
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp, 6 
Tid Fredag 6 december 2019 kl 9.00-12.15 

Plats Norrskogen, StorSthlm 

 
Deltagare 

Leif Eriksson Botkyrka kommun 
Magnus Gyllestad Haninge kommun 
Camilla Broo Huddinge kommun 
Frida Nilsson Nykvarns kommun 
Rickard Sundbom Södertälje kommun, ordförande 
Stefan Hollmark Tyresö kommun 

Frånvarande 

Mats Bergström Salems kommun 
Tommy Fabricius Nynäshamns kommun 
 

Övriga deltagare 

Per Eckemark Svenska Kraftnät, punkt 9 
Henry Frödesjö Svenska Kraftnät, punkt 9 
Mikael Blomberg Samordnad varudistribution, punkt 10 
Petronella Troselius Nätverket för Klimatstrateger, punkt 11 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 

 

1. Välkommen 
Rickard öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årets sista möte. 

2. Offert analys av Södertörns näringslivsutveckling 
SNUG (nätverket för näringslivschefer) presenterade en offert på uppdatering av analys av Södertörns 
näringslivsutveckling samt ett lågkonjunktursscenario. En diskussion fördes kring vilken nytta det är 
med att beställa rapporten varje år, hur resultatet kan användas, samt om lågkonjunkturscenariot 
kunde tillföra något. 

Ledningsgruppen beslutade  

att  uppdra till SNUG att beställa den ordinarie analysen (ej lågkonjunkturvarianten). 

att  även uppdra till Pia att ta en dialog med Bisnode om material på kommunnivå samt ställa frågan om vad 
analysen för lågkonjunkturen kan ge oss.  

att  delegera till Pia att förfoga över 50 000 kr för kompletterade analysmaterial med flera jämförelser. 

att  uppdra till SNUG att under våren återkoppla till ledningsgruppen om analysens nytta, om vi behöver beställa 
analysen varje år samt en plan för kommande års analyser (spridning, användningsområden etc). Rickard och 
Camilla hjälper gärna till med förtydliganden i frågan. 

3. SSKs planeringskonferens 16/1 
Vid förra årets planeringskonferens var den nya SUPen i fokus. Nu ska bland annat 
verksamhetsplanen för 2020 fastställas. 

Diskussion fördes kring konferensens innehåll såsom bland annat extern föreläsare och frågan om 
funktionellt samarbete inom områden såsom lönehantering, återvinning samt miljö och hälsoskydd. 

Avsändare 
Söderström, Anna 
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Ledningsgruppen beslutade  

att  Rickard kontaktar Mats Johannesson för ett utkast till dagordning, och arbetar med att få med 
Helene Olofsson i arbetet 

att  förslaget till dagordning kommuniceras till kommundirektörerna via mejl över jul- och 
nyårshelgerna. 

att  Rickard gör ett utkast till förslag om i hopslagning av konferenserna som även det 
kommuniceras via mejl under jul- och nyårshelgerna. 

4. Återkoppling Marcel Moritz, Södertörnsmodellen 
Frågan bordlades till kommande möte. 

5. Aktuella remisser 
Inga remisser. 

6. Svenska Kraftnät 
Per Eckemark, divisionschef Nät, och Henry Frödesjö, programledare Stockholm, från Svenska Kraftnät varmt 
välkomna. 

Se separat presentation. 

Önskemål från ledningsgruppen är att planera ett möte med Svenska Kraftnäts generaldirektör, 
Södertörns KSOer och eventuellt representanter från Scania och AstraZeneca m fl. 

7. Upphandling Södertörn 
Mikael Blomberg, verksamhetschef Upphandling Södertörn, redogjorde för tidigare uppdrag från 
ledningsgruppen, se separat presentation och beslut från ledningsgruppens möte den 2018-10-05 
nedan: 

Ledningsgruppen tackade för rapporten och beslutade   

att ta fram en nulägesanalys av all upphandlingsverksamhet och till det kopplade samarbeten för respektive 
kommun. Analysen är endast till för att uppdatera ledningsgruppen om nuläget. 

att Upphandling Södertörn är ansvarig för att inhämta och sammanställa informationen.  

att för kommuner ingående i samordnad varudistribution, efter ny upphandlingen av speditör, uppdra åt 
Upphandling Södertörn att utreda följande huvudfrågeställningar:  

 Vilka beslut behövs för att Upphandling Södertörn ska ansvara för gemensamma 
upphandlingar? 

 Vilka framtida upphandlingar bör göras tillsammans utifrån att de ingår i samordnad 
varudistribution? 

 Vilka effekter (mervärden) vill vi uppnå lyfts. Såsom miljö, effektivitet, ekonomi m m. 

8. Nätverket för klimatstrateger 
Petronella Troselius, nätverket för klimatstrateger, berättade om årets verksamhet samt om tankarna 
för 2020. Se separat presentation. 

Ledningsgruppen tackade för rapporten och beslutade  
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att Petronella ska följa upp tidplan för intresseanmälan till StorSthlm’s projekt om regionala tankinfrastruktur 
samt rapportera detta till Magnus Gyllestad. 

9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

10. Nästa möte 
Nästa möte hålls den 24/1 kl 8.30-11.00 i Huddinge kommunhus, lokal Valhall. 

 

Vid anteckningarna  Justerat 

 

_____________________________ __________________________ 

Anna Söderström  Stefan Hollmark 

 


