genom att samordningen minskar körsträckan och nyttjandet av resurser 
för distribution optimeras. Följaktligen minskar energianvändning och 
klimatgasutsläppen. Samordnad varudistribution är en del av Södertörnssamverkan och 
visar på hur mellankommunalt samarbete kan bidra till länets klimatmål. 

Infartsparkeringar för att minska bilåkandet och bibehålla mobiliteten 
Salems kommun skapar infartsparkeringar så att en så stor del av resan som möjligt ska 
kunna ske med kollektivtrafik. 

Upphandling och inköp – ett sätt att styra mot klimatmålen 
Inom ramen för offentlig upphandling finns möjlighet att ställa klimatkrav för att styra 
mot klimatmålen. Krav ställs vid exempelvis upphandling av transporttjänster, men både 
kravställning och uppföljningen kan bli bättre. För att förbättra den egna fordonsflottan 
köps fler elbilar in och ersätter fossildrivna fordon. Salems kommun arbetar också för att 
minska klimatpåverkan från offentliga måltider bland annat genom att öka andelen 
ekologiska varor. 
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Energieffektivisering och produktion av förnybar energi 
Salems kommun arbetar kontinuerligt för att minska energianvändningen, både genom 
energieffektiviseringsåtgärder och genom driftsoptimering.  

Per Almström 
Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Bilagor 

1. Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

Delges 

Arkiv 
Södertörnskommunerna 
SLL: registrator.trf@sll.se  i word- och pdf-format, märkt diarienr 2016-0082 

mailto:registrator.trf@sll.se
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Förord

Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och 
klimatarbete som är kopplad till genomförandet av RUFS 2050. Syftet är att visa hur 
regionens klimatmål kan nås enligt RUFS 2050. Regionens klimatmål bygger på de 
globala, europeiska och nationella riktlinjerna och målen.

Färdplanen har status som ett planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5 §. 
Det innebär att kommunerna och statliga myndigheter ska använda sig av underlaget i 
sin planering.

Den regionala klimatfärdplanen 2050 ska bidra till att samordna och regionalisera 
nationella, lokala och enskilda satsningar. Dagens och framtidens insatser behöver 
långsiktighet, samt ett helhetsperspektiv och ett regionalt sammanhang. Färdplanen 
skapar en nödvändig struktur för det. Sektorer som ingår i färdplanen är byggd miljö, 
transporter, industri samt jord- och skogsbruk. Klimatanpassning tas inte upp.
Arbetet med att ta fram den regionala klimatfärdplanen leds av tillväxt- och region-
planeförvaltningen och länets miljö- och samhällsbyggnadsråd. Tillväxt- och region-
planeförvaltningen ansvarar för process- och projektledning tillsammans med en 
regional arbetsgrupp som har stöttat i arbetet med att ta fram färdplanen. Följande 
organisationer är representerade: Länsstyrelsen i Stockholms län, Kommunerna i 
Stockholms län, Trafikverket Region Stockholm, Stockholms stad (miljöförvaltningen), 
Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting och Hållbarhetsavdelningen,  
Stockholms läns landsting.

Klimatfärdplanen ska efter remiss och justering lämnas till landstingsfullmäktige för 
beslut 2018.

Hanna Wiik
Förvaltningschef, tillväxt- och regionplaneförvaltningen
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Den regionala klimatfärdplanen 2050 
– ett vägledande dokument

Vårt klimat förändras snabbt, främst genom mänskliga aktiviteter.  
Växthusgasutsläppen måste minska för att bromsa klimatförändringarna. 
Samtidigt måste det vidtas åtgärder som hanterar både nuvarande och kom
mande effekter. Båda dessa åtgärdsområden kräver nya lösningar, insatser från 
hela samhället och stora investeringar. Målet för världen, Europa, Sverige och 
Stockholms län är en skyndsam övergång till ett fossilfritt, utsläppssnålt och 
klimattåligt samhälle.

Global enighet: 2-gradersmålet måste infrias

I Paris i december 2015 enades världens länder om ett nytt bindande klimatavtal som 
ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 
2 grader, helst ska den stanna vid 1,5 grader. Avtalet ratificerades av EU som därmed 
satte ramen även för Sveriges klimat- och energiarbete. Avtalet i sig trädde i kraft i 
november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra det. Till avtalet är också 
två andra viktiga FN-dokument och utvecklingsprocesser kopplade: städernas klimat-
vänliga utveckling inom Habitat III och Agenda 2030 med 17 hållbarhetsmål som 
världssamfundet har enats om. Båda processerna har tydliga budskap: den globala 
uppvärmningen måste stoppas och klimatarbetet måste kopplas till en hållbar utveck-
ling där de planetära gränserna sätter ramarna, där ekonomin är medlet och samhäl-
lens välmående är målet.

EU:s klimat- och energipaket har ambitionen att minska växthusutsläppen med 40 
procent till 2030, i jämförelse med 1990. Klimat- och energipaketet består av tre delar: 
direktivet om handel med utsläppsrätter (40 procent av EU:s totala utsläpp inklusive 
flyg i Europa), ansvarsfördelningen för utsläppsminskningar generellt mellan EU-län-
derna, samt direktivet om koldioxidinfångning och lagring. Målen om förnybar energi 
och energieffektivisering är motiverade utifrån flera skäl, både på grund av klimatfrå-
gan samt av ekonomiska- och energisäkerhetsskäl. Även de europeiska dokumenten 
uppmärksammar många positiva bieffekter med klimatarbetet.

Klimatlag med nya nationella utsläppsmål: Alla måste ta itu med klimatfrågan

Som tredje land i världen efter Danmark och Storbritannien lär Sverige få en klimatlag 
som fungerar som ett politiskt ramverk från och med 2018. Det innebär att alla poli-
tiska och samhälleliga insatser måste bidra till en minskad klimatpåverkan. Målet för 
Sverige är netto-noll-utsläpp av växthusgaser 2045 inom landet, med följande viktiga 
nyckeltal (utan utsläppshandel):
• Minskade utsläpp med 85 procent (i jämförelse med 1990), samt delmålen minus  

63 procent till 2030 och minus 70 procent till 2040.
• Resten kan tillgodoräknas genom klimatinvesteringar och kolsänkor inom och utom 

landet. 
• Särskilt mål: minus 70 procent inom transportsektorn till 2030 (i jämförelse med 

2010, exklusive inrikesflyget).
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Utöver klimatmålet i sig har Sverige också miljökvalitetsmål som påverkar de territori-
ella utsläppen. Det som är viktigast i sammanhanget inom den fysiska planeringen är 
miljömålen God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan. Planläggning på regio-
nal och kommunal nivå är ett särskilt viktigt verktyg i sammanhanget. Den ska enligt 
plan- och bygglagen, PBL, visa hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klima-
taspekter, samt mellankommunala och regionala förhållanden. Därmed ska den bland 
annat främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror 
samt goda miljöförhållanden i övrigt, en god ekonomisk tillväxt och en effektiv  
konkurrens och bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet (PBL 3 §).
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2017:232

Svar på remiss - Förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi 
för Stockholmsregionen

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har sänt ut Förslag till Landsbygds- och 
skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen på remiss fram till den 2 oktober 2017, men har 
beviljat att svar kommer senast den 3 november 2017. 

Parallellt med utställningen av RUFS 2050 skickar landstinget nu också ut Landsbygds- och 
skärgårdsstrategi på remiss. Syftet med strategin är att stärka möjligheten att bo och verka 
på landsbygden och i skärgården i Stockholms län.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på förslaget som mest berör rena 
landsbygdskommuner. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 7 september 2017. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelsen daterad 2017-09-07 som sitt

remissvar på Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

______________________
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsen 
 

 
 Remissvar Landsbygds- och skärgårdsstrategi 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelsen daterad 2017-09-07 som sitt 
remissvar på Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på förslaget som mest berör rena 
landsbygdskommuner. 

Ärendet 
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har sänt ut Förslag till Landsbygds- och 
skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen på remiss fram till den 2 oktober 2017, men 
har beviljat att svar kommer senast den 3 november 2017. Planen är att 
kommunstyrelsen beslutar remissvaret vid sammanträdet den 30 oktober 2017. 

Parallellt med utställningen av RUFS 2050 skickar landstinget nu också ut Landsbygds- 
och skärgårdsstrategi på remiss. Syftet med strategin är att stärka möjligheten att bo och 
verka på landsbygden och i skärgården i Stockholms län.. 

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på förslaget som mest berör rena 
landsbygdskommuner.  

 
 
 Per Almström 

Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

 
 Bilagor 

1. Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen 

Delges 

Arkiv 
Södertörnskommunerna 
SLL: registrator.trf@sll.se i word- och pdf-format, märkt diarienr TRN 2016-0127 
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Förord

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen är regionövergripande
och fungerar som ett vägledande dokument för såväl landstinget som regionala och
lokala aktörer. Strategin är kopplad till RUFS 2050 och syftar till att stärka möjlig-
heten att bo och verka på landsbygden och i skärgården i Stockholms län. Strategins
målår är 2030.
 
Arbetet med strategin leds av tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Stockholms 
läns landsting men bygger på samverkan med en rad regionala och lokala aktörer: 
Länsstyrelsen i Stockholm, landsbygds- och skärgårdskommunerna i länet, LRF, 
Företagarna, Hela Sverige ska leva, SIKO, Skärgårdarnas Riksförbund och
Skärgårdsstiftelsen med flera.
 
Strategin har status som planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5 §,
vilket innebär att landstinget hänvisar till underlaget inom ramen för sitt region-
planeuppdrag och att kommuner och statliga myndigheter ska använda sig av under-
laget i sin planering.

Hanna Wiik
Förvaltningschef
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Stockholms läns landsting
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Sammanfattning

Stockholms län är Sveriges största storstadsregion med en tät urban struktur och lan-
dets största marknad. I länet finns också en stor landsbygd och skärgård. Med ungefär 
160 000 invånare utanför tätorterna har Stockholms län dessutom landets tredje största 
landsbygdsbefolkning. Den regionala utvecklingsplaneringen riktar sig till hela länet 
och behöver hantera både tätare och glesare strukturer.

Syftet med denna landsbygds- och skärgårdsstrategi är att stärka möjligheten att bo 
och verka på landsbygden och i skärgården. Strategin utgår från den kommande regio-
nala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den gäller för hela länet 
och därmed även för landsbygden och skärgården. 

För att definiera vad landsbygd betyder i Stockholms län har landstinget använt en 
modell som bygger på pendlingsavstånd till tätorter med fler än 3 000 invånare. 
Modellen har tagits fram av före detta Glesbygdsverket och rekommenderas av  
Tillväxtanalys och OECD. Enligt modellen kan Stockholms läns landsbygd delas  
in i tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård.

Stora skillnader 
Med utgångspunkt från modellen har landstinget gjort en nulägesanalys som visar på 
stora skillnader mellan Stockholms läns landsbygds olika delar. I tätortsnära lands-
bygd har befolkningsökningen varit 67 procent sedan 2000 och antalet arbetstillfällen 
har ökat med nästan 27 procent sedan 2008. Det kan jämföras med länets tätorter där 
befolkningen har ökat med 20 procent och antalet arbetstillfällen med 11 procent. 

Landsbygden har haft en liknande befolkningsutveckling som länets tätorter, men 
antalet arbetstillfällen har minskat med nästan 4 procent. Skärgården har knappt haft 
någon befolkningsökning alls och antalet arbetstillfällen har minskat med 10 procent. 
Samtliga delar av landsbygden har dock en högre förvärvsgrad än tidigare och ligger 
till och med över tätorterna. Invånarna på landsbygden saknar alltså inte ett arbete, 
men siffrorna tyder på att fler har sitt arbete någon annanstans. 

Fyra insatsområden
Nulägesanalysen visar att tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård har olika 
förutsättningar. Därför har fyra insatsområden med åtgärder som är anpassade för de 
olika kategorierna tagits fram. De fyra insatsområdena är:
• Förbättra tillgängligheten
• Stärk det lokala näringslivet
• Utveckla levande lokalsamhällen
• Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden
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Svar på remiss - Nationell plan för transportsystemet 2018-
2029

Regeringen beslutade den 23 mars 2017 om direktiv till åtgärdsplanering. Det innebär att 
Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till en nationell 
trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet för perioden 2018-
2029. Trafikverket föreslår hur dessa medel ska fördelas på åtgärder för utveckling och 
vidmakthållande av transportinfrastrukturen i ett förslag till nationell transportplan. 
Parallellt ska länsplaneupprättarna ta fram förslag på trafikslagsövergripande länsplaner för 
regional infrastruktur.

Trafikverket har nu tagit fram ett förslag till nationell transportplan 2018-2029 och önskar 
få in synpunkter senast 30 november 2017.

Under remisstiden har kommunstyrelsernas ordförande samt kommundirektörer på 
Södertörn diskuterat ett utkast till gemensamt remissvar som Södertörns planeringschefer 
arbetat fram. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 2 oktober 2017 sam i 
Södertörnskommunernas gemensamma remissvar daterat den 27 september 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Södertörnskommunernas gemensamma remissvar som 
sitt remissvar på Nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

______________________
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsen 
 

 
 Remissvar Nationell plan för transportsystemet 2018-2029  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Södertörnskommunernas gemensamma remissvar 
som sitt remissvar på Nationell plan för transportsystemet 2018-2029. 

Sammanfattning 
Södertörns gemensamma prioriterade objekt sammanfattas i tabellen nedan:  

Södertörnskommunerna anser att  

- Mer medel ska prioriteras till Stockholmsregionen mot bakgrund av den 
befolkningstillväxt som sker och regionens roll som landets ekonomiska motor. 
- Tidigare fattade överenskommelser och åtaganden i åtgärdsvalsstudier måste hållas för 
att säkerställa genomförandet av den planering som görs i kommunerna och som 
kommuniceras till omvärlden. 
- Tvärförbindelse Södertörn ska finansieras och måste genomföras enligt hittills gällande 
tidplan. 
- Sårbarheten med motorvägsbroarna över Södertälje kanal ska åtgärdas. 
- Statens myndigheter måste samordna sig för att inte förhindra arbetet med att möta 
den efterfrågan på bostäder som finns och som avtalats om. 

Objektet i fet stil är det enda som är helt finansierat i förslaget till nationell plan, dock är 
det förskjutet i tid.  

Större investeringar Mindre investeringar/ 
trimningsinsatser 

Utredningar  

Tvärförbindelse Södertörn 
Resecentrum Flemingsberg 
Nynäsbanan-dubbelspår 
samt triangelspår i Älvsjö 
Ny motorvägspassage av 
Södertälje kanal 
Svealandsbanan-dubbelspår  

Triangelspår mellan Västra 
stambanan/Svealandsbanan 
E4/E20-Fler körfält vid 
Hallunda 
Förbättrad 
järnvägsanslutning i 
Södertälje hamn 

Regionaljärnväg 
Södertörn 
Infart mot 
Stockholm/Väg 73 

Ärendet 
Regeringen beslutade den 23 mars 2017 om direktiv till åtgärdsplanering. Det innebär att 
Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till en nationell 
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trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet för perioden 
2018-2029. Trafikverket föreslår hur dessa medel ska fördelas på åtgärder för utveckling 
och vidmakthållande av transportinfrastrukturen i ett förslag till nationell transportplan. 
Parallellt ska länsplaneupprättarna ta fram förslag på trafikslagsövergripande länsplaner 
för regional infrastruktur.  

Trafikverket har nu tagit fram ett förslag till nationell transportplan 2018-2029 och 
önskar få in synpunkter senast 30 november 2017. 

Under remisstiden har kommunstyrelsernas ordförande samt kommundirektörer på 
Södertörn diskuterat ett utkast till gemensamt remissvar som Södertörns 
planeringschefer arbetat fram. Planen är att kommunstyrelsen beslutar remissvaret vid 
sammanträdet den 30 oktober 2017. 

Södertörnskommunernas gemensamma remissvar framgår av bilaga 2. 

 
 
 Per Almström 

Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

 
 Bilagor 

1. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 
2. Södertörnskommunernas gemensamma remissvar 

Delges 

Arkiv 
Södertörnskommunerna 
Näringsdepartementet: n.registrator@regeringskansliet.se och 
n.nationellplan@regeringskansliet.se i både word- och pdf-format. Ange diarienummer 
N2017/05430/TIF och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Filnamnet bör 
vara Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck), N2017/05430/TIF, följt av 
remissinstansens namn. I remissvaret anges också Regeringskansliets diarienummer 
N2017/05430/TIF. 
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Södertörnsgemensamt svar på förslag till 
nationell transportplan 2018-2029
1. Sammanfattning
Södertörns gemensamma prioriterade objekt sammanfattas i tabellen nedan:

Objektet i fet stil är det enda som är helt finansierat i förslaget till nationell plan, 
dock är det förskjutet i tid.
Större investeringar Mindre investeringar/ 

trimningsinsatser
Utredningar 

Tvärförbindelse Södertörn

Resecentrum Flemingsberg

Nynäsbanan-dubbelspår 
samt triangelspår i Älvsjö

Ny motorvägspassage av 
Södertälje kanal

Svealandsbanan-dubbelspår 

Triangelspår mellan Västra 
stambanan/
Svealandsbanan

E4/E20-Fler körfält vid 
Hallunda

Förbättrad järnvägsans-
lutning i Södertälje hamn

Regionaljärnväg 
Södertörn

Infart mot 
Stockholm/Väg 73

Södertörnskommunerna anser att 

- Mer medel ska prioriteras till Stockholmsregionen mot bakgrund av den 
befolkningstillväxt som sker och regionens roll som landets ekonomiska motor. 

