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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2017-03-10 

Samhällsbyggnadskontoret

 

Tekniska nämnden 

 

 

Remiss: Motion av Mats Siljebrand (L) "Utred 
förutsättningarna för en ny lokal förbindelse över eller 
under Södertälje kanal", svar senast 31 mars 2017 

Diarienummer: TN-2016-00712 

Sammanfattning av ärendet 

Mats Siljebrand (L) påtalar i motionen att en utredning bör påbörjas för att undersöka om det är 

möjligt att anlägga en ny lokal förbindelse över/under kanalen. Samhällsbyggnadskontoret har 

tolkat att detta uppdrag ingår i det arbete med framtagande av en trafikstrategi som är under 

färdigställande våren 2017. 

Beslutsunderlag 

Motion daterad, 2016-11-28 

Remissvar, daterad, 2017-03-09 

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 

Stadschef Samhällsbyggnadsdirektör 

 

 

 

 

shogne
Maskinskriven text
Ärende 11



Tjänsteskrivelse | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret 

Diarienummer 

TN-2016-00712 

  

Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret | 151 89 Södertälje | Organisationsnr: 212000-0159 | www.sodertalje.se 

Besöksadress: Campusgatan 26 | Växel: 08-523 010 00| E-post: samhällsbyggnadskontoret@sodertalje.se 

 

2 (2) 

Beslutet ska skickas till 

Motionsskrivaren 

Akten 

Handläggaren 

 

 

 

Handläggare: 

Mats Johannesson 

Samhällsbyggnadstrateg 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Stab 
Datum 

2017-03-09 
Diarienummer 

TN-2016-00712

 

   
 
   
   

Ärende  

Remiss: Motion av Mats Siljebrand (L) "Utred förutsättningarna för en ny lokal förbindelse över eller under 

Södertälje kanal" 
         

Remiss: Motion av Mats Siljebrand (L) "Utred 
förutsättningarna för en ny lokal förbindelse över eller 
under Södertälje kanal"  

Den bakgrundsbeskrivning och analys som Mats Siljebrand redovisar i motionen är något som 
samhällsbyggnadskontoret delar och som legat till grund för det arbete kontoret bedrivit under 
de senaste åren.  

Utredningen har genomförts inom uppdraget ”trafikstrategi för Södertälje” från Mål&budget 
och utformats för att kunna utgöra ett underlag för den planerade åtgärdsvalsstudien om 
trafiksituationen i Södertälje. Åtgärdsvalstudien är initierad av Södertälje kommun men kommer 
att genomföras med Trafikverket som huvudman då problematiken kopplat till 
motorvägsbrohaveriet främst är en statlig angelägenhet. 

Kontorets bedömning är att det inte krävs något ytterligare uppdrag för att genomföra denna 
utredning som redan pågår. 

 

Handläggare 
Mats Johannesson 
Samhällsbyggnadstrateg 
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