
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp, 2 
Tid Fredagen den 13 mars 2020 kl 8.30-11.00, med ajournering kl 9.00-10.00  

Plats Huddinge kommunhus, lokal Valhall 

Deltagare 

Leif Eriksson Botkyrka, via Skype, punkterna 1-3 
Magnus Gyllestad Haninge 
Camilla Broo Huddinge, ordförande 
Frida Nilsson Nykvarn, via Skype 
Carolina Pettersson Nynäshamn, via Skype 
Mats Bergström Salem, via Skype 
Rickard Sundbom Södertälje, via Skype 
Stefan Hollmark Tyresö 
Helene Olofsson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 
 

1. Välkommen 
Camilla Broo hälsar välkommen och öppnar mötet. 

2. Föregående möten 
Uppföljning av utestående punkter från tidigare möten. 
 
Samarbetskommitté den 16 januari:  
- Datum för lunchseminarium med KSO och Trafikutskottet är inte fastställt. Troligen behöver mötet 
skjutas längre fram i tiden bland annat p g a rådande situation med Corona. 
- Färdigställande av årsredovisning och budget 2019 samt förslag till verksamhetsplan och budget 
2020 tas under punkt 3. 
- Sektorsmötet för Södertörnskommunerna avseende Kollektivtrafikplan 2050 kommer att ske den  
10 juni kl. 14.30-16.00. Inbjudan kommer direkt från Regionen (Kristoffer Tamsons) och skickas ut 
till hela KS-presidierna (tre personer/kommun). 
- Förslag till upplägg och presentation till mötet med KSO och Irene Svenonius samt Gustav 
Hemming den 19 mars gås igenom under punkt 4. 
 
Ledningsgrupp den 16 januari:  
- Camilla Broo har återkopplat Marcel Moritz angående verktyget Södertörnsanalysen. 
- Magnus Gyllestad har varit i kontakt med Mikael Blomberg, Samordnad varudistribution men ett 
ytterligare möte behöver genomföras. Magnus Gyllestad återkommer. 
 
Ledningsgrupp den 6 december 2019: 
- Möte med generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe, Svenska Kraftnät är inplanerat till 
Samarbetskommitténs möte den 4 juni kl 14.00-15.00 i Nykvarn. 
 
Kort återrapportering från kommundirektörernas möte med Trafikförvaltningen den 3 mars: 
Det beslutades att följande två punkter ska föras över till nästa möte som är inplanerat till den  
10 september: Trafikförvaltningen ska återkoppla hur arbetet med de nya trafikutvecklingsplanerna 
samt kommunvisa rapporter avseende framkomlighet fortlöper. 
Under mötet presenterades bland annat ÅVSen för pendeltågssystemet. Under ledningsgruppsmötet 
kommenterade Rickard Sundbom att det är viktigt med dialog kring de åtgärder som föreslås i denna 
ÅVS framöver. 

Avsändare 
Söderström, Anna 
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Beslut 

Att Helene bevakar resultatet för pendeltågssystemet.  

3. Verksamhetsplan och budget 
Helene Olofsson gick igenom förslag till årsredovisning och bokslut 2019. 
 
Ordet lämnas fritt. 
 
Frågan lyfts om vi kan bli återbetalningsskyldiga till Vinnova för pengar till Södertörnsmodellen. Vi 
har dock inte fått några indikationer på att det skulle vara så. 
 

Beslut 
Att uppdra till Helene Olofsson att ta reda på regler och riktlinjer för pengarna från 
Vinnova. 
Alla kommuner ställer sig bakom förslaget till årsredovisning och budget för 2019 samt att 
den läggs fram till Samarbetskommittén den 2 april för beslut. 

 
Helene gick igenom förslag till verksamhetsplan och budget 2020. 

Ordet lämnas fritt. 

Kort diskussion om överskottet, bland annat från Södertörnsmodellen från Vinnova, framöver skulle 
kunna täcka en del av de årliga kostnaderna per kommun (idag 4 kr/invånare). Merparten förordade 
dock att använda de till intern verksamhet, såsom till exempel konferenser, och därmed inte behöva 
fakturera kommunerna för dessa aktiviteter. 

Beslut 

Alla kommuner ställer sig bakom förslaget till verksamhetsplan och budget 2020 samt att 
den läggs fram till Samarbetskommittén den 2 april för beslut. 

 
Ledningsgruppen ajournerar sig kl 9.00 och återupptar mötet igen kl 10.00. 
 
Helene Olofsson gick igenom verksamhetsplanens bilaga 1 Handlingsplan. 
 
Ordet lämnas fritt. 
 
Kortare diskussion kring samverkan inom fokusområde utbildning. Stefan Hollmark önskar mer 
samverkan mellan Södertörnskommunerna vad gäller gymnasieskolor samt att vi gemensamt skulle 
kunna driva att Södertörn får universitet. 

I verksamhetsplanen för 2020 finns en aktivitet inom fokusområdet funktionell samordning som 
syftar till att se över områden där samverkan bör utvecklas eller förbättras exempelvis för 
fokusområdet utbildning. 

Beslut 

Aktiviteterna kvarstår såsom de är presenterade i utskickad verksamhetsplan 2020. 

