
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från möte med 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp 
Tid: Fredagen den 20 november 2020 kl 8.30-11.00 

Plats: Digitalt via Teams 

Närvarande: Leif Eriksson Botkyrka 
 Gustav Fridlund Botkyrka, endast punkt 2 
 Magnus Gyllestad Haninge 
 Anna Kowalska Lindberg Haninge, endast punkt 2 
 Anna Berglund Haninge, endast punkt 2 
 Camilla Broo Huddinge 
 Pia Forsberg Huddinge, endast punkt 2 
 Frida Nilsson Nykvarn 
 David Schubert Nykvarn, endast punkt 2 
 Linnéa Gustavsson Nynäshamn, endast punkt 2 
 Mats Bergström Salem 
 Rickard Sundbom Södertälje, ordförande 
 Stefan Hollmark Tyresö 
 Helene Olofsson Södertörnskommunerna 
 Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 
Frånvarande: Carolina Pettersson Nynäshamn 
 Rebecka Grunditz Salem 
 Jonas Karlsson Södertälje 
 Gunilla Berg Tyresö 
 
 

1. Välkommen 
Rickard Sundbom hälsar alla näringslivschefer och kommundirektörer välkomna till årets sista 
ledningsgruppsmöte. 

2. Näringslivscheferna gästar 
Anna Kowalska Lindberg inleder med att ge en presentation av resultat och analys utifrån de 
näringslivsanalyser som genomförts. Därefter ger Pia Forsberg en kort reflektion över nuläget. David 
Schubert avslutar med att redovisa nätverkets genomförda aktiviteter 2020 samt ge förslag till fortsatt 
arbete 2021 och framåt. 

Ordet lämnas fritt. 

Frågan ställs om det finns det några siffror kring nystartade företag och etableringar i kommunerna. 

Återkoppling från några kommuner på frågan ovan: I Haninges företagsområde Albyberg har intresset 
ökat i och med att Roro-terminalen i Stockholm Norvik hamn nu har öppnat. I Huddinge skiljer det 
sig lite beroende på branscher. Det finns ett stort intresse från logistik- och leveransföretag medan det 
är mindre tryck på etableringar i hotellbranschen. I Botkyrka finns det ett fortsatt intresse för 
etableringar. 

Näringslivscheferna föreslår fortsatt och utökad samverkan mellan arbetsmarknadsenheterna och 
nätverket för näringslivschefer under 2021. Kommundirektörerna undrar vad aktiviteten innebär 
konkret. Nätverket återkopplar att det handlar om att utveckla samarbetsformerna i syfte att stärka 
Södertörn i arbetsmarknadsfrågor. 
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Samarbetet i nätverket för näringslivschefer är mycket gott. Nätverkets huvudsakliga nuvarande och 
kommande aktivitet är att hålla i och hålla ut, att vårda och bevara de företag och dess anställda som 
nu finns på Södertörn.  

Rickard Sundbom tackar å kommundirektörernas vägnar näringslivscheferna för en innehållsrik och 
intressant dragning. 

Kort paus. 

3. Uppdatering av läget kring Covid-19 
Kommundirektörerna uppdaterar varandra om kommunernas nuläge gällande kommunala funktioner, 
antal sjukdomsfall med mera i samband med Covid-19. 

Flera upplever svårigheter i att tolka Folkhälsomyndighetens restriktioner och riktlinjer. 

Diskussion angående beredskapslager och olika aspekter gällande smittskydd i öppna verksamheter 
såsom förskola och fritids. 

Beslut 

Inför de kommande helgerna delar kommundirektörerna information dels under ett 
extrainsatta möte torsdag 26 november kl 19.00 samt via grupp i social app som 
Rickard Sundbom upprättar. 

4. Föregående möten 
Helene Olofsson redogör för utestående ärenden från Ledningsgruppens möte den 9 oktober och 
Samarbetskommitténs möte den 29 oktober. 

 Vidare arbete med diskussionsunderlag för nya/fler objekt att driva gemensamt i 
Södertörnssamarbetet. 
- Nytt underlag har skickats ut till detta möte. 

