
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp  

 

Tid Fredag 16 mars 2018 kl 08.30-11.00 

Plats  Valhall, Huddinge kommun och Skype  

Deltagare   

Mattias Jansson  Botkyrka kommun, ordförande 
Rickard Sundbom Södertälje kommun  
Ola Edström  Nykvarns kommun 
Mats Bergström Salems kommun 
Tommy Fabricius  Nynäshamns kommun 
Bo Renman  Tyresö kommun (Skype) 
Magdalena Bosson  Huddinge kommun  

Övriga  

deltagare  

Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna, sekreterare 

Frånvaro  

Magnus Gyllestad Haninge kommun   

1. Södertörns Rådslag  

Återkoppling från konferensen. Det var 147 deltagare anmälda. Utvärderingen visar 
att det totala omdömet var 7,6 av 10. Valet av tema och inriktning fick positivt 
bemötande. En lärdom är att vi behöver fler huvudtalare och fler 
nationella/regionala aktörer. Vi behöver koppla framtida konferenser tydligare till 
SUP och VP.  

Beslut:  

- Cecilia och Magdalena (ev. Mats) tar fram inriktning på, samt skiss för, 
formen på konferensen i fortsättningen. Utgångspunkten är ”vilket syfte har 
vi med Rådslaget?” Därefter tas kontakt med de externa parterna (på högre 
nivå) för att diskutera inriktning och samarbete kring konferensen.  

2. Södertörnssamarbetets kommunikationsplattform 

Förslag på ”Kommunikationsplattform” finns utskickad inför mötet. Den har 
diskuterats tidigare i ledningsgruppen och har förankrats i nätverket med 
kommunikationschefer.   

Beslut 

- Ändringar som ska göras i kommunikationsplattformen innan den antas:  
o ordet ”prioriterade” före nätverk ska bytas ut,  
o förtydliga att även andra kommuner får vara med i grupper på 

samarbetsytan  
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o skriv in att kommunikationsplattformen ska utvärderas årligen i 
samband med VP-arbetet och att den uppdateras vid behov.  

o årtalen i rubriken ska tas bort 

- Dokumentet ”Södertörnskommunernas kommunikationsplattform” 
godkänns efter att ovanstående ändringar gjorts.  

3. BISNOD-analys 

Gäster: Erik Uddén – Södertälje kommun (representant för SNUG)  

PowerPoint presentation finns  

Diskussion 

Södertörns starka företagstillväxt behöver marknadsföras mer. Vi behöver förändra 
vår självbild när det gäller näringslivsutvecklingen. Det kan vara så att norra sidan 
märks mer för att de har en viss typ av företag som syns mycket. Stor tillväxts 
potential på Södertörn särskilt inom de branscher som växer mest tex. besöksnäring, 
logistik och byggbranschen. Vi har gott om arbetskraft men låg utbildningsnivå. Det 
finns svårigheter att hitta rätt kompetens. Kompetens och utbildning är viktigt för att 
företagen ska växa och stanna kvar på Södertörn. Arbetspendlingen har ökat under 
perioden både inom och till/från Södertörn. Vi behöver positionera oss som 
näringslivskommuner. Kommunikationer och infrastruktur är viktigt.  

Beslut:  

- Ledningsgruppen får tillgång till hela BISNOD-analysen, där finns även 
kommunspecifik information.  

- Näringslivsnätverket (SNUG) får i uppdrag att återkomma med plan för hur 
och var resultaten ska spridas tex. på konferenser som arrangeras av Svenskt 
näringsliv, Handelskammaren och SBA.  

- Kommunikationscheferna får i uppdrag att komma med förslag på hur vi kan 
göra en nyhet av resultatet – för att marknadsföra den positiva bilden av 
näringslivsutvecklingen på Södertörn.  

4. Aktuell infrastruktur  

Infrastrukturplanering och finansiering  

PowerPoint presentation finns  

Syftet med diskussionen är att vi kan driva påverkansarbete kring fler 
infrastrukturprojekt samtidigt. Men med olika målgrupper och olika argument. Vi 
behöver inte prata om alla objekt samtidigt. Men det är viktigt att vi har en 
gemensam bild av prioriteringen. Detta betyder att vi kan driva projekten parallellt. 
Viktigt att alla informerar varandra om planerade och pågående aktiviteter.   

Beslut 

- Vi tar fram ett positionspapper kring var vi står gemensamt innehållande 
strategi, prioritering och budskap. I första hand för de projekt som just nu är 
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aktuella: Tvärförbindelsen, Passage Södertäljekanal, Väg 225 och ev. 
Stombussnätet.  

Debattartikel med näringslivet  

Dialog med Botkyrka och Haninge pågår. Målsättning är att vi försöker få ut 
debattartikeln inom kort.  

Beslut om påverkansaktiviteter 

- Lena Erixon ska bjudas in till möte, för att följa upp träffen som var under 
våren 2017.  

- Trafikutskottet ska få ett ”Nyhetsbrev” som uppföljning efter mötet i 
december.  

