
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp, 1 
Tid Torsdagen den 16 januari 2020 kl 15.15-16.00 

Plats Balingsholm, Huddinge 

Deltagare 

Magnus Gyllestad Haninge 
Camilla Broo Huddinge 
Frida Nilsson Nykvarn 
Carolina Pettersson Nynäshamn 
Rickard Sundbom Södertälje, ordförande  
Stefan Hollmark Tyresö 
Helene Olofsson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 
 

Frånvarande 

Leif Eriksson Botkyrka 
Mats Bergström Salem 
 

1. Södertörnsanalysen 
Marcel Moritz, projektledare för Södertörnsanalysen, besökte ledningsgruppen den 4 oktober 2019 
Han önskar återkoppling på en eventuell fortsättning.  

De olika förslagen diskuterades samt nyttan av verktyget för olika verksamheter inom våra kommuner.  

Beslut 

Att uppdra till Camilla att återkoppla Marcel med en beslutsmening utifrån diskussionen 
under mötet. 

2. Samordnad varudistribution 
Mikael Blomberg besökte ledningsgruppen den 6 december 2019 och önskar återkoppling till ärendet. 

Diskussion uppstod även kring att ta del av norrortskommunerans erfarenhet kring samordnad 
upphandling samt att förslagsvis bjuda in kunnig person till nästa ledningsgruppsmöte i 
inspirationssyfte. Rickard Sundbom kontaktar Leif Eriksson och diskuterar förslag på upplägg. 

Beslut 

Att uppdra till Magnus Gyllestad att boka ett förtydligande uppföljningsmöte med Mikael 
Blomberg. 

3. Skrivelse från Stockholm och Göteborg till Finansdepartementet 
Stefan Hollmark. lyfter frågan om Södertörnskommunerna ska ställa sig bakom skrivelsen till 
Finansdepartementet som Stockholm och Göteborg har tagit fram med anledning av den nya lagen 
om kommunal bokföring och redovisning. Stefan har varit i kontakt med Stockholm Stad som 
meddelar att de är positiva till att fler sluter upp bakom skrivelsen. Tyresö kommun kommer att ställa 
sig bakom skrivelsen. 

Avsändare 
Söderström, Anna 
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Diskussion. 

Beslut 

Att det är upp till varje kommun att besluta om man vill ställa sig bakom skrivelsen som 
Stockholm stad och Göteborgs stad tagit fram. 

4. Nästa möte 
Diskussion kring mötesplan. 

Beslut 

Att ställa in kommande möte den 24 januari. 

Nästa möte är fredagen den 13 mars kl 8.30-11.00 i Huddinge kommunhus, lokal Valhall. 

 

 

Vid anteckningarna Justerat 

Anna Söderström Helene Olofsson 

 