- Tidigare fattade överenskommelser och åtaganden i åtgärdsvalsstudier måste hållas 
för att säkerställa genomförandet av den planering som görs i kommunerna och 
som kommuniceras till omvärlden.

- Tvärförbindelse Södertörn ska finansieras och måste genomföras enligt hittills 
gällande tidplan.

- Sårbarheten med motorvägsbroarna över Södertälje kanal ska åtgärdas.

- Statens myndigheter måste samordna sig för att inte förhindra arbetet med att möta 
den efterfrågan på bostäder som finns och som avtalats om.
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2. Inledning
Regeringen beslutade den 23 mars 2017 om direktiv till åtgärdsplanering. Det 
innebär att Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till en 
nationell trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet för 
perioden 2018-2029. Trafikverket föreslår hur dessa medel ska fördelas på åtgärder 
för utveckling och vidmakthållande av transportinfrastrukturen i ett förslag till 
nationell transportplan. Parallellt ska länsplaneupprättarna ta fram förslag på 
trafikslagsövergripande länsplaner för regional infrastruktur. 

Trafikverket har nu tagit fram ett förslag till nationell transportplan 2018-2029 och 
Näringsdepartementet önskar få in synpunkter senast 30 november 2017. 

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, 
Salem, Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns utvecklingsprogram och sitt 
mångåriga samarbete, tagit fram detta gemensamma remissvar. Kommunerna lämnar 
också vid behov egna kompletterande synpunkter.

3. Södertörnskommunerna
Södertörns tillväxt bygger på en gemensam vision 
Södertörnskommunerna driver ett mångårigt utvecklingsarbete tillsammans och 
arbetar utifrån en gemensam vision: 

”Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm-
Mälarregionen, med en halv miljon invånare, som med tillväxt, mångfald och 
handlingskraft skapar livskvalitet och en långsiktig hållbar utveckling”

Södertörnskommunerna växer starkt med fler bostäder och medborgare, fler företag 
och fler jobb. Södertörnskommunerna planerar och arbetar sedan länge i linje med 
den regionala utvecklingsplaneringen och har en uttalad ambition att ställa om 
energianvändningen bort från fossila bränslen. En viktig del är utveckling och 
utbyggnad av de fyra regionala stadskärnorna – Södertälje, Flemingsberg, Kungens 
kurva-Skärholmen och Haninge stad i en regional struktur. Dessa spelar en viktig roll 
i huvudstadsregionen.
Utbyggnaden av de regionala stadskärnorna stärker möjligheterna till en 
sammanhållen och hållbar region. Med ett ökat utbud av bostäder, arbetsplatser och 
utbildning i de fyra stadskärnorna ökar möjligheterna till en integrerad bostads- och 
arbetsmarknad. Utrymme och möjligheter skapas då också för de funktioner som bör 
finnas i den centrala delen av huvudstaden. En sådan utveckling stärker hela 
regionens konkurrenskraft och bidrar till att skapa en regional balans.
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Tillgänglighet och framkomlighet är avgörande för att binda ihop regionen och nå de 
regionala stadskärnorna. Flera målpunkter och tvärförbindelser i regionen skapar ett 
robustare transportsystem som bättre tål störningar. Med utvecklade regionala 
stadskärnor på Södertörn blir trafikströmmarna i regionen bättre fördelade och 
kapaciteten i transportsystemet blir bättre utnyttjad. De faktiska restiderna kan 
minska och tillgängligheten till viktiga målpunkter blir bättre. 

Den långsiktiga inriktningen ska vara att de regionala stadskärnorna knyts samman 
med attraktiv spårtrafik. I avvaktan på det bör stombusstrafik skapas mellan 
stadskärnorna.

Att utveckla och stärka de regionala stadskärnorna med bostäder, arbetsplatser, 
utbildning, service och annat utbud - tillsammans med utbyggnad av infrastruktur för 
gång, cykel, kollektivtrafik och vägtrafik - är långsiktiga processer som kräver 
uthållighet och samarbete kring en gemensam vision.

Södertörns utveckling
Bostadsbyggandet håller hög takt och Södertörnskommunernas sedan länge uttalade 
ambition är att skapa förutsättningar för minst 100 000 bostäder till 2030. 

Södertörn har nu en snabbare företagstillväxt än Stockholms län i sin helhet. Antalet 
företag och anställda på Södertörn växer också snabbare och mer än vart tredje 
företag på Södertörn är en snabbväxare. Industri- och logistikområdet Almnäs/Mörby 
(Stockholm Syd) fortsätter att utvecklas kraftfullt med 40 nya företag lokaliserade till 
området i Nykvarn/Södertälje. Beslutet om utbyggnaden av Norviks hamn kommer 
också att ha en positiv inverkan på utveckling och tillväxt på Södertörn. 

Med ett ökat företagande och fler arbetsplatser på Södertörn ökar möjligheten till 
sammanhållning och social hållbarhet i regionen med ett större utbud av arbetsplatser 
och kompetens. Liksom för bostäder kräver ett ökat företagande och fler 
arbetsplatser en förbättrad tillgänglighet och framkomlighet till olika målpunkter i 
regionen. En utbyggd infrastruktur som medger förbättrad kollektivtrafik på spår och 
väg är en förutsättning för att även bryta segregation och utanförskap samt förbättra 
matchningen på arbetsmarknaden.

Förutsättningarna är goda för ett ökat bostadsbyggande och näringslivstillväxt på 
Södertörn både på kort och lång sikt men det kräver fullföljda insatser för förbättrad 
tillgänglighet och framkomlighet både mellan de regionala stadskärnorna och in till 
regioncentrum. Kapacitetsförstärkningar krävs för såväl kollektivtrafik, vägtrafik 
som för de regionala cykelstråken. Södertörnskommunerna ser att det är 
grundläggande för den utveckling som pågår att planerade strukturer blir genomförda 
– att gemensamma regionala kontrakt som slutits också hålls.

En växande storstadsregion innebär större godsflöden och behov av en effektiv 
varudistribution. Södertörnskommunernas gemensamma satsning på samordnad 
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varudistribution har lett till effektiviseringar och klimatvinster men det krävs 
ytterligare satsningar i form av smarta tjänster och nytänkande för att möta behoven i 
samband med att e-handeln växer och digitaliseringen ökar. Fördelningen av 
godsflödena kommer att förändras genom etableringen av Norvik. För att kunna 
hantera godsflödena krävs ett proaktivt arbete för att kunna hantera detta med olika 
transportslag.  
 
En robust trafikinfrastruktur som klarar av att försörja en växande region
Trafikinfrastrukturen på Södertörn är mycket sårbar, vilket har visat sig vid flera 
tillfällen, bland annat vid olyckan på motorvägsbron över Södertälje kanal sommaren 
2016. I detta remissvar lyfter kommunerna från Södertörn flera åtgärder som ökar 
kapaciteten samtidigt som de minskar sårbarheten på Södertörn, vilket är en 
förutsättning för att den tillväxt vi ser i Stockholmsregionen ska fortsätta.  
Digitaliseringen kan genom förbättrade tjänster inom transportsektorn bidra till att 
människor kan göra smarta val före och under sin resa. Bra trafikinformation- och 
reseplaneringstjänster bidrar till att avlasta och effektivisera transportsystemet. 
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4. Södertörns egna prioriteringsgrunder
Södertörnskommunerna ser gemensamma behov preciserade i fem punkter:

1. Strukturerande kollektivtrafiksatsningar mellan de regionala stadskärnorna 
samt in mot regioncentrum.

2. Storregional tillgänglighet och förbättrad internationell uppkoppling (med 
kollektivtrafik)

3. Bättre möjligheter att arbets- och studiependla med cykel
4. Ökad tillgänglighet och framkomlighet för gods samt överflyttning till 

järnväg och sjöfart 
5. Förbättrad vägkapacitet inklusive trafiksäkerhetshöjande åtgärder

I tabellen nedan redovisas Södertörnskommunernas prioriterade åtgärder och hur 
dessa kopplas till fem prioriteringsgrunderna. 

Södertörnskommunernas prioriterade åtgärder 1 2 3 4 5
Tvärförbindelse Södertörn x x x x x
Flemingsberg resecentrum x x x
Nynäsbanan-dubbelspår samt triangelspår i Älvsjö x x x
Ny motorvägspassage av Södertälje kanal x x x
Svealandsbanan-dubbelspår x x
Triangelspår mellan Västra 
stambanan/Svealandsbanan

x

E4/E20- Fler körfält vid Hallunda x
Förbättrad järnvägsanslutning i Södertälje hamn x x
Regionaljärnväg Södertörn x x
Infart mot Stockholm-väg 73 x x x
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5. Regeringens direktiv
Regeringen har pekat ut ett antal prioriterade utmaningar i direktivet till 
åtgärdsplaneringen. I tabellen nedan redovisas hur väl Södertörnskommuneras 
prioriterade åtgärder svarar upp mot dessa.

A. Klimatet - Bidra till ett förbättrat klimat 
B. Bostäder - Skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande
C. Näringslivet - Skapa förutsättningar för effektiva godstransporter
D. Sysselsättningen - Påverka sysselsättningen
E. Digitaliseringen - Ta hänsyn till digitaliseringens möjligheter
F. Ett inkluderande samhälle - Bidra till social hållbarhet

Södertörnskommunernas prioriterade 
åtgärder

A B C D E F

Tvärförbindelse Södertörn x x x x x
Flemingsberg resecentrum x x x x x x
Nynäsbanan-dubbelspår samt triangelspår i 
Älvsjö

x x x x

Ny motorvägspassage över Södertäljekanal x x x
Svealandsbanan-dubbelspår x x x
Triangelspår mellan Västra 
stambanan/Svealandsbanan

x x x

E4/420 Fler körfält vid Hallunda x x x
Förbättrad järnvägsanslutning i Södertälje hamn x x x x
Regionaljärnväg Södertörn x x x x
Infart mot Stockholm-väg 73 x x x
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6. Större investeringar

Tvärförbindelse Södertörn (väg) 
Tvärförbindelse Södertörn har i förslaget till nationell plan tilldelats finansiering sent 
i planperioden till ca hälften av den bedömda kostnaden. 
Tvärförbindelse Södertörn är den slutliga länken för att färdigställa den yttre ringen 
kring Stockholm, där Norrortsleden byggts och byggnationen av Förbifarten pågår. 
Södertörnskommunerna anser att det är helt oacceptabelt att investeringen förskjutits 
i tid och att det inte finansieras i sin helhet under planperioden. Efter flera decennier 
av planering av länken samt ett antal avtal för att säkra dess genomförande har staten 
en skuld till södra Stockholm som nu bör infrias.

Södertörnskommunerna vill kraftfullt understryka att den sedan tidigare 
överenskomna investeringen i en ny vägsträckning i form av tvärförbindelse 
Södertörn, inkluderande ett regionalt cykelstråk, är avgörande för regionens fortsatta 
utveckling. Det är en investering som dessutom bedöms vara samhällsekonomiskt 
lönsam. Den kopplar ihop trafiknätet och möjliggör en kapacitetsstark kollektivtrafik 
längs en länk som i dag är direkt undermålig, ovanligt olycksdrabbad och där 
trafikkaos råder i vissa avgörande delar.  De varutransporter som behövs till följd av 
Norvik är beroende av vägens tillkomst, tillika ett stort antal tillkommande bostäder 
och arbetsplatser varav vissa avtalats inom ramen för Sverigeförhandlingen.  
Regeringens utredare har föreslagit att bygga nya hållbara städer i Hemfosa och 
Segersäng, totalt på ca 20 000 nya bostäder. För dessa är tvärförbindelsen en 
avgörande pusselbit. Det är därför av yttersta vikt att den bedömda kostnaden får full 
finansiering under planperioden med planerat färdigställande 2025/2026. 
Investeringen behövs för att avlasta vägsystemet närmare Stockholm, men inte minst 
för att säkerställa kollektivtrafiken och godsets framkomlighet i samband med 
etableringen av Norviks hamn och klara trafiksäkerheten på en idag olycksdrabbad 
väg.

Finansieringen och därmed genomförandet av Tvärförbindelse Södertörn behöver 
säkras. De medel som nu finns med i remissen baseras på den tidigare utredda 
Södertörnsleden. Den avbröts 2013 av Trafikverket för en planering baserad på 
dagens krav, vilket medför större investeringar. Södertörnsleden hade då reglerats i 
genomförandeavtal och flera andra avtal med staten. Ett löfte gavs att arbetet skulle 
bedrivas utan dröjsmål, vilket förutsätter full finansiering i nationell plan 2018-2029

Trafikverket skriver att arbetet ska inledas, och att Trafikverket ska utreda såväl 
infrastrukturavgifter som möjligheterna att pröva ny innovativ och miljöanpassad 
teknik längs vägen. Södertörnskommunerna anser att förslaget om infrastruktur-
avgifter för att finansiera vägar är direkt felaktigt. Infrastrukturavgifter kommer att 
ha väldigt låg acceptansnivå hos medborgarna. Att enbart använda 
infrastrukturavgifter på en av regionens länkar riskerar att styra trafiken till än 
mindre önskvärda stråk. Dessutom riskeras att legitimiteten sänks för övriga 
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ekonomiska styrmedel, såsom trängselskatten. Ekonomiska styrmedel är enbart 
intressant utifrån perspektivet att styra trafiken så att användningen blir så effektiv 
som möjligt.  

Södertörnskommunerna ser däremot mycket positivt på att utreda möjligheterna att 
pröva ny teknik för tung trafik och kollektivtrafik längs vägen. Vi ser 
Tvärförbindelse Södertörn som en unik möjlighet att pröva nya tekniska lösningar för 
att göra den omfördelning av godstrafik som hamnen i Norvik föranleder till mer 
hållbara alternativ, exempelvis genom elektrifierade godstransporter. Att samtidigt 
prova nya innovativa lösningar för kollektivtrafiken för att stärka dess 
konkurrenskraft och attraktivitet är helt i linje med Södertörnskommunernas 
prioriteringar. 

Resecentrum Flemingsberg (järnväg)
Genomförandet av åtgärderna kopplat till Resecentrum Flemingsberg ser 
Södertörnskommunerna som nödvändiga att genomföra genom samordning och 
samfinansiering mellan Nationell plan och Länsplan. Därför finns detta objekt med i 
remissvaren till båda planerna.

Varken resecentrum Flemingsberg eller någon av de funktioner som förutsätts för att 
åstadkomma en attraktiv bytespunkt samt regional stadskärna finns omnämnd i 
förslaget till nationell plan. Dessa bör minst utpekas som en namngiven framtida 
brist.

Syfte
Att genom en attraktiv bytespunkt med kort bytestid skapa förutsättningar för ett 
fungerande kollektivtrafiksystem för arbetspendlare och resenärer på Södertörn, samt 
att skapa förutsättningar för en attraktiv sammanhållen regional stadskärna. Åtgärden 
är en viktig förutsättning för att andra större investeringar som syftar till att leda till 
ett ökat hållbart resande i Stockholmsregionen ska ge den effekt som önskas i det 
enskilda projektet. Detta har lyfts både i åtgärdsvalsstudien för Tvärförbindelse 
Södertörn, i åtgärdsvalsstudien för väg 226, Programstudie Spårväg syd samt i 
förstudie Järna – Stockholm. Det är även en förutsättning för att 
kapacitetsförstärkning i stomlinjenät och linjenät för bussar ska få önskad effekt

Behov/brist
Flemingsberg växer som regional stadskärna och planeras för fortsatt kraftig tillväxt, 
vad gäller bostäder, näringsliv, utbildning, sjukvård och forskning. Funktionen som 
viktig bytes- och omstigningspunkt söder om Stockholm kommer ytterligare att 
förstärkas genom de planerade stora infrastruktursatsningarna Förbifart Stockholm, 
Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn. Genom att planera infrastrukturen 
tillsammans med den tillkommande bebyggelse som just nu sker i Flemingsberg 
skapas förutsättningar för en hållbar utveckling.
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Beslutet om Spårväg syd gör att en bra bytespunkt norr om plattformarna behöver 
skapas mellan de olika kollektiva, kapacitetsstarka trafikslagen i syfte att få så många 
som möjligt att välja dessa. Dagens stationsentré är belägen söder om plattformen 
och har redan idag kapacitetsbrist och rymmer inte den tillkommande ökning av 
resenärer som prognosticeras med utvecklingen av Flemingsberg. Flemingsbergs 
station har idag ca 25 000 av- och påstigande resenärer. År 2030 väntas 
kollektivtrafikresenärerna vara ca 60 000 per dygn och år 2050 öka till mellan 85 000 
och 110 000. Vid eventuell kapacitetsförstärkning för tåg Järna – Stockholm behöver 
möjligheterna till en omstigning vid Flemingsberg säkras. 

Åtgärd
Flemingsbergs resecentrum bör pekas ut som en namngiven brist och därigenom 
utredas för att därefter tilldelas medel för finansiering och genomförande. Åtgärden 
följer Södertörnskommunernas inriktning för prioriterade funktioner och ger 
förutsättningar för en regional arbetsmarknad i balans. Södertörnskommunerna 
samarbetar gärna med Trafikverket och Trafikförvaltningen för att hitta de med 
effektiva åtgärderna.

