
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från extra möte med 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp 
Tid: Torsdagen den 26 november 2020 kl 19.00-20.20 

Plats: Digitalt via Teams 

Närvarande:  Magnus Gyllestad Haninge 
 Camilla Broo Huddinge 
 Carolina Pettersson Nynäshamn 
 Mats Bergström Salem 
 Rickard Sundbom Södertälje, ordförande 
 Stefan Hollmark Tyresö 
 Helene Olofsson Södertörnskommunerna, sekreterare. ej punkt 2 
 
Frånvarande: Leif Eriksson Botkyrka 
 Frida Nilsson Nykvarn 
 Anna Söderström Södertörnskommunerna 
 

1. Välkommen 
Rickard Sundbom hälsar alla välkomna till detta extrainsatta ledningsgruppsmöte. 

2. Frågor kopplat till Covid-19 (punkten togs sist på mötet) 
Diskussion om beredskapslager skyddsmaterial samt planläggning inför julen (förskolor, 
fritidsverksamheter). 

3. Utestående punkter från möte den 20 november 
3a) Aktuella remisser. 
Helene Olofsson går igenom tidplaner, hantering och översiktligt innehåll av de remissvar som 
skrivs nu samt de remisser som är på ingång. 
Hanteringen av vägplanen för Södertäljebroarna hanteras, enligt tidigare beslut, som ett 
ordförandebeslut i de flesta kommuner. De kommuner som hinner hantera ärendet i 
kommunstyrelsen gör det (t ex Södertälje och Huddinge). Texten planeras vara avstämd och klar 
senast 30 november. Boel Godner skriver under, på uppdrag av Södertörns Samarbetskommitté. 
 
Remissyttrandet för inriktningsunderlaget justeras ytterligare en gång bland kommunstyrelsens 
ordförande och beräknas vara klart senast fredag 27 november. Helene skickar omgående ut den 
nya texten så snart den är klar. Salems kommun har troligtvis inget kommunstyrelsemöte i januari 
2021 men hanterar remissen internt före den 29 januari. 
 
Remissen för den regionala cykelplanen planeras vara klar och avstämd den 22 december. 
Remissen anländer den 1 december. 
 
Remissen granskning av vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn har inte kommit ännu, 
men förväntas komma i december. 

 
 
3b) Infrastrukturplaneringen. 
Ingen ny information. 
 
3c) Södertörnskonferensen 2021. 
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Helene Olofsson redovisar förslag på en tidplan som bygger på att kommundirektörerna får ett 
första underlag på upplägg av Söderörnskonferensen via mejl i mitten av december. Förslaget 
bearbetats därefter och presenteras sedan på Samarbetskommitténs planeringskonferens i januari. 
En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunikationsnätverket sätts samman. De får 
som medskick att fundera på behov av en extern referensgrupp och/eller om vi önskar arrangera 
tillsammans med någon fler part. 
 
3d) Aktuella frågor från nätverken. 
Helene Olofsson föreslår att projektet Hållbara och Integrerade urbana TransportSystem (HITS) 
presenteras på kommande ledningsgruppsmöte i början av 2021. 
 

Beslut 
Helene får i uppdrag att planera in en redovisning av projektet Hållbara och Integrerade 
urbana TransportSystem (HITS) på lämpligt ledningsgruppsmöte. 

 
Helene berättar också kort om det digitala seminarium som klimatnätverket arrangerade den 11 
november som handlade om klimatkrav i byggentreprenader. Webbinariet var mycket uppskattat, 
ca 55 personer deltog. Moderatorer var Felix Ockborn, miljöstrateg i Tyresö kommun och Ulf 
Troeng från projektet BioDriv Öst. 
 
3e) Övriga frågor. 
Mötesplan 2021. 
Helene Olofsson informerade om förslaget till mötesplan 2021. Mötesplaneringen är avstämd i 
förväg med kommundirektörernas sekreterare. 
Grunden består av tre möten per termin, en planeringskonferens som vanligtvis startar med lunch 
och ev avslutas med middag. Samarbetskommitténs möten genomförs i huvudsak digitalt under 
2021. 
 

Beslut 
Att ledningsgruppen godkänner mötesplaneringen för 2021, men med förbehållet att 
enstaka möten vid behov kan planeras till annan dag/tid, om flera anmäler förhinder. 

 
Ordförande ledningsgruppen 2021. 
 
Diskussion 
 

Beslut 
Rickard Sundbom väljs till ordförande för Södertörnskommunernas ledningsgrupp 
2021. 

 
3f) Nästa möte. 
Diskussion om innehåll och behov av genomförande av mötet med Samarbetskommittén den 10 
december samt diskussion om agendan för planeringskonferensen den 14 januari. 
 

Beslut 
Genomföra ett kort digitalt möte med Samarbetskommittén den 10 december där 
förslag till verksamhetsplan 2021 finns på dagordningen. 

 
Att Helene Olofson diskuterar igenom dagordningen inför Samarbetskommittés 
planeringskonferens den 14 januari med Rickard Sundbom. 
 
Nästa möte med ledningsgruppen föreslås genomföras digitalt den 22 januari kl 8.30-11.00. 

 

Rickard Sundbom tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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Vid anteckningarna 

Helene Olofsson 

 


