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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2017-03-07 

Samhällsbyggnadskontoret

 

 

   

 

 

Remiss: Motion av David Winerdal (KD)  "Haveriet på 
motorvägsbron" 

Diarienummer: TN-2016-00596 

Sammanfattning av ärendet 

David Winerdal påtalar i motionen att behovet av en ny förbindelse över Södertälje Kanal ska 

framhållas i kommande planeringsprocess för den statliga infrastrukturplaneringen.  

I samband med att Länsstyrelsen under hösten påbörjat arbetet med kommande infrastruktur-

planer genom en samrådsremiss har samhällsbyggnadskontoret utarbetat ett remissvar från 

Södertälje respektive Södertörn för politiskt beslut. I remissvaret som behandlats i Tekniska 

nämnden och Stadsbyggnadsnämnden samt beslutats Kommunstyrelsen i december 2016 har 

passagen av kanalen tydligt lyfts fram, därför är kontorets bedömning att kravet i denna motion 

beaktats. 

Beslutsunderlag 

Motion daterad, 2016-10-03 

Remissvar, daterad, 2017-10-07 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Remissvaret medför inga ekonomska konsekvenser och kräver ingen finansiering 

Kontorets förslag till Tekniska nämnden: 

Nämnden tillstyrker att kontorets förslag ska vara svar på motionen 

Kontorets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att kontorets förslag ska vara svar på motionen 

   

 

  

Homan Gohari Johan Hagland 

Stabschef Samhällsbyggnadsdirektör 
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Beslutet ska skickas till 

Motionsskrivaren 

Akten 

Handläggaren 

 

 

 

Handläggare: 

Mats Johannesson 

Samhällsbyggnadstrateg 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Stab 

Datum 

2017-03-07 

Diarienummer 

TN-2016-00596

 

Tekniska nämnden 

 

   

   

Ärende  

Remiss: Motion av David Winerdal (KD)  "Haveriet på motorvägsbron"  

Fastighet 

         

 

Motionssvar på TN-2016-00596 Remiss: Motion av David 
Winerdal (KD)  "Haveriet på motorvägsbron" 

Samhällsbyggnadskontoret delar i stort den analys av sommarens incident och situationen i stort 

som presenteras i motionen. 

Ett av de uppdrag som samhällsbyggnadskontoret drivit under slutet av 2016 och under 

inledningen av 2017 är inspel till den statliga åtgärdsplaneringen. Valet av åtgärder har beslutats 

efter behandling i tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och i utskottet för regional 

utveckling och infrastruktur. I det politiska uppdrag som kontoret fått är passagen av Södertälje 

kanal utpekad som högst prioriterad ibland de objekt som kommunen önskar se i kommande 

planer. 

Behovet av en ny passage av kanalen har bland annat lyfts fram i följande sammanhang: 

- Vid landshövdingens hearing kring önskvärda stora objekt i kommande länsplan eller 

nationella plan var passagen ett av de fyra objekt Södertörnskommunerna specifikt lyfte 

fram för nationell plan. 

- I remissvar från Södertälje kommun var passagen av kanalen högst prioriterat i både 

Södertäljes egna som i det Södertörnsgemensamma svaret. 

 

Kontorets bedömning är att motionsskrivarens önskemål är omhändertagna. 

 

 

 

 

 

Handläggare 

Mats Johannesson 
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