För att skapa förutsättningar för en effektiv och funktionell bytespunkt mellan 
samtliga trafikslag i ett resecentrum krävs bland annat en nedsänkning av väg 226 
och en utbyggnad av trafikplats Högskolan. Medel bör avsättas för att utreda hur 
denna punkt ska fungera och utvecklas för att ge övriga objekt så stor nytta som 
möjligt (spårväg syd/ väg 226/ Tvärförbindelse Södertörn/ trafikplats Högskolan). 
Annars riskeras att dessa objekt inte uppfyller sin fulla potential. Åtgärderna bör 
samfinansieras från både länsplan och nationell plan.

Nynäsbanan-dubbelspår samt triangelspår i Älvsjö (järnväg med 
koppling sjöfart)
Detta objekt ingår inte i förslaget till nationell plan. Däremot är effektanpassning för 
ökad godstrafik på Nynäsbanan beskrivet som brist i förslaget till Stockholms 
länsplan. 

Södertörnskommunerna förutsätter att Nynäsbanan byggs färdigt med dubbelspår 
längs hela sin sträckning för att få full effekt av tidigare investeringar i utbyggnaden 
av dubbelspår. För Stockholmsregionens möjligheter till en hållbar utveckling är 
omställningen av godstransporter från lastbil till sjöfart och järnväg nödvändig. I 
denna omställning är dubbelspåret på Nynäsbanan central om det ökade godset som 
kommer att komma in i/ut ur landet via Norviks hamn ska kunna hanteras utan ökad 
klimatpåverkan. En förutsättning för detta är att staten ser sin roll i att skapa 
förutsättningar för att det gods som kommer in i våra hamnar kan transporteras 
vidare till slutdestination på land på ett hållbart sätt. För Norviks del betyder det 
tågtransporter till Nynäsbanan och vidare på Västra stambanan. Regeringens utredare 
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har föreslagit att bygga nya hållbara städer i Hemfosa och Segersäng. För dessa är 
dubbelspåret en avgörande pusselbit.

Syfte
Öka kapaciteten på järnväg för hantering av gods från Norviks hamn samt ökad 
kapacitet för arbetspendling. Ett dubbelspår och en anslutning västerut i Älvsjö 
möjliggör ökade transporter på järnväg och sjöfart. Dessutom skapas möjlighet till 
ökad överflyttning av både personresor och godstransporter från Rv73 vilket avlastar 
hårt belastade snitt in mot Stockholm. När så många ska flytta till bland annat den 
regionala stadskärnan Haninge och de planerade nya stadsdelarna Hemfosa och 
Segersäng är det viktigt att ha effektiv kollektivtrafik på plats för att etablera hållbara 
resvanor och minska trängseln i vägnätet. Överflyttningen från väg till järnväg och 
sjöfart ger stort bidrag i omställningen till klimatsmartare transporter.

Brister/behov
Enkelspår medför gles trafik mellan avgångar och risk för förseningar som 
fortplantar sig till pendeltågssystemets centrala delar. Dagens låga kapacitet i form 
av enkelspår på del av sträckan ger sämre förutsättningar för att blanda persontrafik 
med godstrafik, vilket framförallt försvårar möjligheten att frakta mer gods via 
järnväg. Avsaknad av triangelspår medför att tåg från Norviks hamn kommer behöva 
vända i Älvsjö för vidare transport västerut.

Åtgärd
Förlängning av dubbelspår från Hemfosa till Nynäshamn samt förbättrad anslutning 
av Nynäsbanan västerut i Älvsjö. Det innebär möjlighet till tätare avgångar samt 
utökad kapacitet för godstrafik på spår till/från Norviks hamn. 

Ny motorvägspassage av Södertälje kanal (väg)
Detta objekt är inte finansierad i förslaget till nationell plan, dock finns en 
upprustning av befintliga broar samt trimningsinsatser för förvarning och styrning av 
trafiken vid olyckor med i förslaget till nationell plan. 

Passagen för E4/E20 över Södertälje kanal är en av landets mest sårbara vägsträckor, 
sträckan är också mycket hårt trafikerad. En mycket stor del av Stockholmregionens 
godsförsörjning sker via denna vägsträcka. Att minska sårbarheten för både gods och 
persontransporter är nödvändigt. 

Den föreslagna åtgärden i nationell plan hanterar endast kapaciteten över broarna för 
den genomgående trafiken och löser inte det grundläggande behovet av att minska 
sårbarheten som analyser av broolyckan 2016 visat på. Om en motsvarande olycka 
som den som skedde 2016 inträffar vid ett annat tillfälle än under semesterperioden 
kommer viktiga samhällsfunktioner för Stockholmsregionen att påverkas kraftigt, 
bland annat sjuk- och livsmedelstransporter samt försörjningen till stora delar av 
Stockholmsregionens bostadsuppvärmning med mera.



Södertörnsgemensamt svar på förslag till nationell plan 2018-2029 11

En ny passage av kanalen krävs för att viktiga samhällsfunktioner i 
Stockholmsregionen inte ska kunna slås ut. Södertörnskommunerna kräver att staten 
tar sitt ansvar och genomför nödvändiga åtgärder för att undanröja dessa risker. Att 
inte hantera denna brist under planperioden är oacceptabelt. 

Södertälje kommun har genomfört en utredning av hur denna nya passage kan 
genomföras som minskar sårbarheten och ökar kapaciteten för såväl den nationella, 
regionala som lokala trafiken till en mycket rimlig kostnad. Södertörnskommunerna 
kräver att en dialog genomförs om hur denna nya passage av kanalen ska 
genomföras.

Syfte
Skapa en robust lösning för passagen av Södertälje kanal med en ytterligare passage 
av kanalen som kan avlasta nuvarande bropassage vid incidenter och olyckor.

Brister/behov
Passagen av Södertälje kanal har inte tillräcklig kapacitet för att hantera den trafik 
som idag passerar på motorvägsbron. Sårbarheten med endast en passage är mycket 
hög. Vid incidenter som sänker framkomligheten på passagen uppstår snabbt 
konsekvenser såväl nationellt, regionalt i länet som lokalt i Södertälje.
En ny passage, bro eller tunnel, måste skapas som kan förstärka kapaciteten i 
normalläge samtidigt som den minskar sårbarheten vid olyckor och incidenter. 

Åtgärd
Skapa en ny passage i en ny sträckning över/under Södertälje kanal. Södertälje 
kommun har genomfört, och är beredd att presentera för Trafikverket, en utredning 
av hur en ny passage av kanalen kan utformas till en rimlig kostnad och på ett sätt 
som inte förhindrar Södertäljes planerade kraftiga bostadsbyggande. 
 

Svealandsbanan-dubbelspår (järnväg)
Detta objekt ingår inte i förslaget till nationell plan. Arbetsmarknadsförstoringen i 
Stockholmsregionen kräver fungerande arbetspendlingsmöjligheter med tåg. 
Dubbelspårsutbyggnad på Svealandsbanan skulle förbättra möjligheterna att pendla 
både till och från Södertörn.

Syfte
Skapa bättre pendlingsmöjligheter mellan Södertörn och Södermanland.

Brister/behov
Idag är delar av Svealandsbanan enkelspåriga vilket kraftigt begränsar kapaciteten. I 
dagsläget prioriteras tågen för de som bor utmed banan och pendlar in mot 
Stockholm. Ett dubbelspår skulle öka turtätheten även i motsatt riktning vilket skulle 
skapa förbättrad funktion för arbetsmarknaden och ge ökade förutsättningar för 
godstrafik på sträckan, bl a till/från industriområdet Almnäs/Mörby.
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Åtgärd
Öka kapaciteten för att kunna köra fler tåg i rusningstrafik mellan Nykvarn och 
Södertälje.

7.Mindre investeringar/trimningsinsatser

Triangelspår mellan Västra stambanan och Svealandsbanan 
(järnväg)
Detta objekt ingår inte i förslaget till nationell plan. Utvecklingen av 
godsförsörjningen i Stockholmsregionen kräver fungerande järnvägsanslutningar till 
de stora industriområdena i regionen. Triangelspåret avser att möjliggöra 
järnvägstransporter till regionens största logistikcenter i Almnäs/Mörby med 1000 
hektar mark för verksamhetsändamål. I dagsläget sker merparten av trafiken till 
området med lastbil. Triangelspåret är en mindre åtgärd som kan leda till betydande 
framtida överflyttning av gods till järnväg.

Syfte
Skapa möjlighet att transportera gods till logistikområdet Almnäs/Mörby med 
Järnväg söderifrån via en koppling mellan Västra stambanan och Svealandsbanan.

Brister/behov
I dagsläget är godstransporter till Almnäs/Mörby hänvisade till Svealandsbanan. En 
koppling till Västra stambanan skulle skapa en koppling för leveranser söderifrån till 
området, dessa transporter går idag på lastbil på E4 och via mindre vägar genom 
Järna samhälle.

Åtgärd
Komplettera Västra stambanan med en järnvägsanslutning så att gods söderifrån kan 
fortsätta västerut på Svealandsbanan till kombiterminal Almnäs/Mörby.

E4/E20, fler körfält vid Hallunda (väg)
Detta objekt har fått finansiering i förslaget till nationell plan men har förskjutits i tid 
och planeras för byggstart 2024-2029. Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse 
Södertörn planeras för öppnande 2026 och Södertörnskommunerna anser därför att 
byggstarten bör samordnas med dessa projekt i syfte att åtgärderna ska uppnå sin 
fulla potential och minska störningstiden. I dagsläget är det tre körfält på E4/E20 från 
Södertälje in mot Stockholm utom en kortare sträcka genom trafikplatsen vid 
Alby/Hallunda vilket ger upphov till köer och förlängda restider för arbetspendlare 
både med kollektivtrafik, bil samt för godstransporter. Det är viktigt att det skapas ett 
tredje körfält i riktning norrut som i framtiden skulle kunna användas som ett 
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kollektivtrafikkörfält samt en förändrad trafikplats i syfte att hantera trafikflödena 
förbi Hallunda. En åtgärdsvalsstudie pågår för den här delen av E4/E20. 

Förbättrad järnvägsanslutning i Södertälje hamn (järnväg)
Detta objekt ingår inte i förslaget till nationell plan. Att föreslå en utbyggnad av 
farleden in till Södertälje är mycket bra, men att i denna satsning inte inkludera hur 
godset ska kunna transporteras från Södertälje hamn vidare på järnväg ger inte full 
utdelning av investeringen. Avsaknaden av en elektrifierad järnväganslutning i 
Södertälje hamn, totalt en sträcka på 400 meter, försvårar omställningen till 
klimatsmarta transporter. Detta visar på en bristande förståelse för transportsystemets 
funktion och krav. Denna mycket begränsade brist i transportkedjan medför att 
transporterna istället tvingas ske på lastbil.
 
Syfte
En fungerande järnvägsanlutning från Södertälje hamn till Västra stambanan skulle 
kraftigt förbättra möjligheterna till omlastning från sjöfart till järnväg och därigenom 
avlasta vägtrafiken främst på E4 och E20. Överflyttning till sjöfart och därefter 
fortsatt transport på järnväg ger stora bidrag till omställningen till klimatsmartare 
transporter

Brister/behov
I dagsläget saknas en direkt och elektrifierad anslutning från kombiterminalen i 
hamnen till Västra stambanan vilket försvårar omlastning mellan järnväg och sjöfart. 
Södertälje hamn har ett strategiskt läge för att hantera gods till/från Sverige som ska 
vidaretransporteras på järnväg. Hamnen ligger i järnvägens absoluta närhet men 
elektrifierad järnvägsanslutning saknas. För utveckling av sjöfarten behöver 
järnvägen kopplas direkt mellan hamnen och västra stambanan och dessutom 
elektrifieras. 

Åtgärd
Bygg en elektrifierad direktanslutning mellan hamnens kombiterminal och Västra 
stambanan, en total längd av ca 400 meter. Södertörnskommunerna anser att den 
planerade åtgärdsvalsstudien logistik Almnäs startas upp.

8. Utredningar som bör påbörjas tidigt i 
planperioden

Regionaljärnväg Södertörn (järnväg)
Bristen är utpekad i förslaget till nationell plan, men ingen åtgärd för att hantera 
bristen föreslås. Då Ostlänken byggts färdig kommer kapacitetsbrist uppstå från 
Järna in mot Stockholm. Södertörnskommunerna anser att denna kapacitetsbrist bäst 
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hanteras genom en ny järnväg som kan förbättra pendlingsmöjligheterna med tåg på 
Södertörn. Utredningsmedel bör säkras så att en utredning/åtgärdsvalsstudie kan 
slutföras inför nästa åtgärdsplanering.

Syfte
En ny regionaljärnväg skapar förutsättningar för storregional uppkoppling samtidigt 
som kapacitet skapas för snabba pendeltåg på Södertörn. En regionaljärnväg som 
trafikeras med snabba pendel- och regionaltåg stärker ytterligare den kraftiga 
tillväxten i regionen samtidigt som det leder till ytterligare förstärkt 
bostadsbyggande.

Brister/behov
När Ostlänken färdigställts kommer det uppstå kapacitetsbrist från Järna in mot 
Stockholm. Två ytterligare järnvägsspår är nödvändiga och Södertörnskommunerna 
kräver att dessa spår byggs så att pendlingsmöjligheterna till/från/inom Södertörn 
med järnväg förstärks. Med ny regionaljärnväg förstärks den storregionala 
tillgängligheten för hela området från Östergötland upp mot Arlanda/Uppsala.

Åtgärd
Genomför en utredning hur kapacitetsbristen från Järna in till Stockholm kan lösas så 
att de regionala behoven av ökade arbetspendlingsmöjligheter hanteras på bästa sätt.

Infart mot Stockholm/väg 73
I förslaget till nationell plan ingår inga åtgärder kopplade till väg 73.  

Syfte
Förbättra framkomlighet och funktionalitet på Rv73 som är ett av huvudstråken i 
Stockholmsregionens transportsystem

Behov/Brist
Idag är framkomligheten nedsatt och trafikverkets prognoser visar att problemen 
kvarstår för år 2030/2040.  Det är särskilt framkomlighet för busstrafiken som 
drabbas och orsakar långa restider och samhällsekonomiska kostnader i form av 
förlorad arbetstid för de resenärer som sitter på bussarna.  Räddningstjänst och 
ambulanstransporter till Södersjukhuset drabbas också av fördröjningar.

Åtgärd
Södertörnskommunerna anser att det är angeläget att den åtgärdsvalsstudie som 
planeras för väg 73 startas omgående och att medel avsatts för denna utredning.  Ett 
helhetsgrepp behöver tas för hela väg 73 som resulterar i ställningstagande på kort 
respektive lång sikt kring vägens utformning, dess användning samt koppling till 
planerad bebyggelse. 
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9. Övriga synpunkter  
Södertörnskommunerna ser det som en förutsättning att tidigare fattade 
överenskommelser hålls för att kunna ha ett uthålligt genomförande av planeringen i 
kommunerna och kommunicera tydliga styr- och marknadssignaler till aktörer i 
omvärlden. En stor del av det kraftiga åtagande vi Södertörnskommuner gjort kring 
bostadsbyggande och ökade arbetstillfällen utgår från att gjorda överenskommelser 
kring kommande infrastrukturutbyggnader gäller. Vi förutsätter att Tvärförbindelsen 
Södertörn fullföljs så att den kan börja trafikeras 2025/2026 med full finansiering 
samt att Ostlänken genomförs enligt tidigare beslut som första etappen av framtidens 
höghastighetsjärnväg dimensionerat för 320 km/h. Att ensidigt ändra 
förutsättningarna som beslutats när det gäller finansiering och standard är inte 
acceptabelt.

Södertörnskommunerna anser att mer medel ska prioriteras till Stockholmsregionen 
mot bakgrund av den befolkningstillväxt som sker och regionens roll som landets 
ekonomiska motor med en fjärdedel av landets arbetsmarknad. Stockholms läns 
andel av de namngivna investeringarna har sjunkit med 15 % sedan föregående 
planperiod, motsvarande ca sex miljarder kronor. Dessutom har det ekonomiska 
utrymmet för Stockholms länsplan ökat mindre än genomsnittet jämfört med de 21 
övriga länsplanerna. Det visar på en total oförståelse för de brister och behov som 
finns i Stockholmsregionen. 

Södertörnskommunerna ser ett stort behov av att statens myndigheter samordnas 
bättre. Kommunerna har åtagit sig att möjliggöra för ett stort antal bostäder som 
också efterfrågas av staten. Denna utveckling av regionen behöver tydligare stöttas 
upp av statens alla myndigheter, bland annat genom att utlovade 
infrastruktursatsningar blir av.

Förslaget till nationell plan saknar ett övergripande systemtänk.
Södertörnskommunerna efterfrågar en större förståelse för hur de olika objekten 
bidrar till transportsystemets funktion. Ett exempel är att de objekt som krävs för att 
hantera att Stockholmsregionens samlade containertrafik flyttas till Norviks hamn 
måste hanteras samlat så att godsöverflyttningen till sjöfart blir möjlig utan att 
trafiksystemet kollapsar. Ett annat exempel är att E4/E20 fler körfält förbi Hallunda 
är inplanerad efter Förbifartens invigning, vilket kommer leda till kapacitetsbrist 
redan vid öppning samt en förlängd störningstid. 

Södertörnskommunerna ser positivt på att satsningar sker på upprustning av tunnlar 
med mera på Västra stambanan och Grödingebanan för att minska problemen med 
störningar i tågtrafiken.

Regeringen har uppmanat Trafikverket att föreslå lämpliga objekt om den 
ekonomiska ramen skulle utökas med 10 procent. Vi Södertörnskommuner förväntar 
oss utökade finansieringsramar att använda till att finansiera objekt som ligger i plan 
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utan full finansiering, såsom Tvärförbindelse Södertörn och ny motorvägspassage av 
Södertälje kanal innan man lyfter in nya objekt. 

