
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från sammanträde med 
Södertörnskommunernas Samarbetskommitté 

Tid Torsdagen den 2 april 2020 

Plats Skype 

Deltagare 

Ebba Östlin Botkyrka, t o m punkt 7 
Leif Eriksson Botkyrka 
Meeri Wasberg Haninge 
Daniel Dronjak Huddinge, ordförande 
Frida Nilsson Nykvarn 
Lennart Kalderén Salem 
Mats Bergström Salem 
Boel Godner Södertälje 
Rickard Sundbom Södertälje 
Anita Mattsson Tyresö 
Stefan Hollmark Tyresö, fr o m punkt 7 
Helene Olofsson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 

Ej närvarande 

Magnus Gyllestad Haninge 
Camilla Broo Huddinge 
Bob Wållberg Nykvarn 
Harry Bouveng Nynäshamn 
Carolina Pettersson Nynäshamn 

Ärenden 

1. Välkomna 
Daniel Dronjak öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Föregående möten 
Utestående punkter från planeringskonferensen den 16 januari tas upp under 
punkterna 3, 4, 5 och 8 på dagordningen. 

3. Beslut om förslag till ordförande och vice ordförande för  
2021 och 2022 

Helene Olofsson föredrog framtaget förslag. 

Ordet lämnas fritt.  

Salem och Botkyrka tackar nej till att vara vice ordförande år 2022. 

Nykvarn föreslås då som vice ordförande under år 2022. Nykvarn behöver dock lyfta 
frågan på hemmaplan före beslut. 

Avsändare 
Söderström, Anna 
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Daniel Dronjak lyfter att det, enligt tidigare beslutad princip, borde vara en KSO från 
ett S-parti alternativt Nykvarnspartiet som föreslås som vice ordförande 2022. 

Beslut 

Att förslaget för år 2021 godkänns d v s att ordförande blir Boel Godner 
(s), Södertälje och vice ordförande blir Harry Bouveng (m), Nynäshamn. 

Att uppdra till Frida Nilsson att stämma av med Bob Wållberg angående 
vice ordförandepost år 2022. 

4. Verksamhetsplan och budget 
Helene Olofsson föredrog årsredovisning och bokslut 2019 vilka även presenterades 
utkast till den 16 januari 

Daniel Dronjak lämnar ordet fritt. 

Ingen kommentar. 

Helene Olofsson redogör för verksamhetsplan och budget 2020. De föreslagna 
aktiviteterna i handlingsplanen gicks igenom översiktligt per fokusområde. Ett 
överskott på knappt 1,2 miljoner kronor flyttas över till år 2020. 

Ordet lämnas fritt. 

Ingen kommentar. 

Beslut 

Att fastställa årsredovisning och bokslut 2019. 

Att fastställa verksamhetsplan inkl. handlingsplanen och budget 2020. 

5. Kommande möten 
Helene Olofsson berättar om planerade möten. 

SSK-mötet den 4 juni på Bommersvik i Nykvarn gästas av Svenska Kraftnäts 
generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe kl 14.00-15.00. 
 
Kristoffer Tamsons har bjudit in Södertörnskommunernas KS-presidier  
(tre personer per kommun) för avstämning kring Kollektivtrafikplan 2050. 
Mötet genomförs den 10 juni kl 14.30-16.00 i Landstingshuset. Övriga geografiska 
sektorer i Stockholm län har fått inbjudan till egna möten. Kommundirektörerna 
förväntas inte delta. 
 
Mötet med KSO, Irene Svenonius och Gustav Hemming ställdes in den 19 mars. 
Vi har fått tre nya förslag på datum. 
 
Lunchseminariet med Trafikutskottet kommer att flyttas fram. 



 

 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR  
 www.sodertornskommunerna.se  

  3 (5)

Ordet lämnas fritt. 
 
Det finns förslag att ändra mötestiden för SSK-mötet den 4 juni till kl 14.00-16.00 
samt att överväga möjligheten att genomföra det digitalt. 
 
Underlag till mötet angående Kollektivtrafikplan 2050 önskas. 
 

Beslut 
 
Att förlägga SSK-mötet den 4 juni till kl 14.00-16.00 samt att det ev 
genomförs digitalt 
 
Att uppdra till Helene Olofsson att ta fram underlag till mötet den 10 juni. 
 
Att förorda att mötet med KSO, Irene Svenonius och Gustav Hemming 
läggs den 9 september kl 14.00-15.00 i Huddinge. 
 

6. Aktuella remisser 
Helene Olofsson tackar kommunerna för ett mycket snabbt gensvar av det 
Södertörnsgemensamma ställningstagandet för T21 som nu är klart och skickas in av 
respektive kommun senast den 20 maj tillsammans med de kommunspecifika 
remissvaren. 

