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Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-22  

Tid och plats  

2022-02-22 klockan 13:30-15:30 i Yngern, kommunhuset 

Beslutande ledamöter 

Gunilla Lindstedt (NP) ordförande, Johan Hägglöf (M) 1:e vice ordförande, Märtha Dahlberg (S) 2:e 
vice ordförande, Mats Claesson (SD), Britt-Marie Ellis Nygren (M), Jan Brolund (NP), Maria Salberg 
(S), Kerstin Eriksson (C), Marie Martna (MP) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Effe Östman (M), Anne-Mar Falk (L), Thorbjörn Wallin (NP), Åsa Sternrot (NP), Björn Hasselrot 
(NP) 

Övriga närvarande 

Frida Nilsson, Sisilya Rhawi, David Schubert, Fredrik Rönnlycke Westermark, Emil Steen  

Tid och plats för justering 

Omdelbar justering i kommunhuset 

Justerade paragrafer 

37   

Underskrift 

 __________________________________________  
Emil Steen, Sekreterare 

 __________________________________________  
Gunilla Lindstedt (NP), Ordförande 

 __________________________________________  
Märtha Dahlberg (S), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-02-22 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-02-22 

Datum då anslaget tas ned 

Justeringsdatum + 22 dagar 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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Innehållsförteckning 
§ 37  Remiss Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 ................. 4 
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§ 37 
Remiss Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
Diarienummer: KS/2021:665 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Södertörnsgemensamt yttrande över Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033 godkänns och antas som kommunstyrelsens eget. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Trafikverket har tagit fram förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 och har 
sänt ut den på remiss till bland annat Nykvarns kommun. Planen omfattar bland annat drift och 
underhåll av statliga vägar och järnvägar, investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar, 
åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan, samt stöd till kommuner för att främja hållbara 
stadsmiljöer. 

Södertörnskommunerna har samverkat fram ett gemensamt yttrande gällande den föreslagna planen. 
Yttrandet tar sammanfattningsvis upp följande investeringsobjekt i planen: 

• Full finansering av Tvärförbindelse Södertörn inom planperioden, då detta bedöms vara 
nödvändigt för att stödja överflyttningen av godstransporter från väg till sjöfart. 

• Ny passage av Södertälje kanal, då detta bedöms vara en förutsättning för näringslivets 
fortsatta tillväxt och kompetensförsörjning i Stockholm-Mälarregionen. 

• Nya spår på sträckan Järna-Flemingsberg, då detta bedöms behövas för att säkra kapaciteten i 
Ostlänkens förlängning. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 
Märtha Dahlberg (S) och Jan Brolund (NP) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 
 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Gemensamt södertörnsyttrande över Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033 
Remissyttrande från Södertörnskommunerna över nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-
2033 
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Remissmissiv - Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
Remiss, Trafikverkets rapport TRV 2021/79143 Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033 

Beslutet skickas till 

Akten 

Strateg, Södertörnskommuner
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