För Södertörnskommunerna: 

Ebba Östlin
Ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka 

Meeri Wasberg
Ordförande i kommunstyrelsen i Haninge 

Daniel Dronjak 
Ordförande i kommunstyrelsen i Huddinge 

Bob Wållberg
Ordförande i kommunstyrelsen i Nykvarn

Patrik Isestad
Ordförande i kommunstyrelsen i Nynäshamn

Lennart Kalderén
Ordförande i kommunstyrelsen i Salem

Boel Godner
Ordförande i kommunstyrelsen i Södertälje

Fredrik Saweståhl
Ordförande i kommunstyrelsen i Tyresö
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Remiss 
 

 

  

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 

Trafikverket sänder härmed förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 

2018-2029 på remiss. Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till 

Trafikverket den 23 mars 2017. 

Planförslaget, liksom olika fördjupningar i form av underlagsrapporter och promemorior 

publiceras på www.trafikverket.se/nationellplan. Där redovisas även länkar till andra 

regeringsuppdrag som relaterar till planförslaget.  

Planförslaget 

Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärder inom ramen för nationell plan har 

prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de transportpolitiska målen. 

Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, har 

tillämpats för att säkerställa god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar 

samhällsutveckling. 

Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, riksdagens beslut 

om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt 

konkurrenskraft och hållbar utveckling samt regeringens direktiv. I direktivet pekas sex 

samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar i arbetet med planförslaget.  

Åtgärderna i planförslaget bygger på den av regeringen beslutade nationella planen för 

transportsystemet 2014-2025, de fördjupande underlagsrapporterna och promemoriorna samt de 

åtgärder som pekats ut i infrastrukturpropositionen och i regeringens direktiv om att upprätta 

förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.  

Öppen process 

Trafikverket har strävat efter att skapa dialog och öppenhet om planens utveckling och innehåll och 

förslaget till ny nationell plan har tagits fram i dialog med berörda aktörer. Hearingar och seminarier 

har genomförts på flera platser i landet och i olika skeden av arbetsprocessen. De löpande 

kontakterna med omvärldens aktörer har främst skett via Trafikverkets regioner och i olika 

samverkansgrupper. 

Remissvar 

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 30 november 2017. Svaren kan 

gärna lämnas i elektronisk form via e-post till n.registrator@regeringskansliet.se och 

n.nationellplan@regeringskansliet.se i både word- och pdf-format. Ange diarienummer  

N2017/05430/TIF och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Filnamnet bör 

vara Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck), N2017/05430/TIF, följt av 

remissinstansens namn. I remissvaret anges också Regeringskansliets diarienummer 

N2017/05430/TIF. 

 

http://www.trafikverket.se/nationellplan
mailto:n.registrator@regeringskansliet.se
mailto:n.nationellplan@regeringskansliet.se
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Med vänlig hälsning 

 

 

Lena Erixon 

Generaldirektör 
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2017:226

Svar på remiss - Länsplan 2018-2029

Länsstyrelsen inbjuder länets kommuner, den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt 
berörda myndigheter och organisationer att svara på Länsstyrelsens remiss i ärendet senast 
den 30 november 2017.

Under remisstiden har kommunstyrelsernas ordförande samt kommundirektörer på 
Södertörn diskuterat ett utkast till gemensamt remissvar som Södertörns planeringschefer 
arbetat fram. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 2 oktober 2017 samt i 
Södertörnskommunernas gemensamma remissvar daterat den 29 september 2017. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Södertörnskommunernas gemensamma remissvar som 
sitt remissvar på Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029.

______________________
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsen 
 

 
 Remissvar Länsplan för regional transportinfrastruktur i 

Stockholms län 2018-2029  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Södertörnskommunernas gemensamma remissvar 
som sitt remissvar på Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 
2018-2029. 

Sammanfattning 
Södertörnskommunerna anser att:  

- Medel bör tillsättas för utredning och planering för att säkerställa Flemingsbergs 
funktion som regional stadskärna och bytespunkt inklusive resecentrum.  
- Tvärförbindelse Södertörn ska finansieras och måste genomföras enligt hittills gällande 
tidplan. Objektet är inte fullt finansierat i nationell plan och Södertörnskommunerna vill 
lyfta behovet även i länsplaneyttrandet.  
- Tidigare fattade överenskommelser och åtaganden i åtgärdsvalsstudier måste hållas för 
att säkerställa genomförandet av den planering som görs i kommunerna och som 
kommuniceras till omvärlden.  
- Statens myndigheter måste samordna sig för att inte förhindra arbetet med att möta 
den efterfrågan på bostäder som finns och som avtalats om. 

Södertörnskommunernas gemensamma prioriterade objekt sammanfattas i tabellen 
nedan. 

(objekten i fet stil är de som är helt finansierade i förslaget till länsplan) 
Åtgärder från 
nuvarande länsplan 

Genomförande av 
åtgärder utifrån 
ÅVS 

Mindre investeringar/ 
trimningsåtgärder 

Utredningar 

● Spårväg syd  
● Riksväg 57 

● Väg 226- 
Huddingevägen 

● Väg 225 
 

● Stombusslinjer på 
Södertörn 

● Cykelsatsningar på 
Södertörn 

● Resecentrum 
Flemingsberg 

Ärendet 
Länsstyrelsen inbjuder länets kommuner, den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt 
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berörda myndigheter och organisationer att svara på Länsstyrelsens remiss i ärendet 
senast den 30 november 2017. 

Under remisstiden har kommunstyrelsernas ordförande samt kommundirektörer på 
Södertörn diskuterat ett utkast till gemensamt remissvar som Södertörns 
planeringschefer arbetat fram. Planen är att kommunstyrelsen beslutar remissvaret vid 
sammanträdet den 30 oktober 2017. 

Södertörnskommunernas gemensamma remissvar framgår av bilaga 2. 

 
 
 Per Almström 

Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

 
 Bilagor 

1. Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 
2. Södertörnskommunernas gemensamma remissvar 

Delges 

Arkiv 
Södertörnskommunerna 
Länsstyrelsen: stockholm@lansstyrelsen.se, ange ”Remiss länsplan 2018-2029, dnr 14146-2017” 
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Södertörnsgemensamt svar på förslag till 
länsplan i Stockholms län 2018-2029

1. Sammanfattning

Södertörns gemensamma prioriterade objekt sammanfattas i tabellen nedan:

(objekten i fet stil är de som är helt finansierade i förslaget till länsplan)
Åtgärder från 
nuvarande länsplan

Genomförande av 
åtgärder utifrån ÅVS

Mindre investeringar/ 
trimningsåtgärder

Utredningar

Tvärspårväg syd 

Riksväg 57

Väg 226- 
Huddingevägen

Väg 225

Stombusslinjer på 
Södertörn

Cykelsatsningar på 
Södertörn

Resecentrum 
Flemingsberg

2. Inledning

Södertörnskommunerna anser att:

- Medel bör tillsättas för utredning och planering för att säkerställa Flemingsbergs 
funktion som regional stadskärna och bytespunkt inklusive resecentrum.

- Tvärförbindelse Södertörn ska finansieras och måste genomföras enligt hittills 
gällande tidplan.  Objektet är inte fullt finansierat i nationell plan och 
Södertörnskommunerna vill lyfta behovet även i länsplaneyttrandet. 

- Tidigare fattade överenskommelser och åtaganden i åtgärdsvalsstudier måste 
hållas för att säkerställa genomförandet av den planering som görs i 
kommunerna och som kommuniceras till omvärlden. 

- Statens myndigheter måste samordna sig för att inte förhindra arbetet med att 
möta den efterfrågan på bostäder som finns och som avtalats om.
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Regeringen beslutade den 23 mars 2017 om direktiv till åtgärdsplanering. Det 
innebär att Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till en 
nationell trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet för 
perioden 2018-2029. Trafikverket föreslår hur dessa medel ska fördelas på åtgärder 
för utveckling och vidmakthållande av transportinfrastrukturen i ett förslag till 
nationell transportplan. Parallellt ska länsplaneupprättarna ta fram förslag på 
trafikslagsövergripande länsplaner för regional infrastruktur. 

Länsstyrelsen har nu tagit fram ett förslag till länsplan 2018-2029 och önskar få in 
synpunkter senast 30 november 2017.  Slutligt förslag till länsplan kommer att 
överlämnas till regeringen 31 januari 2018. Regeringen förväntas sedan fatta beslut 
om de ekonomiska ramarna för länsplanen under våren 2018.

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, 
Salem, Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns utvecklingsprogram och sitt 
mångåriga samarbete, tagit fram detta gemensamma remissvar. Kommunerna lämnar 
också vid behov egna kompletterande synpunkter.

3. Södertörnskommunerna
Södertörns tillväxt bygger på en gemensam vision 
Södertörnskommunerna driver ett mångårigt utvecklingsarbete tillsammans och 
arbetar utifrån en gemensam vision: 

”Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm-
Mälarregionen, med en halv miljon invånare, som med tillväxt, mångfald och 
handlingskraft skapar livskvalitet och en långsiktig hållbar utveckling”

Södertörnskommunerna växer starkt med fler bostäder och medborgare, fler företag 
och fler jobb. Vi planerar och arbetar sedan länge i linje med den regionala 
utvecklingsplaneringen och har en uttalad ambition att ställa om energianvändningen 
bort från fossila bränslen. En viktig del är utveckling och utbyggnad av de fyra 
regionala stadskärnorna – Södertälje, Flemingsberg, Kungens kurva-Skärholmen och 
Haninge stad i en regional struktur. Dessa spelar en viktig roll i huvudstadsregionen.
Utbyggnaden av de regionala stadskärnorna stärker möjligheterna till en 
sammanhållen och hållbar region. Med ett ökat utbud av bostäder, arbetsplatser och 
utbildning i de fyra stadskärnorna ökar möjligheterna till en integrerad bostads- och 
arbetsmarknad. Utrymme och möjligheter skapas då också för de funktioner som bör 
finnas i den centrala delen av huvudstaden. En sådan utveckling stärker hela 
regionens konkurrenskraft och bidrar till att skapa en regional balans.
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Tillgänglighet och framkomlighet är avgörande för att binda ihop regionen och nå de 
regionala stadskärnorna. Flera målpunkter och tvärförbindelser i regionen skapar ett 
robustare transportsystem som bättre tål störningar. Med utvecklade regionala 
stadskärnor på Södertörn blir trafikströmmarna i regionen bättre fördelade och 
kapaciteten i transportsystemet blir bättre utnyttjad. De faktiska restiderna kan 
minska och tillgängligheten till viktiga målpunkter blir bättre. 

Den långsiktiga inriktningen ska vara att de regionala stadskärnorna knyts samman 
med attraktiv spårtrafik. I avvaktan på det bör stombusstrafik skapas mellan 
stadskärnorna.

Att utveckla och stärka de regionala stadskärnorna med bostäder, arbetsplatser, 
utbildning, service och annat utbud - tillsammans med utbyggnad av infrastruktur för 
gång, cykel, kollektivtrafik och vägtrafik - är långsiktiga processer som kräver 
uthållighet och samarbete kring en gemensam vision.

Södertörns utveckling
Bostadsbyggandet håller hög takt och Södertörnskommunernas uttalade ambition är 
att skapa förutsättningar för minst 100 000 bostäder till 2030. 

Södertörn har nu en snabbare företagstillväxt än Stockholms län i sin helhet. Antalet 
företag och anställda på Södertörn växer också snabbare och mer än vart tredje 
företag på Södertörn är en snabbväxare. Industri- och logistikområdet Almnäs/Mörby 
(Stockholm Syd) fortsätter att utvecklas kraftfullt med 40 nya företag lokaliserade till 
området i Nykvarn/Södertälje. Beslutet om utbyggnaden av Norviks hamn kommer 
också att ha en positiv inverkan på utveckling och tillväxt på Södertörn. 

Med ett ökat företagande och fler arbetsplatser på Södertörn ökar möjligheten till 
sammanhållning och social hållbarhet i regionen med ett större utbud av arbetsplatser 
och kompetens. Liksom för bostäder kräver ett ökat företagande och fler 
arbetsplatser en förbättrad tillgänglighet och framkomlighet till olika målpunkter i 
regionen. En utbyggd infrastruktur som medger förbättrad kollektivtrafik på spår och 
väg är en förutsättning för att även bryta segregation och utanförskap samt förbättra 
matchningen på arbetsmarknaden.

Förutsättningarna är goda för ett ökat bostadsbyggande och näringslivstillväxt på 
Södertörn både på kort och lång sikt men det kräver fullföljda insatser för förbättrad 
tillgänglighet och framkomlighet både mellan de regionala stadskärnorna och in till 
regioncentrum. Kapacitetsförstärkningar krävs för såväl kollektivtrafik, vägtrafik 
som för de regionala cykelstråken. Vi ser att det är grundläggande för den utveckling 
som pågår att planerade strukturer blir genomförda – att gemensamma regionala 
kontrakt som slutits också hålls.

En växande storstadsregion innebär större godsflöden och behov av en effektiv 
varudistribution. Södertörnskommunernas gemensamma satsning på samordnad 
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varudistribution har lett till effektiviseringar och klimatvinster men det krävs 
ytterligare satsningar i form av smarta tjänster och nytänkande för att möta behoven i 
samband med att e-handeln växer och digitaliseringen ökar. Fördelningen av 
godsflödena kommer att förändras genom etableringen av Norvik. För att kunna 
hantera godsflödena krävs ett proaktivt arbete för att kunna hantera detta med olika 
transportslag.  
 
En robust trafikinfrastruktur som klarar av att försörja en växande region
Trafikinfrastrukturen på Södertörn är mycket sårbar, vilket har visat sig vid flera 
tillfällen, bland annat vid olyckan på motorvägsbron över Södertälje kanal sommaren 
2016. I detta yttrande lyfter vi från Södertörn flera åtgärder som ökar kapaciteten 
samtidigt som de minskar sårbarheten på Södertörn, vilket är en förutsättning för att 
den tillväxt vi ser i Stockholmsregionen ska fortsätta.  Digitaliseringen kan genom 
förbättrade tjänster inom transportsektorn bidra till att människor kan göra smarta val 
före och under sin resa. Bra trafikinformations- och reseplaneringstjänster bidrar till 
att avlasta och effektivisera transportsystemet. 
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4. Södertörns egna prioriteringsgrunder
Vi ser gemensamma behov preciserade i fem punkter:

1. Strukturerande kollektivtrafiksatsningar mellan de regionala stadskärnorna 
samt in mot regioncentrum.

2. Storregional tillgänglighet och förbättrad internationell uppkoppling (med 
kollektivtrafik)

3. Bättre möjligheter att arbets- och studiependla med cykel
4. Ökad tillgänglighet och framkomlighet för gods samt överflyttning till 

järnväg och sjöfart 
5. Förbättrad vägkapacitet inklusive trafiksäkerhetshöjande åtgärder

I tabellen nedan redovisas Södertörnskommunernas prioriterade åtgärder och hur 
dessa kopplas till de fem prioriteringsgrunderna. 

Södertörnskommunernas prioriterade åtgärder 1 2 3 4 5

Tvärspårväg syd x x
Riksväg 57 x
Väg 226 (genomförande av åtgärder i ÅVS) x x x
Väg 225 (genomförande av åtgärder i ÅVS) x x x x
Strukturerande kollektivtrafiksatsningar x x
Cykelsatsningar på Södertörn x
Flemingsberg resecentrum x x x
Tvärförbindelse Södertörn x x x x x
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5. Regeringens direktiv
Regeringen har pekat ut ett antal prioriterade utmaningar i direktivet till 
åtgärdsplaneringen. I tabellen nedan redovisas hur väl Södertörnskommuneras 
prioriterade åtgärder svarar upp mot dessa.

A. Klimatet - Bidra till ett förbättrat klimat 
B. Bostäder - Skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande
C. Näringslivet - Skapa förutsättningar för effektiva godstransporter
D. Sysselsättningen - Påverka sysselsättningen
E. Digitaliseringen - Ta hänsyn till digitaliseringens möjligheter
F. Ett inkluderande samhälle - Bidra till social hållbarhet

Södertörnskommunernas prioriterade 
åtgärder

A B C D E F

Tvärspårväg syd x x x x x
Riksväg 57 x x
Väg 226 (genomförande av åtgärder i ÅVS) x x x x
Väg 225 (genomförande av åtgärder i ÅVS) x x x x
Strukturerande kollektivtrafiksatsningar x x x x x x
Cykelsatsningar på Södertörn x x
Flemingsberg resecentrum x x x x x x
Tvärförbindelse Södertörn x x x x x
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6. Åtgärder från nuvarande länsplan som vi anser 
ska genomföras

Tvärspårväg syd
Spårväg syd har medel i förslaget till länsplan, i enlighet med avtal i 
Sverigeförhandlingen. Det innebär medel från 2024 och framåt. 
Södertörnskommunerna ser positivt på att medlen justerats för genomförd 
riskbedömning. Spårväg syd innebär en ny tvärförbindelse som binder samman flera 
knutpunkter i söderort, däribland två regionala stadskärnor, med övriga spårsystem 
och övrig befintlig kollektivtrafik mot såväl Tyresö/Haninge som centrala 
Stockholm. Denna satsning skapar förutsättningar för bostadsbyggande och kortare 
restid mellan de regionala stadskärnorna och vidare ut i regionen. Spårväg syd har 
fått finansiering via Sverigeförhandlingen, där en delmängd finansieras via 
länsplanen. Sverigeförhandlingen innebär projektstart 2024 med trafikstart tio år 
senare. Södertörnskommunerna ser positivt på en säkrad finansiering för detta 
projekt, men kräver en diskussion om tidigareläggning avseende såväl planering som 
byggnation. Planering pågår eller behöver startas i områden som innefattar 
Spårvägen, exempelvis i anslutning till Tvärförbindelse Södertörn, vilket förutsätter 
att resurser för planering även av spårvägen finns.