- Infrastrukturmöte med Trafikverket region Stockholm, Trafikförvaltningen, 
Trafik- och regionplaneförvaltningen (ev. någon mer regional aktör) för att 
diskutera övergripande infrastrukturprojekt på Södertörn planeras.  

- Almedalen planeras. Ett frukostseminarium om Södertörn kommer att hållas 
i Haninges regi. Kommunikationsnätverket får i uppdrag att se över 
Almedalsprogrammet och komma med förslag.  

Systemanalys infrastruktur  

Systemanalys över infrastruktur, transporter och resor på Södertörn kommer att tas 
fram av Cecilia tillsammans med SUP-gruppen. Uppdraget är enligt VP 2018. 
Målsättningen är att ha uppdaterade underlag för arbetet med länsplan och nationell 
plan, i kommande utredningarbeten, RUFS 2050 osv. Bidrag ska sökas från 
Tillväxtverket för att göra en fördjupad analys inom näringslivsområdet.  

5. Samordnad varudistribution 

Södertälje kommun har gjort en intern utredning som framförallt handlar om 
kostnaderna för att vara med i kommande upphandling. Frågan har hanterats i 
hållbarhetsutskottet och ska tas upp för beslut i KS i april. Ingen av övriga 
kommuner har ett ärende på gång. Inför den kommande upphandlingen önskar 
Centrala förvaltningsorganisationen (CFVO) en modell för styrning och ett 
inriktningsbeslut för framtida verksamhet.  

Beslut  

- Cecilia delar information kring datum och annat som gäller inför kommande 
upphandling.1 

- Rickard delar utredningen med övriga, när den är klar.  

                                                 

 

1 Finns upplagt i samarbetsrummet, efter mötet.  
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- CFVO får i uppdrag att ta fram beskrivning av eventuella konsekvenser för 
övriga kommuner, om en kommun kliver ur samarbetet.   

6. Planeringskonferens Kdir i september   

Vi ska ha planeringskonferensen 6-7 september (lunch – lunch) för att planera och 
förbereda arbetet med SUP2019. Det är en fördel att bjuda in någon gäst för 
kompetenshöjning.  

Beslut  

- Cecilia går vidare med planeringen enligt ovan.  

7. Södertörnsmodellen 

Avtal är undertecknat (26 februari) efter förankringsprocess i kommunerna och 
extramöte i Kdir den 12 februari. Överenskommelse är tecknad med KTH om att de 
räknar upp kommunernas arbetstimmar med faktor. Som bilaga till avtalet behövs en 
överenskommelse från alla kommuner om deltagande och undertecknande av denna 
pågår. Projektledare handlas upp för Södertörnskommuneras medverkan och ska blir 
klart om ett par veckor. Målsättningar med vår medverkan i projektet är: sprida 
resultat och goda exempel till alla kommuner, kommunerna deltar med angelägna 
projekt och underlätta för kommunernas deltagande.  

8. Samarbeten – verksamhetsutveckling  

SRV  - Rekrytering av ny VD pågår.  

Stockholmsregionens försäkring AB  

Det har genomförts en strategidag. Ny premiemodell har diskuterats. Alla kommuner 
har fått justerade premier för 2018. De har också öppnat för möjligheten med ändrad 
självrisk i kommunerna. Mattias informerar om detta på kommande KSO-möte 
(juni).  

SYVAB - Inbjudan till möte kommer.  

SBFF -  

Lars Göran Uddholm har fått förlängt uppdrag i ytterligare 1,5 år. Magdalena har ett 
inplanerat möte med honom och informera på nästa LG.  

Internbanken- Berörda Kdir planerar in ett möte.  

Ingen ytterligare information om övriga samarbeten 

9. Kort information  

Parlamentariska kommunutredningen  

Mattias väljs som representant för Södertörn i referensgrupp till 
kommunutredningen.  

Innovationer och Mälardalsrådet  
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Mälardalsrådet och SKL bjuder in till möte för att testa ”Innovationsbarometern” 
den 13 april. Önskemål finns om deltagare från Södertörn. Cecilia kommer att gå.  

Fakturorna för samarbetet 2018 är utskickade 

VP-arbete pågår inom alla nätverken 

 

10. Ärenden SSK  

Förslag till dagordning samarbetskommittén 5 april:  

 Ledningsägare – Huddinge inleder och förslag om utredningsuppdrag 

 Infrastruktur planering och påverkan 

 Infrastruktur - aktiviteter  

 BISNOD – information 

 Samordnad varudistribution – information  

 Aktuella remisser  

 Korta informationspunkter  
  

11. Aktuella remisser 

Regional godsstrategi från RTK/SLL (RUFS) yttrandet i princip antaget i alla 
kommuners KS. 

Handlingsplan gods från Stockholm stad, yttrande pågår  

Remiss över T19 – kommer att bli en gemensam text som återkommer i alla 
kommunernas egna yttranden.   

Övrigt  

Diskussion om krav på instruktion för kommundirektörer. SKL har tagit fram ett 
cirkulär med kommentarer till lagen som kan vara intressant.  

 

Vid anteckningarna: Cecilia Mårtensson  


