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Ärenden
1. Välkommen
Harry Bouveng hälsar alla välkomna till årets planeringskonferens.
2. Inledning – processen med nytt utvecklingsprogram
Helene Olofsson inleder med att informera om syftet med dagen, tidplan och
processen för det nya utvecklingsprogrammet. Helene Olofsson ger även en kort
historik och tillbakablick på tidigare utvecklingsprogram – det första antogs 2007.
3. Principer i framtagandet av nästkommande utvecklingsprogram
Ordet lämnas därefter till Olof Junesjö från Governo. Governo är anlitande som
processtöd i arbetet med det nya utvecklingsprogrammet (deluppdrag 2) samt tidigare
utfört uppdrag (deluppdrag 1) kopplade till organisation och arbetssätt. Olof Junesjö
gav en kort sammanfattning av resultat från deluppdrag 1 samt tankar inför
deluppdrag 2.
Från deluppdrag 1 framkom att de huvudsakliga nyttorna med Södertörnssamverkan
är att tala med en röst, samsyn mellan kommuner samt möjlighet till nätverkande och
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erfarenhetsutbyte. Det framkom också att arbetssätt inom samverkan över lag
fungerar väl och att samverkan upplevs som meningsfull och värdeskapande bland de
nätverk som ingår i samverkan.
Därefter presenterar Olof Junesjö tänkta principer inför framtagandet av nästa utvecklingsprogram
och lämnar därefter ordet fritt för tankar och reflektioner.
Synpunkt inkom på att beslutsgången för det nya utvecklingsprogrammet behöver
förtydligas och formuleras om. Det nya utvecklingsprogrammet kommer, liksom
tidigare, att beslutas av alla kommuners respektive kommunfullmäktige.
Flera är positiva till arbetssättet för framtagandet. Även strukturen upplevs positiv
med övergripande mål/fokusområden och möjlighet till flexibilitet genom att
exempelvis ändra delmål vid behov under de åren utvecklingsprogrammet gäller. Det
är önskvärt att det nya utvecklingsprogrammet ger en ram för frågor som kan
uppkomma och kan behöva rymmas inom Södertörnssamverkan.
4. Presentation per kommun
Varje kommun presenterar utifrån tidigare utskickade frågeställningar.
De frågeställningar som skickats ut var:





Vad ser ni som kommun som den största nyttan med Södertörnssamverkan?
Anser ni att visionen för samverkan bör revideras?
Inom vilka områden ser ni att det är absolut viktigast att
Södertörnskommunerna samverkar? (Behöver inte nödvändigtvis vara
identiska med fokusområdena i nuvarande utvecklingsprogram).
Vilket resultat ser ni att det är viktigast att samverkan uppnår inom dessa
områden? (Om möjligt ge förslag på målformuleringar).

Ordet lämnas fritt för reflektion och lyfts igen under punkt 5.
5. Gemensam reflektion och info om nästa steg i processen med nytt
utvecklingsprogram
Olof Junesjö sammanfattar de synpunkter och reflektioner som uppkommit efter
kommunernas presentationer enligt nedan:





Visionen är fortsatt relevant – kan eventuellt revideras utifrån nya
fokusområden.
Kommunerna ser en stor nytta av samverkan och att tala med en
gemensam röst.
Stärka varumärket/bilden av Södertörn är något som flera kommuner tar
upp.
Målen behöver vara av så pass strategisk karaktär att det ger
handlingsutrymme under mandatperioden.
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Samverkan behöver vara snabbfotad – att det finns utrymme att hantera
frågor som dyker upp under mandatperioden.
Fokusområden:
• Infrastruktur centralt för samtliga.
• Flera av de fokusområden som varit del av SUP2035 förs fram som
fortsatt relevanta.
• Ett nytt potentiellt fokusområde som lyfts av flera var
trygghetsfrågor över kommungränser.
• Utbildning och kompetensförsörjning diskuterades samlat av flera
kommuner.
• Ingen lyfte klimat/hållbarhet som ett separat fokusområde.

6. Övriga aktuella frågor inom Södertörnssamverkan
Södertörnskonferensen
Konferensen genomförs under förmiddagen den 6 april i Stockholm Norvik Hamn,
Nynäshamn. Program, gäster, talare och praktisk information presenteras.
Aktuella remisser




Helene Olofsson tackar för en snabb process angående samrådsremissen för
vägplan avseende ombyggnad av E4/E20 delen trafikplats Moraberg till
trafikplats Saltskog i Södertälje kommun. Detta yttrande är nu inskickat till
Trafikverket.
Angående remissen trafikförändringar i SL trafiken, T23, kommer
ledningsgruppen och samarbetskommittén få förslag till remissvar för
synpunkter under vecka 14.

Transportinfrastrukturprocessen
Helene Olofsson ger en tillbakablick på processen och aktiviteter som Södertörn
genomfört i den senaste infrastrukturprocessen, det vill säga åren 2019-2022. Helene
Olofsson föreslår vidare att Södertörnskommunerna börjar processen med att
fundera på den kommande fyra åren kort efter det att regeringen har fattat beslut om
nationell plan i juni 2022.
7. Ev övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
Nästa möte sker den 19 maj kl 13.00-14.30 digitalt via Teams.
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9. Avslutning
Harry Bouveng tackar för stort engagemang och hälsar välkommen till Norvik Hamn
den 6 april.

Vid anteckningarna
Anna Söderström

Justeras
Helene Olofsson
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