Spårväg syd förutsätter flera andra funktioner som inte finns omnämnda i förslaget 
till länsplanen – Flemingsbergs resecentrum samt en nedsänkning av väg 226 i syfte 
att få till en effektiv och funktionell bytespunkt mellan de olika trafikslagen, men 
också att minska barriäreffekterna i den regionala stadskärnan. Se beskrivning under 
de objekten.

Södertörnskommunerna önskar även utredningsmedel för förlängningar mot 
Flemingsbergsdalen, Tyresö/Haninge/Botkyrka samt mot Gullmarsplan.

Riksväg 57 (Gnesta – E4 trafikplats Järna) 
Riksväg 57 ingår i förslag till länsplan (Stockholms- och Sörmlands län)

Södertörnskommunerna ser positivt på att objektet finansieras i kommande länsplan.
Vägen behöver få jämnare hastigheter, säkra gångpassager och ökad trafiksäkerhet, 
främst vid skolor och busshållplatser där gåendes säkerhet prioriteras.
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7. Genomförande av åtgärder utifrån 
åtgärdsvalsstudier

Väg 226 - Huddingevägen
Det finns finansiering för vissa åtgärder på väg 226 i förslaget till länsplan, dock rör 
detta åtgärder som funnits med i föregående länsplan – åtgärder för oskyddade 
trafikanter längs väg 226, trafikplats Högskolan samt Pålamalmsvägen – Högskolan. 
En åtgärdsvalsstudie för väg 226 är färdigställd, men en avsiktsförklaring har ännu ej 
undertecknats och åtgärder föreslagna inom denna har inte finansiering inom 
länsplan.

Syfte
Att åstadkomma ökad trafiksäkerhet samt framkomlighet för kollektivtrafik både 
längs väg 226 och i korsningar som dels ger en bättre trafikfunktion, dels möjliggör 
bostadsutbyggnad i anslutning till vägen. Huddingevägen underlättar utvecklingen av 
resecentrum Flemingsberg och är kompletterande till övriga väginfarter mot 
Stockholm såsom E4/E20 samt väg 73. 

Brister/behov
Huddingevägen utgör på vissa ställen i dag en barriär, bland annat i Flemingsberg 
där stadsutveckling planeras på ömse sidor. I Flemingsberg korsar väg 226 
Regulatorvägen där Spårväg syd är tänkt att trafikera. För att det inte ska uppstå en 
konflikt mellan spårvägens och väg 226:s funktion, samt att åstadkomma en attraktiv 
sammanhållen regional kärna behöver vägen sänkas. 

Åtgärd
Södertörnskommunerna ser positivt på den finansiering som finns för pågående 
åtgärder på väg 226. Dock behöver viktiga återstående funktioner bland annat. 
utpekade i åtgärdsvalsstudien få finansiering och minst omnämnas som en 
namngiven framtida brist. Detta rör exempelvis åtgärder för oskyddade trafikanter, 
kollektivtrafikkörfält för att förbättra framkomligheten för stombussarna, samt 
nedsänkning av väg 226 i Flemingsberg. Trafikverket och kommunen är genom 
åtgärdsvalsstudie 226 överens om att en nedsänkning av väg 226 genom 
Flemingsberg är en prioriterad åtgärd och den enda rimliga med tanke på 
stadskärnans utveckling. Om detta projekt skjuts på framtiden kommer 
Flemingsbergs möjligheter till fortsatt utveckling avseende centrum för högre 
utbildning, rättscentrum för södra Stockholm och kontors/konferensmarknad att 
bromsas upp. Funktioner som är av vikt att de fortsätter utvecklas för att dels skapa 
en region i balans och dels säkerställa viktiga samhällsfunktioner för hela 
Södertörn/södra Stockholm. Att skapa ett stadscentrum i anslutning och tvärs 
väg/järnväg är strategiskt viktigt för den regionala stadskärnans fortsatta utveckling 
och helt avgörande för att det kunskapsintensiva näringslivet ska utvecklas i 
Flemingsberg. 
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Väg 225
Väg 225 ingår inte i förslaget till länsplan. Länsväg 225 är den kortaste vägen mellan 
Nynäshamn, Botkyrka och Södertälje och en viktig länk på Södertörn genom att den 
binder samman väg 73 med E4/E20. 

Syfte
Åtgärda trafiksäkerhetsbrister för oskyddade trafikanter längs vägen och som 
förväntas öka i samband med godstrafik från Nynäshamns hamn och Norviks hamn 
innan Tvärförbindelse Södertörn är färdigställd. 

Brister/behov
Under 2014 slutfördes en omfattande åtgärdsvalsstudie för väg 225 där flera olika 
åtgärder föreslogs. Det är olyckligt att de åtgärder som prioriteras i genomförda 
åtgärdsvalsstudier inte genomförs inom rimlig tid efter att utredningen är klar. 

Åtgärd
Genomförande av prioriterade åtgärder enligt genomförd åtgärdsvalsstudie.

8. Mindre investeringar/trimningsåtgärder 

Stombusslinjer på Södertörn - Strukturerande 
kollektivtrafiksatsningar mellan de regionala stadskärnorna
Medel för stombusstrafiken finns dels utpekat som namngivet objekt för väg 73 – 
Norra Sköndal – Gullmarsplan – Solna C, givet en motfinansiering från berörda 
kommuner, samt i de årliga pottpengarna inom åtgärdsområdet kollektivtrafik. 

Syfte
Sammantaget består Södertörnskommunernas prioritering av åtgärder som binder 
ihop våra regionala kärnor och den centrala regionkärnan på ett effektivt och 
klimatsmart sätt och att detta bör ske med stombuss till dess att det finns finansiellt 
utrymme att bygga spår. 

Brister/behov
Dagens kollektivtrafik utgör inte ett tillräckligt konkurrenskraftigt alternativ för 
arbetspendling på många av de viktiga pendlingsstråken på Södertörn. Förbättrade 
förutsättningar för kollektivtrafik genom åtgärdande av bytespunkter, 
kapacitetsbrister, busskörfält eller liknande är därför viktig. 

Åtgärd
I stomnätsplanen finns såväl stomlinje I (Tyresö- Vaxholm), stomlinje J (Tyresö-
Täby), stomlinje M (Kungens Kurva/Skärholmen – Orminge), stomlinje N (Tyresö C 
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- Norsborg) som stomlinje O (Nynäshamn-Nykvarn) utpekade som berör Södertörn. 
Dessa anser Södertörnskommunerna ska prioriteras i genomförandet. 

Förutom dessa har Södertörnskommunerna också pekat ut behovet av ytterligare en 
stomlinje på E4/E20 mellan de regionala stadskärnorna Södertälje och 
Skärholmen/Kungens kurva och vidare närmare Stockholm (Geneta/Ronna- 
Liljeholmen via Södertälje science park).  Denna sträcka har i dagsläget undermålig 
kollektivtrafik. Bilpendlingen är dominerande på sträckan. Förutom åtgärder i 
vägsystemet är det viktigt med attraktiva bytespunkter. 

Södertörnskommunerna ser positivt på att finansieringen för Gullmarsplan kvarstår. 
Gullmarsplan kommer att utgöra en än viktigare bytespunkt för resenärer från 
Södertörn då förlängningarna och förändringarna på tunnelbanans blå linje börjar 
trafikeras.

Södertörnskommunerna anser att det bör avsättas en tillräckligt tilltagen pott 
specifikt för dessa ändamål, då åtgärder i befintlig väginfrastruktur ofta är 
kostnadseffektiva lösningar som ger stor nytta. I dagens länsplan finns endast en 
generell pott för kollektivtrafik, en pott som dessutom ser ut att ha minskat jämfört 
med föregående plan. 
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Cykelsatsningar på Södertörn
Det är glädjande att flera regionala cykelstråk enligt regionala cykelplanen i 
Stockholm ingår i förslaget till länsplanen samt att de planerade byggstarterna är 
relativt tidigt i planperioden. Idag saknas möjlighet att arbets- och studiependla inom 
och mellan de regionala stadskärnorna. Det är dessutom bristande standard på de 
befintliga regionala cykelstråken in mot Stockholm som nyttjas av allt fler 
cykelpendlare. Det är viktigt att utbyggnaden av de regional cykelstråken inte 
inkräktar på framtida utrymmesbehov för stombuss.

De regionala cykelstråk som ingår i förslaget till länsplan på Södertörn är:
226 Skyttebrink-Tullinge station (klart 2019)
259 Glömstavägen (klart 2021)
260 Vendelsöstråket Skrubba (klart 2021)
260 Ältastråket (klart 2019)

Karta: utpekade cykelstråk i den regionala cykelplanen
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9. Utredningar som bör påbörjas tidigt i 
planperioden

Resecentrum Flemingsberg (järnväg)
Genomförandet av åtgärderna kopplat till Resecentrum Flemingsberg ser vi som nödvändiga 
att genomföra genom samordning och samfinansiering mellan nationell plan och länsplan. 
Därför finns detta objekt med i remissvaren till båda planerna.

Varken resecentrum Flemingsberg eller någon av de funktioner som förutsätts för att 
åstadkomma en attraktiv bytespunkt samt regional stadskärna finns omnämnd i 
förslaget till nationell plan. Dessa bör minst utpekas som en namngiven framtida 
brist.

Syfte
Att genom en attraktiv bytespunkt med kort bytestid skapa förutsättningar för ett 
fungerande kollektivtrafiksystem för arbetspendlare och resenärer på Södertörn, samt 
att skapa förutsättningar för en attraktiv sammanhållen regional stadskärna. Åtgärden 
är en viktig förutsättning för att andra större investeringar som syftar till att leda till 
ett ökat hållbart resande i Stockholmsregionen ska ge den effekt som önskas i det 
enskilda projektet. Detta har lyfts både i åtgärdsvalsstudien för Tvärförbindelse 
Södertörn, i åtgärdsvalsstudien för väg 226, Programstudie Spårväg syd samt i 
förstudie Järna – Stockholm. Det är även en förutsättning för att 
kapacitetsförstärkning i stomlinjenät och linjenät för bussar ska få önskad effekt

Behov/brist
Flemingsberg växer som regional stadskärna och planeras för fortsatt kraftig tillväxt, 
vad gäller bostäder, näringsliv, utbildning, sjukvård och forskning. Funktionen som 
viktig bytes- och omstigningspunkt söder om Stockholm kommer ytterligare att 
förstärkas genom de planerade stora infrastruktursatsningarna Förbifart Stockholm, 
Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn. Genom att planera infrastrukturen 
tillsammans med den tillkommande bebyggelse som just nu sker i Flemingsberg 
skapas förutsättningar för en hållbar utveckling.

Beslutet om Spårväg syd gör att en bra bytespunkt norr om plattformarna behöver 
skapas mellan de olika kollektiva, kapacitetsstarka trafikslagen i syfte att få så många 
som möjligt att välja dessa. Dagens stationsentré är belägen söder om plattformen 
och har redan idag kapacitetsbrist och rymmer inte den tillkommande ökning av 
resenärer som prognosticeras med utvecklingen av Flemingsberg. Flemingsbergs 
station har idag ca 25 000 av- och påstigande resenärer. År 2030 väntas 
kollektivtrafikresenärerna vara ca 60 000 per dygn och år 2050 öka till mellan 85 000 
och 110 000. Vid eventuell kapacitetsförstärkning för tåg Järna – Stockholm behöver 
möjligheterna till en omstigning vid Flemingsberg säkras. 
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Åtgärd
Flemingsbergs resecentrum bör pekas ut som en namngiven brist och därigenom 
utredas för att därefter tilldelas medel för finansiering och genomförande. Åtgärden 
följer Södertörnskommunernas inriktning för prioriterade funktioner och ger 
förutsättningar för en regional arbetsmarknad i balans. Södertörnskommunerna 
samarbetar gärna med Trafikverket och Trafikförvaltningen för att hitta de med 
effektiva åtgärderna.

För att skapa förutsättningar för en effektiv och funktionell bytespunkt mellan 
samtliga trafikslag i ett resecentrum krävs bland annat en nedsänkning av väg 226 
och en utbyggnad av trafikplats Högskolan. Medel bör avsättar för att utreda hur 
denna punkt ska fungera och utvecklas för att ge övriga objekt så stor nytta som 
möjligt (spårväg syd/ väg 226/ Tvärförbindelse Södertörn/ trafikplats Högskolan). 
Annars riskerar att dessa objekt inte uppfyller sin fulla potential. Åtgärderna bör 
samfinansieras från både länsplan och nationell plan.

10.Åtgärder som ej fått full finansiering i 
Nationell plan

Tvärförbindelse Södertörn
Tvärförbindelse Södertörn har hanterats inom ramen för nationell plan, men har bara 
uppnått finansiering till hälften av den bedömda kostnaden. Tvärförbindelse 
Södertörn är den slutliga länken för att färdigställa den yttre ringen kring Stockholm, 
där norrortsleden byggts och Förbifarten pågår. Södertörnskommunerna anser att det 
är oacceptabelt att objektet förskjutits i tid och att det inte finansieras i sin helhet 
under planperioden. Det är därför av yttersta vikt att den bedömda kostnaden får full 
finansiering under planperioden med planerat färdigställande 2025/2026.

Södertörnskommunerna ser att finansieringen och därigenom säkrandet av 
genomförandet av Tvärförbindelse Södertörn är av yttersta vikt för regionens 
utveckling och vill därför lyfta åtgärden även inom ramen för länsplanen. 

Passage av Södertälje kanal
De föreslagna åtgärderna i nationell plan löser inte de akuta problem som idag finns i 
passagen av Södertälje kanal. Dagens trafiksituation med nuvarande broar är mycket 
sårbar vid olyckor, vilka snabbt får stora konsekvenser på viktiga samhällsfunktioner 
i hela stockholmsregionen. Denna brist måste hanteras inom kommande planperiod. 
Att som Trafikverket föreslår acceptera att denna brist kvarstår efter planperiodens 
utgång är helt oacceptabelt.
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11.Övriga synpunkter på förslaget till länsplan
Södertörnskommunerna instämmer i Länsstyrelsens bedömning att mer medel 
behöver prioriteras till Stockholms län mot bakgrund av både den befolkningstillväxt 
som sker i länet och att rollen som landets ekonomiska motor och de avtal om ett 
omfattande bostadsbyggande som staten ingått med olika aktörer i regionen. Detta 
ställer krav på en tillgänglig region.

Södertörnskommunerna ser ett stort behov av att statens myndigheter samordnas 
bättre. Kommunerna har åtagit sig att möjliggöra för ett stort antal bostäder som 
också efterfrågas av staten. Denna utveckling av regionen behöver tydligare stöttas 
upp av statens alla myndigheter, bland annat genom att utlovade 
infrastruktursatsningar blir av.

Södertörnskommunerna ser med oro på att det vi tidigare avtalat fram förändrats i 
förslaget till nationell plan. Vi förutsätter att Ostlänken genomförs enligt tidigare 
beslut som första etappen av framtidens höghastighetsjärnväg dimensionerat för 320 
km/h. Att ensidigt ändra förutsättningarna som beslutats när det gäller finansiering 
och standard är inte acceptabelt.

Åtgärdsvalsstudier som arbetsmetod har nu funnits i några år. I linje med att hålla 
tidigare fattade överenskommelser ser Södertörnskommunerna det som viktigt att de 
åtgärder som prioriterats fram genom åtgärdsvalsstudier också genomförs. 
Trafikverket ansvarar för åtgärdsvalsstudierna som syftar till att utveckla 
gemensamma åtaganden där varje part bidrar med det som ligger inom respektive 
parts ansvarsområde. Det är därför viktigt att när nu kommunerna genomförs sina 
delar att även staten tar sitt ansvar.

I dagens länsplan finns mer generella potter för kollektivtrafik. Södertörns-
kommunerna anser att det bör finnas en särskild pott för stombussåtgärder samt att 
denna bör vara större än dagens potter. Det bör också göras möjligt att staten i högre 
utsträckning går in och medfinansierar åtgärder på kommunalt vägnät där vägarna 
fyller en regional funktion och effekterna är stora även för andra kommuners 
invånare. Det blir problematiskt för enskilda kommuner att medfinansiera åtgärder 
som fysiskt genomförs i en annan kommun. Södertörnskommunerna anser inte att 
detta är en framkomlig väg.

Södertörnskommunerna vill avsluta med att lyfta fram att detta förslag till länsplan är 
mycket välskriven och transparent och behandlar Stockholms läns utmaningar och 
behov på ett mycket bra sätt. Att de tilldelade ramarna inte räcker till för att hantera 
denna utmaning är att beklaga.
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Södertörnskommunerna instämmer också i Länsstyrelsens beskrivning av behovet av 
att länsplanen även ska kunna finansiera steg 1 och 2 åtgärder. Dessa åtgärder är 
oftast kostnadseffektiva och viktiga medel för att få till en effektiv användning av 
den infrastruktur som finns. 