4. Kommande möten 
19 mars kl 11.00-12.00 i Huddinge: 
KSO träffar Irene Svenonius och Gustav Hemming. De kommundirektörer som har möjlighet deltar. 
Eventuellt kan mötet komma att ställas in med kort varsel p g a krisberedskap. 
Helene Olofsson presenterar förslag till dagordning och bilder med fokus på infrastruktur. Regionen 
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(Gustav Hemming) inleder mötet med information om bl a länsplanen därefter presenterar Södertörn 
några bilder. Sist finns tid för samtal, frågor och relationsskapande. 
 
Ordet lämnas fritt. 
 
Diskussion kring förankring angående Södertörns prioriterade objekt avseende kollektivtrafikens 
utveckling på Södertörn. Helene visade ett förslag på upplägg för våra kommande inspel till 
Kollektivtrafikplan 2050. 
 

Beslut 
 
Att bilderna om Tvärförbindelse Södertörn och Södertäljepassagen läggs tidigare i 
presentationen. 
 
Att Nykvarn ska stå med i punkten som handlar om kapacitetsstark kollektivtrafik i stråket 
”E4/E20 korridoren”  

På grund av förkortad mötestid beslöts att planering av övriga kommande möten tas via mejl vid 
behov eller på nästkommande möte. 
 

5. Aktuella remisser 
- Trafikförändringar i SL trafiken, T21 (februari/mars). 
Förslag: Att ta fram ett Södertörnsgemensamt ställningstagande. 
- Struktur Sörmland. 
Förslag: Att inte besvara. 

Beslut 

Att ta fram ett Södertörnsgemensamt ställningstagande för remissen Trafikförändringar i 
SL trafiken (T21) vilket läggs in i kommunernas egna remissvar. 

Att inte besvara remissen struktur Sörmland då Södertörn inte står på sändlistan. 

6. Kollektivtrafikplan 2050 
Helene Olofsson visar förslag på upplägg till inspel och hantering av Södertörns brister och behov 
inför remissen av Kollektivtrafikplan 2050 som ska besvaras i höst. Taktiken är att formulera 
gemensamma objekt där vi har samsyn. Efterhand finslipar vi våra argument för att de ska vara klara 
tills det är dags att besvara remissen. 

Ordet lämnas fritt. 

Diskussion om att inte glömma bort skärgårdens behov. 

Beslut 

Att lägga till skärgårdens kollektivtrafik i avsnittet om övergripande medskick. 

Att förespråka förslaget till upplägg. 

Att ha punkten Kollektivtrafikplan 2050 stående på ledningsgruppens kommande möten. 
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7. Södertörnskonferensen (beslutspunkt) 
Södertörns Samarbetskommittén beslutade den 16 januari om att inte arrangera Södertörns Rådslag 
samt istället utöka Södertörnskonferensen till en heldag. 

Förslag: Att kommundirektörerna i Botkyrka och Salem utser ansvarig person i sin kommun för vidare 
planering av konferensen. 

Beslut 

Att kommundirektörerna i Botkyrka och Salem utser varsin ansvarig person för vidare 
planering av Södertörnskonferensen samt att dessa tar initiativ till förslag för konferensens 
tema och upplägg. 

Diskussions om tema och upplägg utgick p g a förkortad mötestid. 

8. Aktuella frågor från nätverken 
 Beslutspunkt Almedalen: 

Förslag: Att Södertörnskommunerna inte genomför någon gemensam aktivitet i Almedalen 
2020. 

 Informationspunkt: Det finns en tillsatt arbetsgrupp för att ta fram diverse underlag inom 
arbetet med Kollektivtrafik 2050. 

 Informationspunkt: Önskemål om föredragning av Bisnode-analysen i augusti/september. 
 Informationspunkt: Två nya i klimatnätverket från Huddinge samt en ny från Tyresö. 

Ordet lämnas fritt. 

Angående Almedalen: Det finns förståelse för förslaget till beslut men Magnus Gyllestad framförde 
särskilt att det känns tråkigt att Södertörn inte genomför någon gemensam aktivitet. En 
Södertörnsgemensam aktiviteter behöver inte innebära att alla kommuner finns på plats. 

Beslut 

Att Södertörnskommunerna inte genomför en gemensam aktivitet i år. 

Att diskussion och planering för en eventuell gemensam aktivitet i Almedalen 2021 påbörjas 
direkt efter sommaren. 

Att uppdra till Helene Olofsson att planera in föredragning av Bisnode-analys på lämpligt 
möte under hösten. 

9. Övriga frågor 
Rickard går igenom utskickat underlag för samverkan i mentorsprogram och ledarskapsforum. 

Ordet lämnas fritt. 

Nykvarn, Tyresö och Salem är intresserade av att delta i ett mentorsprogram. Huddinge har inte 
hunnit ta ställning till mentorsprogram. 

Huddinge är nöjda med samverkan med Södertälje, Botkyrka och Södertörns Brandförsvar angående 
ledarskapsforum. 

Beslut 
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Att uppdra till Rickard Sundbom att ta fram underlag för samordning för alla åtta 
kommunerna. 

Att, genom Rickard Sundbom, uppdra till Södertäljes HR-direktör att lyfta frågan i 
nätverket för HR-direktörer. 

10. Nästa möte 
Nästa ledningsgruppsmöte är den 8 maj kl 8.30-11.00 i Huddinge. 

 

 

Vid anteckningarna Justerat 

Anna Söderström Helene Olofsson 

 