 Besvara remissen Inriktningsunderlaget och vägplan breddningen av Södertäljebroarna. 
- Pågår 

 Information om Trafikförvaltningens olika riktlinjer och dess betydelse och påverkan på 
kommunerna. 
- Tas upp senare i samband med remissen för Kollektivtrafikplan 2050. 

 Underlag inför Sektorsmötet den 27 november sammanställs och mejlas till 
Samarbetskommittén. 
- Utskickat via mejl den 16 november till Samarbetskommittén. 

 Ordförande för mötet med Samarbetskommittén den 10 december. 
- Boel Godner är informerad och leder mötet i Daniel Dronjaks frånvaro. 

 Att tillämpa ordförandebeslut angående remissen Vägplan för E4/E20 Södertäljebroarna, 
kapacitetsförstärkning som ska vara klart den 12 december. 
- Pågår. 

5. Kommande möten 
Helene Olofsson informerar kort om kommande möten. 

 Den 24 november är alla kommundirektörer inbjudna till Region Stockholm angående 
infrastrukturplaneringen. 
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 Den 27 november är kommunstyrelsepresidierna inbjudna till politisk dialog om 
Kollektivtrafikplan 2050 (Sektorsmöte). 

 Samarbetskommittén den 10 december. 
 Förslag att nästa Ledningsgruppsmöte blir den 22 januari. 

Diskussion om kommande möten med Samarbetskommittén. 

Behovet av mötet den 10 december diskuterades. Om Samarbetskommitténs möte den 10 december 
ställs in blir konsekvensen att förslaget för verksamhetsplan 2021 behöver stämmas av via mejl före 
planeringskonferensen. Övriga punkter att ta upp på planeringskonferensen är Södertörnskonferensen 
samt ev frågan om prioriterade ev nya/fler objekt inför transportinfrastrukturplaneringen. 

Beslut 

Att genomföra Samarbetskommitténs planeringskonferens digitalt den 14 januari. 

Att besluta senare om att ev ställa in Samarbetskommitténs möte den 10 december. 

Att planera utifrån att Samarbetskommittén ska ta beslut om verksamhetsplan för 2021 
och årsredovisning 2020 på planeringskonferensen 14 januari 2021. 

Diskussion kring Södertörnskonferensens genomförande. 

Beslut 

Att genomföra en Södertörnskonferensen under våren 2021 som riktar sig både internt 
och externt i syfte att stärka vårt varumärke och att inriktningen som läget är nu att 
genomföra den digitalt. 

Att redovisa ett förslag till upplägg för Södertörnskonferensen till ledningsgruppen före 
jul (via mejl). 

6. Verksamhetsplan och budget 
Verksamhetsplan 2021 

Helene Olofsson visar förslag till verksamhetsplan och budget 2021 som bygger på målstrukturen i 
Södertörns Utvecklingsprogram 2035. Förslaget bygger på fokus på elektrifieringen av 
transportsektorn och den kommande transportinfrastrukturplaneringen under 2021. För övriga 
aktiviteter har mindre justeringar gjorts. Även översyn av samarbetsformer och förberedande arbete 
inför nästa utvecklingsprogram finns i förslaget. 

Diskussion. 

I en del kommuner finns en större förväntan på funktionell samverkan, exempelvis sammanslagning 
av verksamheter som kan leda till kostnadsminskningar och effektiviseringar. Det kan handla om 
samverkan inom exempelvis upphandling, IT, skuldrådgivning Trygghet/säkerhet kan också vara 
framtida områden att samverka kring. 

Diskussion kring ev nya/fler objekt att driva gemensamt (aktivitet i verksamhetsplan 2020) 

Helene Olofsson visar bearbetat förslag för fler/nya objekt att driva gemensamt inom 
Södertörnssamarbetet. 

Ordet lämnas fritt för diskussion. 
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Kommundirektörerna tackar Helene Olofsson för väl genomarbetat underlag. Förslaget diskuterades 
samt när och hur diskussionen kan återupptas på kommande möten med Samarbetskommittén. 

 

På grund av tidsbrist bordläggs övriga punkter till extrainsatt Ledningsgruppsmöte torsdagen den  
26 november kl 19.00. 

Rickard Sundbom tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Vid anteckningarna Justerades 

Anna Söderström Helene Olofsson 