För Södertörnskommunerna: 

Ebba Östlin
Ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka 

Meeri Wasberg
Ordförande i kommunstyrelsen i Haninge 

Daniel Dronjak 
Ordförande i kommunstyrelsen i Huddinge 

Bob Wållberg
Ordförande i kommunstyrelsen i Nykvarn

Patrik Isestad
Ordförande i kommunstyrelsen i Nynäshamn

Lennart Kalderén
Ordförande i kommunstyrelsen i Salem

Boel Godner
Ordförande i kommunstyrelsen i Södertälje

Fredrik Saweståhl
Ordförande i kommunstyrelsen i Tyresö
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Remiss om Förslag till Länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram ny Länsplan för transport-

infrastruktur för perioden 2018-2029. Länsstyrelsen inbjuder härmed länets 

kommuner, den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt berörda myndigheter 

och organisationer att svara på Länsstyrelsens remiss i ärendet. 

 

Slutligt förslag till länsplan kommer att överlämnas till regeringen 31 januari 

2018. De väntas sedan besluta om definitiva ekonomiska ramar för länsplanen 

under våren 2018. Därefter kommer Länsstyrelsen att fastställa den nya 

Länsplanen. 

 

Vi vill ha era synpunkter digitalt senast 30 november 2017. Svaren skickas till 

stockholm@lansstyrelsen.se, ange ”Remiss länsplan 2018-2029, dnr 14146-2017” 

i e-brevets ämnesrad. Frågor besvaras av: 

Trafikdirektör Robert Örtegren, robert.ortegren@lansstyrelsen.se, 010-223 16 89 

Infrastrukturstrateg Vahid Faraos, vahid.fararos@lansstyrelsen.se, 010-223 13 08 

Vi vill gärna att remissinstanserna svarar på följande frågor: 

 Innehåller Länsplanen relevant information för förståelsen av den 

ekonomiska fördelningen? 

 Har Länsstyrelsen utgått från rätt prioriteringsgrunder? 

 Givet förutsättningarna (regeringens direktiv, ekonomiska ramar, 

strategiska dokument med mera), har Länsstyrelsen prioriterat rätt 

åtgärder? 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Chris Heister 

Landshövding 

mailto:stockholm@lansstyrelsen.se
mailto:robert.ortegren@lansstyrelsen.se
mailto:vahid.fararos@lansstyrelsen.se
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Sammanfattning

REMISS

Sammanfattning

Länsplanen är en del av den statliga infrastruktur
planeringen och visar på investeringar i transport
systemet. Den 23 mars 2017 gav regeringen direk
tiv åt Länsstyrelsen att ta fram en ny Länsplan för 
perioden 2018–2029 med en planeringsram på 8 571 
miljoner kronor. I arbetet med Länsplanen har Läns
styrelsen inhämtat underlag från Trafikverket region 
Stockholm, Stockholms läns landsting, berörda 
myndig heter, angränsande län och regioner samt av 
länets kommuner. 

Kommunerna har regelbundet informerats via möten 
hos Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms 
län (KSL). Vidare har en regional hearing om länspla
nen genomförts med kommunerna och landstinget den 
25 januari 2017. Beredningen av länsplanen har varit 
föremål för löpande förankring med kommunerna. En 
politisk referensgrupp har varit knuten till landshöv
ding Chris Heister.

Arbetet med Länsplanen föregicks av en åtgärdsför
frågan samt avgränsningssamråd för miljöbedömning 
som sändes ut till länets kommuner, landstinget och 
berörda myndigheter. Svaren visar på omfattande 
behov av investeringar i länet och har tydligt fokus 
på kollektiv trafiklösningar, effektiviseringsåtgärder 
och cykel vägs investeringar. Under våren 2017 har ett 
arbete med samlad konsekvensbedömning löpt paral
lellt med arbetet att ta fram en ny Länsplan. Förutom 

de transportpolitiska målen och förordningen om 
läns  planer har följande faktorer varit avgörande för att 
välja ut åtgärder:

 y Regeringens direktiv (Sverigeförhandlingen, 
bostadsbyggande, kollektivtrafik som grund)

 y Följdinvesteringar av 2013 års Stockholms
förhandling

 y Länsplanens miljöbedömning
 y Remissvar Länsstyrelsens åtgärdsförfrågan 

(genom föra beslutade objekt – kostnadsökningar)
 y Storregional systemanalys (tillgängligheten in 

mot Stockholm, ökad spårtrafik, effektiva gods
transporter på järnväg och sjöfart).

 y Regional inriktning för transportsystemet 
(kollektivt rafik, cykel, bostäder och näringsliv)

 y Regional balans och systemperspektiv

En stor del av Länsplanen är låst från tidigare stat
liga förhandlingar och följdinvesteringar till följd av 
dessa. Flera åtgärder samspelar också i ett system
perspektiv eller behöver tillföras ökade anslag.
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Svar på remiss - Framställan om förändrad trängselskatt i 
Stockholm

Finansdepartementet  har sänt ut Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm på 
remiss fram till den 9 november 2017. Regeringen uppdrog 2014 åt en förhandlare att ingå 
överenskommelser med berörda aktörer i Stockholms län, Västra Götalands län samt Skåne 
län kring åtgärder som förbättrar tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och leder 
till ökat bostadsbyggande i dessa län. Utredningen kallas Sverigeförhandlingen. 

I uppdraget ingick också att analysera behovet av justeringar i trängselskatten med hänsyn 
till överenskomna åtgärder och inkludera sådana justeringar i överenskommelserna. 
Sverigeförhandlingen har därför tagit fram detta förslag gällande Stockholms län, och 
trafikverket har bistått Sverigeförhandlingen med analyser av trängselskattens utformning.

Kommunstyrelseförvaltningen avstyrker sammanfattningsvis att trängselskattehöjningen i 
Stockholms län genomförs. Trängselskattens maxbelopp höjs från 105 kronor per dygn till 
135 kronor per dygn, vilket motsvarar en höjning på cirka 29 procent, medan 
konsumentprisindex de senaste fyra åren endast ökat med drygt två procent totalt. 
Skillnaden innebär en orimlig belastning på den enskilde stockholmarens kostnader och 
höjningen avstyrks därför.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 5 oktober 2017. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelsen daterad 2017-10-05 som sitt remissvar 
på Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm.

______________________
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsen 
 

 
 Remissvar Framställan om förändrad trängselskatt i 

Stockholm  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelsen daterad 2017-10-05 som sitt 
remissvar på Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen avstyrker sammanfattningsvis att trängselskattehöjningen 
i Stockholms län genomförs. Trängselskattens maxbelopp höjs från 105 kronor per dygn 
till 135 kronor per dygn, vilket motsvarar en höjning på cirka 29 procent, medan 
konsumentprisindex de senaste fyra åren endast ökat med drygt två procent totalt. 
Skillnaden innebär en orimlig belastning på den enskilde stockholmarens kostnader och 
höjningen avstyrks därför. 

Ärendet 
Finansdepartementet  har sänt ut Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm på 
remiss fram till den 9 november 2017. Planen är att kommunstyrelsen beslutar 
remissvaret vid sammanträdet den 30 oktober 2017. 

Regeringen uppdrog 2014 åt en förhandlare att ingå överenskommelser med berörda 
aktörer i Stockholms län, Västra Götalands län samt Skåne län kring åtgärder som 
förbättrar tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och leder till ökat 
bostadsbyggande i dessa län. Utredningen kallas Sverigeförhandlingen. I uppdraget ingick 
också att analysera behovet av justeringar i trängselskatten med hänsyn till 
överenskomna åtgärder och inkludera sådana justeringar i överenskommelserna. 
Sverigeförhandlingen har därför tagit fram detta förslag gällande Stockholms län, och 
trafikverket har bistått Sverigeförhandlingen med analyser av trängselskattens 
utformning. 

Fyra förändringar föreslås från den 1 januari 2020: 

● Trängselskatt en halvtimme tidigare på morgonen, klockan 06.00 
● Högre avgiftsnivå under högtrafikmånaderna mars-november 
● Trängselskatt första juliveckan 
● Trängselskatt dag före vissa helgdagar: skärtorsdag, valborgsmässoafton, dag 

före Kristi himmelsfärdsdag, dag före nationaldag samt dag före alla helgons dag. 
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Maxbeloppet ökas med 29 procent från 105 kr till 135 kr per fordon och dag 
mars-november. Föreslås att trafikverket får i uppdrag att analysera 
trängselskattenivåerna vart fjärde år. Intäkterna från trängselskatten väntas öka med 
cirka 7 500 mnkr över cirka 23 år pga de föreslagna ökningarna, och ska användas till 
kollektivtrafikinvesteringar som Sverigeförhandlingen slutit avtal om med SLL och 
kommunerna Huddinge, Solna, Stockholm, Täby, Vallentuna och Österåker. 

Förändringarna väntas ge trafikminskningar på de stora lederna med 1-4 procent, och 
kollektivtrafikresandet väntas öka med 1 procent. 

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter 
Nedan beskrivs synpunkter per avsnitt i framställan. 

Sammanfattning 
Eftersom antalet målpunkter för arbetsplatser, bostäder, servicecentra och offentliga 
myndigheter är mycket större norr om om Saltsjö-Mälarsnittet än söder därom innebär 
trängselskatten på Saltsjö-Mälarsnittet att resenärer från kommunerna söder om 
Stockholm tvingas betala trängselskatt två gånger för sådana besök, medan resenärer 
som kommer norrifrån slipper detta. Denna brist på likvärdighet i behandlingen av 
invånarna i länets olika delar är oacceptabel. Förslaget om att ytterligare höja 
trängselskatt på Saltsjö-Mälarsnittet avstyrks därför. 

Som en följd av att trängselskattehöjning på Saltsjö-Mälarsnittet avstyrks, avstyrks också 
att trängselskatt höjs på Essingeleden. Trängselskatt, eller höjning därav, bör inte införas 
där förrän Förbifarten är klar, så att resenärerna har ett ej skattebelagt alternativ att 
välja. 

Utgångspunkter 
I sista stycket beskrivs de första två stegen i fyrstegsprincipen, bl a “överväga åtgärder 
som kan påverka behovet av transporter och resor” men behovet av resor påverkas inte 
av trängselskatten. Vidare skriver man “genomför åtgärder som medför ett mer effektivt 
utnyttjande av den befintliga infrastrukturen” men hittills har trängselskatterna haft en 
marginell påverkan på utnyttjandet. Därför bör skrivningarna utgå och istället kort och 
gott beskriva att detta är en extraskatt som tas ut av bilister. 

Ramavtal 6 - Storstad Stockholm 
I grundmodellen som trädde i kraft den 1 januari 2016 nämns att skattebeloppen 
lämpligen ses över åtminstone vart fjärde år, men ingenstans nämns att skatten skulle 
utökas i tid, dvs en halvtimme tidigare på morgonen, första veckan i juli och dag före 
vissa helgdagar. Salem avstyrker därför dessa höjningar. 

Det är viktigt att intäkterna från trängselskatten fortsätter att gå till 
infrastrukturinvesteringar i Stockholmsregionen och att de behandlas som regional 
medfinansiering, vilket slogs fast i Stockholmsöverenskommelsen från 2009. Härutöver är 
det nödvändigt att staten tar ett större ansvar för utbyggnad av trafikinfrastrukturen. 
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Därför är principen som beskrivs i framställan felaktig. Principen innebär att “om de 
faktiska intäkterna från trängselskatten bedöms komma att understiga detta belopp är 
parterna i avtalet överens om att justering av trängselskatten ska genomföras för att 
säkerställa att Statens medfinaniering upprätthålls”. Då överlastas finansieringsansvaret 
på trafikanterna istället för på staten.  

Staten måste öka sin finansiering av trafikinfrastruktur i Stockholmsregionen. Det 
motiveras främst av de uppenbara behov som finns mot bakgrund av den tillväxt av 
företagande och befolkningstal, högre utbildning mm som redan är en realitet och som 
väntas fortgå många år framöver. 

Belöningar, t ex lägre biljettpriser i kollektivtrafiken, istället för bestraffningar, t ex 
trängselskatt, förordas eftersom de senare riskerar att göra medborgarna negativt 
inställda och därmed motverka syftet med åtgärderna. Bilismen belastas redan idag med 
skatter och andra pålagor som vida överstiger kostnaderna som trafikslaget för med sig, 
därför bör ytterligare pålagor undvikas. 

Höjd trängselskatt bör undvikas eftersom det inte har någon påtaglig miljöeffekt om man 
studerar trafikbelastningen på Essingeleden. Istället bör utbyggnaden av Förbifart 
Stockholm intensifieras för att snarast avhjälpa de klimatskadliga köbildningarna på 
Essingeleden. Inkomsterna av trängselskatten bör bekosta utbyggnad av vägnätet. 

Förslag om förändringar av trängselskatten i Stockholm 
På sidan 4, tredje stycket nedifrån, sägs att “... bedöms åtgärden ha mycket goda 
trafikstyrande effekter och leda till förbättrad framkomlighet…” men enligt trafikverkets 
konsekvensanalys väntas kollektivtrafikresandet öka med mindre än en procent, därför 
bör skrivningen tas bort. 

Kontrollstationer för trängselskatten 
På sidan 7, tredje stycket nedifrån, sägs att “... trängselskatten verkar genom att minska 
vägtrafiken kan den också bidra till förbättrad miljö…”. Men trafikverkets 
konsekvensanalys visar att koldioxidutsläppen endast beräknas minska med omkring en 
halv procent, därför bör skrivningen om förbättrad miljö utgå. 

Om framställan hänvisar till miljöeffekter bör en analys inkluderas av vad ökningen av 
andelen fossilfria bilar medför för miljön. 

I sista stycket skrivs att öppnandet av Förbifart Stockholm skulle kunna medföra en 
trängselskattesänkning, men här vill Salem att det står att en sänkning ska göras. 

Konsekvensbeskrivning 
Kostnaden för trängselskattehöjningen anges till 8,5 mnkr (engångskostnad) och 5,2 
mnkr (årlig kostnad). Med 10 års avskrivning av 8,5 mnkr blir den årliga kostnadsökningen
cirka 6 mnkr som istället föreslås användas till framkomlighetsfrämjande åtgärder. 

Trängselskattehöjningen förväntas minska trafikflödena med 1-4 procent, 
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kollektivtrafikresandet beräknas öka med 1 procent och koldioxidutsläppen väntas 
minska med omkring en halv procent. Men trafikverkets konsekvensanalys anger att 
modellen som används för beräkningar av trängselskattens effekter överskattar 
effekterna, men överskattningen kvantifieras inte. Det innebär att trafikverkets 
effektberäkningar kan ifrågasättas, särskilt som de oftast anger små procentuella 
effekter. Salem vill att överskattningen kvantifieras och att den på så sätt justerade 
effekten redovisas istället. 

Trängselskattens maxbelopp höjs från 105 kronor per dygn till 135 kronor per dygn, vilket 
motsvarar en höjning på cirka 29 procent, medan konsumentprisindex de senaste fyra 
åren endast ökat med drygt två procent totalt. Skillnaden innebär en orimlig belastning 
på den enskilde stockholmarens kostnader och avstyrks därför. 

Remissvaret hade underlättats om materialet varit i ett kopierbart textformat, vilket 
finansdepartementet förväntar sig från remissinstanserna, och om framställan varit 
sidnumrerad. Salem kräver att kommande remissförfrågningar utformas så. 
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Kommundirektör 
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kommun i ämnesraden på e-postmeddelandet.  
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Remiss Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm 
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1 Kammarrätten i Stockholm 
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8 Trafikverket 
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10 Trafikanalys 

11 Konkurrensverket 

12 Regelrådet 

13 Botkyrka kommun 

14 Danderyds kommun 

15 Ekerö kommun 

16 Haninge kommun 

17 Huddinge kommun 

18 Järfälla kommun 

19 Lidingö kommun 

20 Nacka kommun 
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21 Norrtälje kommun 

22 Nykvarns kommun 

23 Nynäshamns kommun 

24 Salems kommun 

25 Sigtuna kommun 

26 Sollentuna kommun 

27 Solna kommun 

28 Stockholms kommun 

29 Sundbybergs kommun 

30 Södertälje kommun 

31 Tyresö kommun 

32 Täby kommun 

33 Upplands-Bro kommun 

34 Upplands Väsby kommun 

35 Vallentuna kommun 

36 Vaxholms kommun 

37 Värmdö kommun 

38 Österåkers kommun 

39 Stockholms läns landsting 

40 BIL Sweden 

41 Biltrafikens Arbetsgivareförbund 

42 Föreningen Gröna Bilister 

43 Motorbranschens Riksförbund 

44 Motormännens Riksförbund 

45 Naturskyddsföreningen 

46 AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) 

47 Svensk Handel 

48 Svensk Kollektivtrafik 

49 Svenska Taxiförbundet 

50 Svenska Transportarbetareförbundet 
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51 Svenskt Näringsliv 

52 Sveriges Bussföretag 

53 Sveriges Kommuner och Landsting 

54 Sveriges Transportindustriförbund 

55 Sveriges Åkeriföretag 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 9 
november 2017. Svaren bör lämnas både på papper och per e-post till 
fi.registrator@regeringskansliet.se. Det elektroniska yttrandet bör lämnas i 
ett kopierbart textformat (exempelvis Word) och filnamnet bör vara 
remissinstansens nummer och namn från remisslistan ovan. Ange 
diarienummer Fi2017/03387/S2 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av 
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 
lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 
svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan 
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

Agneta Bergqvist 
Departementsråd 
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1 Bakgrund 

Regeringen tillsatte den 1 juli 2014 en särskild utredare, som ska fungera 
som förhandlingsperson, och som bl.a. ska ingå överenskommelser med 
berörda kommuner, landsting och andra berörda aktörer i Stockholms län 
kring åtgärder som förbättrar tillgängligheten och kapaciteten i 
transportsystemet och leder till ett ökat bostadsbyggande (dir. 2014:106). 
I direktiven anges att behovet av justeringar i trängselskatten med hänsyn 
till överenskomna åtgärder ska analyseras och, om ett sådant behov finns, 
ska sådana justeringar ingå i överenskommelserna. 