Helene har fått kännedom om en kommande remiss av sjöfartsutredningen. 
Remissen kommer troligen i slutet av april. Vi kan få förlängd remisstid till efter 
sommaren. Förslag att skriva ett gemensamt svar alternativt att inte bevara remissen. 

Daniel Dronjak lämnar ordet fritt och undrar samtidigt vad skärgårdskommunerna - 
Haninge, Tyresö, Nynäshamn och Södertälje - anser. 

Beslut 

Skärgårdskommunerna återkommer till Helene om ett ev. ett 
Södertörnsgemensamt remissyttrande ska tas fram. 

Helene nämner även remissen av ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8). Kommunutredningens betänkande har skickats ut 
på remiss och ska besvaras senast den 26 juni 2020.  

Beslut 

Att inte besvara remissen ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8). gemensamt 

7. Kollektivplan 2050 
Kollektivtrafikplan 2050 kommer vara en stående punkt på SSK-mötena under 2020. 
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Helene Olofsson presenterar taktik och förslag till upplägg för inspel samt 
Södertörns viktigaste medskick avseende brister och behov för kollektivtrafikens 
utveckling på Södertörn. De övergripande behoven och bristerna är: tvärkopplingar, 
bytespunkter, kapacitetsstark kollektivtrafik i sydöstra delarna på Södertörn samt 
längs E4/E20 genom Södertörn. 

Ordet lämnas fritt. 

Huddinge påpekar att bytespunkt Flemingsberg kommer bli en stor och viktig 
knutpunkt i framtiden. Planeringen behöver därför komma igång snarast. Som det 
ser ut just nu hänger inte planeringen av de olika objekten ihop. 

Salem påpekar att Fridhemsplan också är viktig då både bussar från Salem och 
Botkyrka ansluter dit. 

Tyresö lyfter behovet av spårburen trafik till/från Tyresö. 

Helene påpekar att Trafikförvaltningen i arbetet med framtagandet av 
Kollektivtrafikplan 2050 just nu analyserar åtgärder för att hantera de brister som 
identifierats och som redovisats på de kommunmöten som hållits. Analyserna är ett 
stöd för att förstå vilka åtgärder som behövs för att klara de mål för 
kollektivtrafikplanen som anges i RUFS och Trafikförsörjningsprogrammet. Alla 
åtgärder som analyseras nu kommer inte att ingå i den slutliga kollektivtrafikplanen, 
men alla förslag till åtgärder är viktigt att skicka in i denna del fas av projektet.  

Beslut 

Att uppdra till Helene att arbeta vidare utifrån presenterat upplägg 

Att uppdra till Helene att skicka in det redovisade förslaget kring brister och 
behov för kollektivtrafiken på Södertörn till Trafikförvaltningen 
projektledning. 

8. Södertörnskonferensen 
Botkyrka och Salem är värdar för vidare planering av konferensen den 29 september. 
Värdkommunerna har lyft frågan om eventuell senareläggning av konferensen p g a 
rådande situation. 

Ordet lämnas fritt. 

En kortare diskussion genomfördes vilket resulterade i att det i dagsläget är för tidigt 
att besluta om genomförandet ska ske 29 september eller flyttas fram. 

Diskussionen om tema och upplägg för konferensen utgick. 

Beslut 

Beslut om genomförande eller framflyttning tas på nästa SSK-möte. 
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9. Övriga frågor 
Tidigare har nätverket för kommunikationschefer och arbetsgruppen beslutat att inte 
genomföra någon Södertörnsgemensam aktivitet i Almedalen nu i sommar. Efter 
sommaren påbörjas dock planering för eventuell gemensam aktivitet 2021. Igår kväll 
meddelade dessutom huvudarrangören för Almedalsveckan att man beslutat ställa in 
hela arrangemanget under 2020. 

Nätverket för näringslivschefer (SNUG) har nyligen initierat ett djupare samarbete 
om hur man kan hjälpas åt i Corona-tider med bl a helpdesk, företagslotsar, 
gemensamma ansökningar till Vinnova samt hantering av hyror för företag m m. 

10. Nästa möte 
Nästa möte med Samarbetskommittén är den 4 juni på Bommersvik i Nykvarn. 

Beslut 

Vi avvaktar utvecklingen och är öppna för att eventuellt genomföra mötet 
digitalt. Ny tid för mötet är kl 14.00-16.00. 

12. Avslutning 
Daniel Dronjak tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Vid anteckningarna Justerat av 

Anna Söderström Helene Olofsson 

 