Regeringen beslutade den 17 juli 2014 om vissa tilläggsdirektiv till 
ovan nämnda direktiv (dir. 2014:113).  

En framställan från regeringens förhandlingsperson inkom till 
regeringen i augusti 2017. I framställan lämnas förslag om vissa 
förändringar gällande trängselskatt i Stockholm. Till framställan har 
bilagts två underlagsrapporter från Trafikverket: Konsekvensanalys av en 
kombination av trängselskatteåtgärder och Hur kan trängselskatten 
förändras i Stockholmsregionen?. Regeringens förhandlingsperson anger 
i framställan att de ökade intäkterna till följd av de föreslagna 
förändringarna används för finansieringen av de inversteringar i ny 
transportinfrastruktur för kollektivtrafik som Sverigeförhandlingen på 
regeringens uppdrag har slutit avtal om med Stockholms läns landsting, 
Huddinge kommun, Solna stad, Stockholms stad, Täby kommun, 
Vallentuna kommun och Österåkers kommun.  

För att komplettera förslaget i framställan har det inom 
Finansdepartementet tagits fram ett förslag till författningstext och 
tillhörande författningskommentar som bygger på framställan. 

Det bedöms att förändrad och breddad trängselskatt är en förutsättning 
för den investering i ny transportinfrastruktur för kollektivtrafik som 
förhandlas inom ramen för Sverigeförhandlingen. 
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      2 Förslag till lag om ändring i lagen 
(2004:629) om trängselskatt 

Härigenom föreskrivs att bilaga 1 till lagen (2004:629) om 
trängselskatt ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse  

Bilaga 11 
Stockholms kommun 

 
1. Kartor av vilka det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska 

placeras. 
 

Stockholms innerstad 
 

 
 
 

 

1 Senaste lydelse SFS 2014:248. 
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Essingeleden 
 

 
 

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under 
följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan 
betalstation som är markerad på kartorna. I fråga om kartan som 
benämns Essingeleden gäller detta för passage på Essingeleden över den 
streckade linjen på kartan, dock inte för trafik till och från 
Drottningholmsvägen öster om Essingeleden eller till och från 
Lindhagensgatan. 

Dag före helgdag och under juli månad ska ingen skatt tas ut. 
Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade 
minuten. 

 
 



  

  

5 

      Stockholms innerstad 
 
Tider Skattebelopp  
klockan kronor  
6.30–6.59 15  
7.00–7.29 25  
7.30–8.29 35  
8.30–8.59 25  
9.00–9.29 15  
9.30–14.59 11  
15.00–15.29 15  
15.30–15.59 25  
16.00–17.29 35  
17.30–17.59 25  
18.00–18.29 15  
 
Essingeleden 

 
Tider Skattebelopp  
klockan kronor  
6.30–6.59 15  
7.00–7.29 22  
7.30–8.29 30  
8.30–8.59 22  
9.00–9.29 15  
9.30–14.59 11  
15.00–15.29 15  
15.30–15.59 22  
16.00–17.29 30  
17.30–17.59 22  
18.00–18.29 15  

 
3. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå 

till 105 kronor. 
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Föreslagen lydelse  
Bilaga 1 

Stockholms kommun 
 
1. Kartor av vilka det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska 

placeras. 
 
Stockholms innerstad 
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      Essingeleden 
 

 
 
2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under 

följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan 
betalstation som är markerad på kartorna. I fråga om kartan som 
benämns Essingeleden gäller detta för passage på Essingeleden över den 
streckade linjen på kartan, dock inte för trafik till och från 
Drottningholmsvägen öster om Essingeleden eller till och från 
Lindhagensgatan. 

Dag före helgdag ska, om inget annat framgår av tredje eller fjärde 
stycket, ingen skatt tas ut.  

Skatt ska tas ut för 
– dag före långfredagen, 
– dag före Kristi himmelsfärdsdag, och 
– dag före alla helgons dag. 
Skatt ska även tas ut för, om de infaller på en vardag utom lördag, 
– dag före den 1 maj och 
– dag före nationaldagen. 
Under juli månad ska ingen skatt tas ut förutom för de fem första 

vardagarna utom lördag i den månaden.  
Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade 

minuten. 
Med högsäsong avses 1 mars–dagen före midsommarafton och 

15 augusti–30 november. Med lågsäsong avses övrig tid. 
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Stockholms innerstad 
 

Tider Skattebelopp Skattebelopp 
klockan kronor kronor 
 lågsäsong högsäsong 
6.00–6.29 15 15 
6.30–6.59  25 30 
7.00–7.29 35 45 
7.30–8.29 35 45 
8.30–8.59 25 30 
9.00–9.29 15 20 
9.30–14.59 11 11 
15.00–15.29 15 20 
15.30–15.59 25 30 
16.00–17.29 35 45 
17.30–17.59 25 30 
18.00–18.29 15 20 

 
Essingeleden 

 
Tider Skattebelopp Skattebelopp 
klockan kronor kronor 
 lågsäsong högsäsong 
6.00–6.29 15 15 
6.30–6.59 22 27 
7.00–7.29 30 40 
7.30–8.29 30 40 
8.30–8.59 22 27 
9.00–9.29 15 20 
9.30–14.59 11 11 
15.00–15.29 15 20 
15.30–15.59 22 27 
16.00–17.29 30 40 
17.30–17.59 22 27 
18.00–18.29 15 20 
 

3. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå 
till 105 kronor under lågsäsong och 135 kronor under högsäsong. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer 

som sker före ikraftträdandet. 
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      3 Författningskommentar 

3.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:629) 
om trängselskatt 

Bilaga 1 
Första meningen i andra stycket i punkten 2 delas upp på fyra stycken 
och den andra meningen i samma stycke flyttas till ett eget sjätte stycke. 
Det görs ett tillägg till det andra stycket på så sätt att det anges att ingen 
skatt ska tas ut dag före helgdag, om inget annat framgår av tredje eller 
fjärde stycket. I det nya tredje stycket görs en uppräkning över vissa 
dagar före helgdagar som skatt ska tas ut för. I det nya fjärde stycket görs 
en uppräkning över vissa dagar före helgdagar som skatt ska tas ut för, 
dock inte om dessa dagar infaller på lördagar. Vilka dagar som avses 
med de uppräknade helgdagarna framgår, med undantag för dag före den 
1 maj, av lag (1989:253) om allmänna helgdagar. Det görs även ett 
tillägg till det nya femte stycket på så sätt att skatt ska tas ut för de fem 
första vardagarna utom lördag i juli månad. När de fem första vardagarna 
utom lördag i juli räknas, räknas inte med lördag. Om den 1 juli infaller 
på en fredag utgörs de fem första vardagarna således av fredag, måndag, 
tisdag, onsdag och torsdag. Dessa tillägg innebär att antalet skattefria 
dagar på ett år minskar. Tabellerna i punkten ändras på så sätt att det 
införs två kolumner som gäller med vilket belopp skatt ska betalas. Av 
den ena kolumnen framgår med vilket belopp skatt ska betalas under 
lågsäsong och av den andra kolumnen framgår med vilket belopp skatt 
ska betalas under högsäsong. Vad som avses med hög- respektive 
långsäsong framgår av ett nytt sjunde stycke. Tabellerna i punkten ändras 
även på så sätt att det införs ytterligare en tidsperiod på morgonen 
(kl. 6.00–6.29) för vilken skatt ska tas ut. Vidare höjs ett antal 
skattebelopp för vissa tidsperioder. 

I punkten 3 görs ett tillägg på så sätt att den sammanlagda skatten per 
kalenderdygn och bil högst ska uppgå till 105 kronor under lågsäsong 
och 135 kronor under högsäsong. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Lagen träder i kraft den 1 januari 2020. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.  
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Sammanfattning 
Trafikverket har fått i uppdrag av Sverigeförhandlingen att utreda olika förändringar av 

trängselskattesystemet för Stockholms län. I uppdraget ingår även att belysa vilka intäkter de 

föreslagna trängselskattesystemen kan ge och vilka effekter de beräknas få för trafiken i länet.  

Trängselskatt är ett styrmedel som syftar till att minska trängseln och förbättra 

framkomligheten i vägnätet. En väl utformad trängselskatt gör att vissa resenärer väljer att 

resa på ett annat sätt, någon annanstans eller vid någon annan tidpunkt, vilket ger bättre 

framkomlighet för de kvarvarande trafikanterna. De trafikanter som inte ändrar sitt beteende 

och därmed betalar trängselskatt, blir (helt eller delvis) kompenserade genom kortare 

restider. Ett trängselskattesystem medför dock i de flesta fall att bilisters tillgänglighet1 

minskar då kostnaden för trängselskatt inte fullt ut kompenseras av de förbättrade restiderna. 

I ett väl utformat system är nettoförsämringen för bilisterna lägre än intäkterna som tillfaller 

staten, vilket sammanvägt ger en samhällsekonomisk nytta. 

Ett flertal olika förändringar har studerats och bedömts utifrån dess trafikstyrande effekter. 

Det har även gjorts beräkningar av hur intäkterna från trängselskatt skulle förändras, samt 

hur de studerade åtgärderna påverkar varandra. Tabellen nedan visar en sammanfattning av 

de studerade åtgärderna. I tabellen beskrivs även åtgärdernas prioritet utifrån deras 

trafikstyrande effekter samt årlig intäkt. Prioriteringen är gjord med skalan 1 till 4, där 1 avser 

åtgärder med hög prioritet och mycket goda trafikstyrande effekter. Den prioritet som anges 

i tabellen avser tidsperioden år 2020-2025, det vill säga innan Förbifart Stockholm öppnat 

för trafik. Åtgärder med hög prioritet bedöms ge goda trafikstyrande effekter även innan år 

2020. Förbifart Stockholm kommer att få stor påverkan på trafiken genom att främst 

Essingeleden och delvis även innerstaden avlastas, vilket kan leda till att behovet av 

trängselskatt där minskar. Därför bör vissa av de studerade åtgärderna åter analyseras när 

denna påverkan är bättre känd. Vilka åtgärder som avses visas i tabellen på nästa sida.  

Det finns även behov av att generellt och återkommande se över nivåer och utformning av 

trängselskatten så att syftet att förbättra framkomligheten i högtrafik kan upprätthållas. Detta 

kan t.ex. redovisas som en del av det underlag som tas fram för riksdagens inriktningsbeslut 

för transportpolitiken som normalt tas fram varje mandatperiod.  

Olika styrmedel samverkar och bör i många fall analyseras tillsammans för att rättvisande 

effekter och utformning ska kunna tas fram för ett eventuellt samtidigt genomförande. 

Åtgärderna i tabellen har analyserats var och en för sig. Vissa av åtgärderna kan kombineras 

med andra så som de är utformade i rapporten. Det gäller åtgärd 1 och 10 till 15, d.v.s. 

breddning av trängselskatteperioden från kl. 6.00 samt åtgärder som berör trängselskatt på 

helger eller i juli. Andra åtgärder måste justeras i skattenivå och bli föremål för nya analyser 

för att kunna kombineras. Det gäller åtgärd 2 och 3, d.v.s. ny trängselskatt i Södra länken och 

högre trängselskatt på Essingeleden. Åtgärd 5 till 9 innebär olika nivåjusteringar av 

nuvarande trängselskatt och införandet av trängselskatt på innerstadsbroarna. Om något av 

dessa förslag ska genomföras samtidigt måste nivåerna justeras och kombinationen åter 

                                                
1 Tillgängligheten kan definieras som det samhällsekonomiska värdet av den möjlighet som 
transportsystemet ger att nå värdefulla målpunkter i omgivningen. Antalet målpunkter, deras 
attraktivitet och transportsystemets funktion sett som restid och reskostnad är viktiga 
faktorer för tillgänglighetens storlek. 



 

 
 

analyseras. Åtgärd 4, att utvidga trängselskatten till närförorterna innebär att gå från en till 

ett flertal zoner och är ett helt fristående förslag. 

Tabell. Sammanfattning av de studerade åtgärderna. Prioritet ur trafiksynpunkt och intäkt avser perioden år 

2020-2025, det vill säga innan Förbifart Stockholm öppnat för trafik. Intäkter anges i löpande priser.  

Åtgärd 
Prioritet ur 

trafiksynpunkt 

år 2020-2025 

Intäkter år 2020 
Motiverad efter 

2026 

Nr. Beskrivning 

1 
Breddning av trängselskatteperioden från kl. 06:00 

1 80 mkr/år 
Ny analys behövs 

efter 2026 

2 
Anpassning av trängselskattenivåerna på Essingeleden, upp 

till 35 kr 
1 20 mkr/år 

Ny analys behövs 

efter 2026 

3 
Trängselskatt även för Södra länken, upp till 30 kr (med 

dagens nivåer på Essingeleden)  
1 200-250 mkr/år ja 

4 

Utvidgat trängselskattesystem till närförorterna, upp till 30 

kr för innerstadszonen och upp till 15 kr för 

närförortszonerna 

1 1 200-1 500 mkr/år ja 

5 

Trängseldifferentiering av trängselskattenivåerna under 

högtrafikperioder under 7 månader, +15 kr i rusningsriktning 

och oförändrat i motsatt riktning för innerstaden, +10 kr på 

Essingeleden i båda riktningar  

1-2 160 mkr/år ja 

6 
Säsongshöjning av trängselskattenivåerna under 

högtrafikperioderna under 7 månader, upp till +10 kr  
2 200 mkr/år ja 

7 Trängselskatt även på innerstadsbroarna, upp till 15 kr  2 220 mkr/år ja 

8 

Trängseldifferentiering av trängselskattenivåerna under 

högtrafikperioder under hela året, upp till +15 kr i 

rusningsriktning och oförändrat i motsatt riktning för 

innerstaden, upp till +10 kr på Essingeleden i båda riktningar  

3 250 mkr/år ja 

9 
Generell höjning av trängselskattenivåerna under 

högtrafikperioderna hela året, upp till +10 kr  
3 300 mkr/år 

Ny analys behövs 

efter 2026 

10 
Trängselskatt även dag före vissa helgdagar,  

upp till 35 kr 
3 20 mkr/år ja 

11 
Trängselskatt även första veckan i juli, upp till 35 kr 

4 30 mkr/år 
Ny analys behövs 

efter 2026 

12 
Trängselskatt på helger under en begränsad tid och vid några 

få portaler, 10 kr mellan kl. 13:00 och 16:59 
4 10 mkr/år 

Ny analys behövs 

efter 2026 

13 
Höjning av maxtaxa från 3 till 4 gånger högsta belopp 

4 30-35 mkr/år 
Ny analys behövs 

efter 2026 

14 
Generell trängselskatt på helger, upp till 20 kr mellan kl. 

11:00 och 18:59 
Ej motiverad 260 mkr/år Nej 

15 
Höjning av maxtaxa från 3 till 5 gånger högsta belopp 

Bör utredas vidare 45-55 mkr/år 
Ny analys behövs 

efter 2026 
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Sammanfattning 
Trafikverket har på uppdrag av Sverigeförhandlingen utrett olika förändringar av 
trängselskattesystemet i Stockholm1. En överenskommelse träffades mellan 
Sverigeförhandlingen och regionala parter i april 2017. Som en del i att finansiera 
kollektivtrafikinvesteringarna ingår att justera trängselskatten i Stockholm. De justeringar 
av befintligt trängselskattesystem som enligt Sverigeförhandlingen ingår är:   

1) Tidigareläggning av skatteperioden med en halvtimme på morgonen, det vill 
säga att trängselskattskatt tas ut från och med klockan 06.00 på vardagar.  

2) Trängselskatt införs på vissa dagar före helgdag; skärtorsdagen, 
valborgsmässoafton, dagen före Kristi himmelsfärdsdag, dagen före 
nationaldagen samt dagen före alla helgonsdag2.  

3) Första veckan i juli blir skattebelagd3.  

4) Trängselskatten höjs under högtrafikmånader med 10 kr till 45 kr/passage. 
Månader som berörs är mars, april, maj och juni samt september, oktober och 
november med undantag för dag före helgdag4. 

Utöver ovanstående punkter skall även en översyn av trängselskatten göras vart fjärde år.  

För att beräkna effekterna av olika trängselskattenivåer och placeringar av betalsnitt har 
information om dagens trafiksituation och trafikprognosmodeller använts. Det förändrade 
trängselskattesystemet bedöms tas i bruk år 2020. De effektbedömningar som presenteras i 
denna rapport avser perioden fram till dess att Förbifart Stockholm öppnar för trafik, det vill 
till och med år 2025. Tidigare utredningar har visat att Förbifart Stockholm kommer att få 
stor påverkan på trafiksystemet i Stockholms län. Den ökade kapaciteten över Saltsjö-
Mälarsnittet kommer att bidra till förbättrad tillgänglighet och framkomlighet. Ur ett 
trafikstyrningsperspektiv bör då systemet för trängselskatt ses över och sannolikt justeras1.  

Nyttorna av det förändrade trängselskattesystemet har bedömts utifrån den minskade 
trängsel som det förändrade systemet ger upphov till. Effektberäkningar har genomförts för 
att beskriva hur det förändrade systemet för trängselskatt påverkar kollektivtrafikresandet, 
utsläpp av koldioxid, intäkter samt hur den enskilde trafikanten och företagen påverkas.  

Den sammanlagda minskningen i trafikarbete beräknas uppgå till ca två procent en 
genomsnittlig vardag i Stockholms innerstad och ca en halv procent i Stockholms län. 
Trafikefterfrågan över trängselskattesnittet för Stockholms innerstad och på Essingeleden 
beräknas minska med tre procent i genomsnitt ett genomsnittligt vardagsdygn. Det är dock 
stor skillnad beroende på tid på året. Störst effekt beräknas den förändrade trängselskatten 

                                                
1 Trafikverket 2017, Hur kan trängselskatten förändras i Stockholmsregionen?, 2017:105.  
2  Under förutsättning att dessa dagar infaller på en vardag. 
3 Detta har tolkats som att det är de första 5 vardagarna i juli som blir skattebelagda.  
4 Exakta datum har inte angetts. Baserat på kunskap om framkomlighet i befintligt 
trafiksystem bedöms perioderna från vecka 10 till midsommar och från 15 augusti till 
30 november vara högtrafikmånader. Undantag är dag före helgdag. 



 

 
 

få under högtrafikmånader, framförallt under den tidiga morgonperioden på Essingeleden 
och i Södra länken. Under lågtrafikmånader (vintermånader) förväntas små 
framkomlighetsförändringar.   

Koldioxidutsläppen i regionen förväntas minska i samma utsträckning som det förändrade 
trafikarbetet, det vill säga med cirka en halv procent under vardagar.   

Kollektivtrafikresandet till, från och inom innerstaden under ett dygn under 
högtrafikmånaderna beräknas öka med mindre än en procent.  

Förslaget om ändrade trängselskatter beräknas sammantaget öka skatteintäkterna med 
cirka  325-340 miljoner kronor per år från att de införs år 2020 fram till och med år 2025. 
För en privatbilist med två beskattade passager till och från arbetet under vardagar beräknas 
uttaget av trängselskatt med den nya lagstiftningen till mellan 16 230 och 19 300 kronor för 
år 2020. Med nuvarande lagstiftning beräknas uttaget av trängselskatt uppgå till mellan 
11 250 och 15 750 kronor per år. För trafikanter som passerar trängselskattesnittet tre 
gånger per dygn blir den nya maximala nivån 135 kronor per dygn under högsäsongen och 
följaktligen beräknas skatteuttaget till cirka 28 950 kronor, vilket är en ökning med 
3 550 kronor jämfört med idag.  

Trafikminskningen till följd av det förändrade trängselskattesystemet innebär samtidigt 
förbättrad framkomlighet och minskade kötider vilket är positiva effekter som tillfaller 
företagen och de enskilda trafikanterna. 
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2016:73 

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av det 
personalstrategiska arbetet

På uppdrag av Salems kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG, som en del i 
revisionsplanen för 2016, granskat kommunens personalstrategiska arbete för att att möta 
framtida behov. Rapporten inkom till Salems kommun först 2017-05-03 och fanns inte 
tillgänglig för yttrande förrän i anslutning till sommarledigheterna.

Granskningen utmynnar i ett antal rekommendationer till kommunstyrelse och nämnder. 
Kommunen arbetar kontinuerligt med personalstrategiska frågor och tar med revisorernas 
rekommendationer i det fortsatta arbetet framöver. Ett antal av dessa rekommendationer 
arbetar förvaltningarna med redan med idag.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 11 oktober 2017. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge tjänsteskrivelse daterad 2017-10-11 som svar på 
revisionsrapporten “Granskning av det personalstrategiska arbetet” daterad 2016-05-11.

______________________
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Margareta Beijer 
Personalchef 

 
 Yttrande över revisionsrapport “Granskning av det 

personalstrategiska arbetet“ från 2016-05-11 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att avge tjänsteskrivelse daterad 2017-10-11 som svar på 
revisionsrapporten “Granskning av det personalstrategiska arbetet” daterad 2016-05-11. 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Salems kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG, som en del i 
revisionsplanen för 2016, granskat kommunens personalstrategiska arbete för att att 
möta framtida behov. Rapporten inkom till Salems kommun först 2017-05-03 och fanns 
inte tillgänglig för yttrande förrän i anslutning till sommarledigheterna. 

Granskningen utmynnar i en rekommendation att kommunstyrelse och nämnder 
uppdaterar styrdokument för personalområdet. Det framgår att detta omfattar ett 
tydliggörande av delegationsordning i personalfrågor, framförallt mellan 
kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden samt barn- och utbildningsnämnden. 

Det innebär också att styrdokumenten arbetsmiljöpolicy och lönepolicy bör ses över och 
uppdateras.  

Revisorerna rekommenderar vidare att en strategi för rekrytering tas fram liksom en 
långsiktig personalförsörjningsplan samt att riktlinjer avseende avgångssamtal finns 
tillgängligt för kommunens chefer.  

Vidare rekommenderar man att kommunen arbetar vidare med sjukfrånvaron, särskilt 
beträffande arbetsrelaterad utmattning samt med personalomsättning. 

Kommunstyrelsen och nämnder rekommenderas också att ta del av medarbetarenkätens 
resultat och möjlighet att göra detta finns efter den undersökning som kommer att 
genomföras under hösten 2017. 

Bakgrund 

Granskningen som genomförts via intervjuer och granskning av dokument visar att ett 
bra arbete bedrivs beträffande information och utformande av mallar inom 
personalområdet som finns tillgängligt på kommunens intranät. Revisorerna efterlyser en 
samtalsmall för avgångssamtal. Riktlinjer och mall avseende avgångssamtal utarbetades 
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under 2016 i samverkan med de fackliga organisationerna och finns idag tillgängligt på 
intranätet. 

Styrdokument 
Revisorernas noterar dock att vissa styrdokument behöver uppdateras. Såvitt känt är det 
arbetsmiljöpolicy och lönepolicy som avses eftersom dessa är daterade långt tillbaka i 
tiden även om innehållet fortfarande är relevant. Kommunstyrelsen tillstyrker att en 
uppdatering görs av dessa styrdokument. 

Revisorerna konstaterar också behov av en tydliggjord delegationsordning i 
personalfrågor. Det har enligt vad revisorerna erfarit förekommit att kommunstyrelsen 
gett delegation till förvaltningschef och chefer samtidigt som delegering skett även från 
bygg- och miljönämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Den översyn av miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen som genomfördes av utredare Sune Eriksson 2017-01-27 
pekar på samma sak.  

Det föreligger oklarheter i delegationsordningen i förhållande till kommunstyrelsens 
delegationsordning. Så har till exempel bygg- och miljöchefen (EC) som är chef för bygg- 
och miljöenheten fått delegation att anställa och lönesätta personal efter samråd med 
förvaltningschef. Någon motsvarande delegation har inte getts till chefen för plan- och 
exploateringsenheten.  

Förvaltningschefen beslutar om disciplinär åtgärd och uppsägning av personal. I 
kommunstyrelsens delegationsordning framgår att chef på nivå 2 (dvs nivå under 
förvaltningschef) beslut om disciplinär åtgärd och endast personalchef har rätt att fatta 
beslut om uppsägning. Detta beror på att det krävs en överblick över hela kommunen för 
att kunna genomföra korrekta omplaceringsutredningar etc.  

En översyn av bygg- och miljönämndens delegationsordning kommer att genomföras 
under hösten 2017. 

Barn- och utbildningsförvaltningens delegationsordning följer kommunstyrelsen 
delegation och några avvikelser framgår inte vad beträffar personalfrågor. 

Under 2013 fattades beslut i barn- och utbildningsförvaltningen om ersättningsnivå för 
lärare i ferieskola vilket är en avvikelse från gällande delegationsordning men detta 
berodde troligen på bristande kunskap. Kommunstyrelsen tillstyrker att en översyn sker 
av kommunstyrelsens samt övriga nämnders delegationsordning i personalfrågor så att 
inga otydligheter ska kvarstå. 

Revisorerna ser det vidare som positivt att det finns vägledande riktlinjer beträffande 
rekrytering på intranätet samt att mål- och uppdragsbeskrivningar och kravprofiler finns 
framtagna för ett stort antal yrkeskategorier. Man konstaterar också att samarbete och 
ansvarsfördelning mellan HR och förvaltningarna uppges vara tydlig. 
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Granskningen pekar på ett behov av att prognosticera rekrytering, personalbehov och för 
framtiden särskilt för när det gäller barn- och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Man rekommenderar 
att en långsiktig strategi för kommunens personalförsörjning upprättas. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har efter påpekande från Skolinspektionen påbörjat 
ett arbete med en kompetensförsörjningsplan inom det pedagogiska området och 
kommer vid behov att få stöd av HR-enheten i detta arbete. 

För att få fram en långsiktig och övergripande plan gällande för hela kommunen krävs att 
varje förvaltning engageras utifrån kännedom om kommande behov inom respektive 
specialistområde. Detta arbete är resurskrävande, såväl vad gäller upprättande av en 
övergripande plan såväl som kontinuerligt underhåll och revidering. Det är oklart om 
arbetsinsatsen står i relation till nyttan med tanke på den ständiga föränderligheten i 
behov och tillgång på personal.  

Även utan en nedtecknad plan arbetar förvaltningarna idag med att i största möjliga mån 
ta emot praktikanter, ha kontakt med högskolor och bereda praktik och frågan om 
framtida kompetensförsörjning är ständigt aktuell. Kommunen har också kontinuerlig 
kontakt med övriga kommuner i länet där kompetensförsörjningsfrågor kan lyftas på ett 
mer övergripande plan.  

Mål och indikatorer 

Granskningen konstaterar det positivt att mål och indikatorer finns framtagna för 
området “Attraktiv arbetsgivare”. Man noterar att målindikatorn avseende sjukfrånvaro 
inte är uppnått och rekommenderar vidare arbete inom detta område, särskilt 
beträffande arbetsrelaterad utmattning. Målvärdet är för närvarande en sjukfrånvaro 
som understiger 7%. Siffran baserar på ett genomsnitt av Stockholms läns kommuner år 
2016, en siffra som är stigande. I delårsbokslutet 2017 hamnar Salems resultatet på 
7,04% . 

Det råder en stor medvetenhet om att arbete med sjukfrånvaro ständigt måste pågå. 
Åtgärder och rutiner är idag väl inarbetade och arbetet med denna fråga pågår på daglig 
basis, inte minst med utgångspunkt i verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete. 

Som exempel kan nämnas att rektorerna haft ett särskilt uppdrag från barn- och 
utbildningsförvaltningen att arbeta med åtgärder för att minska arbetsrelaterad stress. 
Detta har ingått i verksamheternas handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete 
och arbetet har kontinuerligt följts upp av förvaltningen. På samma sätt har alla övriga 
verksamheter haft i uppdrag att arbeta med eventuella förbättringsområden som 
framkom i medarbetarundersökningen 2015. 

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron kommer att fortsätta med oförminskad styrka i 
form av verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete, utbildningar, uppföljningar, 
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påminnelser och stöd från såväl HR-enheten som från företagshälsovården. 

Medarbetarundersökning 

I granskningen efterfrågas information om resultat av medarbetarundersökning lämnas 
till kommunstyrelse och nämnder. Medarbetarundersökning genomförs vartannat år och 
samtliga förvaltningar rapporterar att politikerna i nämnderna fått ta del av resultaten 
från 2015 för respektive förvaltning. Det sammantagna resultatet var mycket gott. 
Resultat som pekade på en otillfredsställande situation av något slag togs upp i 
respektive enhets handlingsplan i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). 

Exemplet ovan, rektorernas uppdrag att minska arbetsrelaterad utmattning bland 
skolpersonal, utgick från medarbetarundersökningen 2015 som visade på alltför höga 
värden i den gruppen.  

Respektive förvaltning följer årligen upp enheternas arbetsmiljöarbete och åtgärder som 
vidtagits på arbetsplatserna och detta har fungerat väl under de senaste åren. 
Ny medarbetarenkät kommer att genomföras under hösten 2017 och då finns möjlighet 
att ytterligare tydliggöra och förbättra hur arbetet med resultatet bedrivs för att uppnå 
bästa effekt. 

Det kan nämnas undersökningen HME, Hållbart MedarbetarEngagemang genomförs 
årligen och att resultatet ingår som en del i målet Attraktiv arbetsgivare. Där uppnås 
årligen ett godkänt resultat. 

Kommunstyrelsen kommer att få en redovisning av resultatet av 
medarbetarundersökning på samma sätt som skett i nämnderna. 

Per Almström                                                     Margareta  Beijer 

Kommundirektör                                               Personalchef 
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2017:200

Inspektionsrapport om överförmyndarnämnden från 
länsstyrelsen

Länsstyrelsen har inkommit med en inspektionsrapport i juni 2017 angående 
överförmyndarnämnden. Viss kritik framfördes gällande förmyndarnas redovisning i ett 
enskilt fall, såtillvida att beslut borde ha fattats av nämnden om redovisningsrutin men 
detta hade inte skett.

Överförmyndarnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 4 september 2017 där 
man besvarade kritiken. Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom 
överförmyndarnämndens svar till länsstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar överförmyndarnämndens svar på länsstyrelsens 
inspektionsrapport.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Margareta Beijer 
Personalchef 

Inspektionsrapport om överförmyndarnämnden från 
länsstyrelsen 2017 

Förslag  till beslut: 

Kommunstyrelsen antar överförmyndarnämndens svar på länsstyrelsens 
inspektionsrapport. 

Sammanfattning  av ärendet 

Länsstyrelsen har inkommit med en inspektionsrapport i juni 2017 angående 
överförmyndarnämnden. Viss kritik framfördes gällande  förmyndarnas redovisning i ett 
enskilt fall, såtillvida att beslut borde ha fattats av nämnden om redovisningsrutin men 
detta hade inte skett. Överförmyndarnämnden behandlade ärendet vid sammanträde 
den 4 september 2017 där man besvarade kritiken.  
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom överförmyndarnämndens svar till 
länsstyrelsen. 

Per  Almström                                                     Margareta  Beijer 

Kommundirektör                                               Personalchef 
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2017:235

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL 
och LSS, 2a kvartalet 2017

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § Sol (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § Sol skyldighet att rapportera 
gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg 
till personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg).

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av gynnande beslut  som ej verkställts 
enligt Sol och LSS, 2:a kvartalet 2017.
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2017:285

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för 
nationella program i gymnasieskolan 2018

Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom KSL 
anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag 
från KSL. Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser och strukturtillägg 
ska (inklusive programprislista 2018) ska vara fattade innan 1 december 2017. 

Ärendet behandlades vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 5 september 
2017 samt beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 augusti 2017. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastslår prislistan för gymnasieskolan 2018 baserat på en genomsnittlig 
uppräkning om 1,80 %.

______________________
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2017:259

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2018

Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budgetprocessen. 

Kommunstyrelsen våren 2018: 5 februari, 5 mars, 9 april, 28 maj.
Kommunfullmäktige våren 2018: 22 februari, 17 maj, 14 juni.

Kommunstyrelsen hösten 2018: 11 september, 1 oktober, 29 oktober, 3 december.
Kommunfullmäktige hösten 2018: 27 september, 22 november, 12 december. 

Kanslienheten har även tagit fram förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsens 
personal- och arbetsutskott (KSAU) och kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU).

KSAU våren 2018: 22 januari, 19 februari, 26 mars, 14 maj.
KSTU våren 2018: 24 januari, 21 februari, 28 mars, 16 maj.

KSAU hösten 2018: 28 augusti, 17 september, 15 oktober, 19 november.
KSTU hösten 2018: 30 augusti, 19 september, 17 oktober, 21 november.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2018 enligt tjänsteskrivelse daterad 
2017-08-23.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
personalutskottet och tekniska utskottet för 2018 enligt tjänsteskrivelse daterad
2017-08-23. 

______________________

17



TJÄNSTESKRIVELSE
2017-08-23

Dnr KS/2017:259
 1 av 2

Kommunstyrelseförvaltningen
Jennie Portnoff
Kanslichef

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2018
<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2018 enligt tjänsteskrivelse daterad 2017-
08-23.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
personalutskottet och tekniska utskottet för 2018 enligt tjänsteskrivelse daterad
2017-08-23. 

Sammanfattning av ärendet
Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budgetprocessen. 

Kommunstyrelsen våren 2018 Kommunfullmäktige våren 2018

5 februari 22 februari

5 mars

9 april 17 maj

28 maj 14 juni

Kommunstyrelsen hösten 2018 Kommunfullmäktige hösten 2018

10 september/ tisdag 11 september 27 september

1 oktober

29 oktober 22 november

3 december 12 december

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott 
Kanslienheten har även tagit fram förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsens 
personal- och arbetsutskott (KSAU) och kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU). 
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KSAU våren 2018: 22 januari, 19 februari, 26 mars, 14 maj.
KSAU hösten 2018: 28 augusti, 17 september, 15 oktober, 19 november.

KSTU våren 2018: 24 januari, 21 februari, 28 mars, 16 maj.
KSTU hösten 2018: 30 augusti, 19 september, 17 oktober, 21 november. 

</BeslutsText>

Jennie Portnoff Linnea Edström
Kanslichef KF sekreterare/ KS registrator

Delges
Nämnderna
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