
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp, 5 

Tid Fredag 5 oktober 2018 kl 08.30-11.00 

Plats Valhall, Huddinge kommunhus 

Deltagare 

Mattias Jansson Botkyrka kommun 
Magnus Gyllestad Haninge kommun 
Magdalena Bosson Huddinge kommun, ordförande 
Birgitta Elvås Nykvarns kommun 
Tommy Fabricius Nynäshamns kommun 
Rickard Sundbom Södertälje kommun 

Övriga 

deltagare 

Anna-Karin Renström Telge Inköp (punkt 2) 
Mikael Blomberg Upphandling Södertörn (punkt 2) 
Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 

Frånvaro 

Mats Bergström Salems kommun 
Bo Renman Tyresö kommun 
 

1. Incheckning 

Magdalena hälsar välkommen till mötet. 
Genomgång och godkännande av dagordningen utan tillägg av övriga frågor. 
 
Efter valet 
Diskussion 
Situationen är inte lik något annat valår. Skört är ordet. Funderingar om vilka på riksplanet som stöttar 
kommunerna. Reflektion kring att en snabb utveckling från det traditionella har skett. Att både kunna 
hantera politiken men även nya strömningar i samhället är en utmaning. Även intressant hur det 
kommer se ut i näringslivet. 

2. Samarbete upphandling och inköp - projektförslag 

Magdalena hälsar välkommen till Anna-Karin Renström från Telge Inköp och Mikael Blomberg från 
Upphandling Södertörn som redovisar uppdraget ” Samarbete inom upphandling”. 

Diskussion 

Det finns olika intressenter för olika delar av ett uppdrag, olika typer av samarbeten och bredd på de 
frågor som hanteras. Samarbetet idag sker ofta ad hoc kring olika frågor. Vissa kommuner samarbetar 
mer och andra mindre. De som samarbetar byter tjänster med varandra genom att turas om med vissa 
upphandlingar. Vi behöver en nulägesanalys för att få en klar bild över hur dagens verksamhet och 
organisationsstruktur ser ut. Alla kommunerna måste vara med i denna.  

Det finns möjligheter för kommunerna att skapa bättre samarbeten inom befintlig 
organisationsstruktur. Det finns troligen fler områden där vi vill göra nulägesanalyser över hur vårt 
samarbete ser ut idag.  

Avsändare 
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Beslut 

- Ta fram nulägesanalys av upphandlingsverksamhet och till det kopplade samarbeten för 
respektive  kommun.  
Upphandling Södertörn är ansvarig för att inhämta och sammanställa informationen. 
Analysen är endast till för att uppdatera ledningsgruppen om nuläget. 

- För kommuner ingående i samordnad varudistribution, också efter ny upphandlingen av 
speditör, skall Upphandling Södertörn utreda två huvudfrågeställningar: 

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

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

3. SUP 2019 

Ett första förslag till struktur för nytt utvecklingsprogram, utifrån planeringskonferensen är utskickat.  

Diskussion  

Struktur, namn, typ av ställningstaganden, visionen samt hur målen ska bearbetas diskuteras. Målår 
2030/2035 motiveras av att det är ganska nära den konkreta verksamheten. 2050 är för långt bort och 
för visionärt. I övrigt bra med koppling till RUFS 2050. Använda ordet hållbarhet för prioriterade 
målområden och vara tydliga på att det är samtliga tre delar som omfattas. Mer visuellt och kärnfullt 
innehåll än långa beskrivande texter.  

Viktigt att kommunicera att utvecklingsprogrammet antas i varje kommuns KS när ett färdigt förslag 
finns framme. Vi jobbar vidare med förslag på positionspapper i olika sakfrågor tex. flyg.  

Beslut 

- Att uppdra till Cecilia att: 
o  jobba vidare utifrån föreslagen struktur   
o ta fram förslag till mål 
o ta fram förslag på positionspapper för flygfrågan som ett första exempel. 

- Målåret bör vara 2030/2035. 
- Namnet ska även fortsättningsvis innehålla ”program” (inte plan).  
- Vi håller än så länge fast vid nuvarande vision.  
- Ordet ”hållbarhet” ska användas. 
- Beskrivning av Södertörnssamverkan ska finnas med i programmet.   
- Förslaget presenteras på nästa SSK.    

 

4. Infrastrukturfrågor 

Porten till Stockholm - Södertäljebron 

Södertörn bjuder in Trafikverket där Södertörn kan berätta sin behovsbild och Trafikverket presentera 
sin utredning. Vår ambition är att få till ett möte med Trafikverket så snart som möjligt. Tanken är att 
vi också ska vara fler från Södertörn som är med och kompletterar behovsbilden. 

Möte med landshövdingen 

Till mötet den 20/11 ses det befintliga bildspelet över. Syftet med mötet är dels att presentera 
Södertörn och dels att diskutera samarbetet med länsstyrelsen kring tex. planprocesser, civilförsvar 
och tillämpning av myndighetsutövningen.  

Systemanalys – Näringslivets resor och transporter på Södertörn 
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Arbetet fortskrider. Vi får till bidrag från Tillväxtverket med ca 50% av våra kostnader. Vi har i veckan 
fått ändringsbeslut då vi gjort förändringar i ansökan. Vi har tagit bort arbetsinsatsen från anställda i 
kommunerna från kommunernas bidrag. Orsaken är stora administrativa kostnader för rapportering 
av detta till Tillväxtverket. WSP är konsult. 

Möte med TRV 

Doodle pågår för att hitta tid för nytt möte med Helena Sundberg Trafikverket. 

Beslut 

- Vi kontaktar TRV med nya förslag på mötesdatum. 

RUFS2050 

Kommunerna har fått inbjudan till att träffa tillväxt- och regionsplaneförvaltningen som en del i 
genomförandet av RUFS 2050. 

Beslut  

- Vi bjuder in Hanna Wiik (TRF) till nästa ledningsgruppsmöte. 

Elväg 

Cecilia, Nynäshamn och Haninge samarbetar. Trafikverket har hört av sig och efterfrågat våra förslag. 
Södertälje har tidigare sökt pilot om elväg. Just nu har Nynäshamn och Haninge kontakterna på 
politisk nivå. Mycket händer med olika aktörer på flera plan. 

Beslut 

- Vi fortsätter att samarbeta kring frågan om elvägar och tillsammans med Trafikverket.  

Huvudstamötet 

- Cecilia eventuellt inbjuden till att årliga mötet med ”Framkomlighetsgruppen” angående 
frågan: Hur tänker kommunerna kring den ökande trafiken. Cecilia deltar och tar med sig 
materialet från BISNODE-rapporten mm. 

 

5. Samarbeten - verksamhetsutveckling 

Beslut 

- Frågan bordläggs till nästa ledningsgruppsmöte. 

6. Kommunikationsprojekt 

Beslut 

- Utskickat underlag presenteras nästa möte med Samarbetskommittén. 

7. Södertörns Rådslag 2019 

Cecilia informerade om att arbetsgruppen har träffats. Förslag till datum samt lokal finns. Arbetet 
fortskrider och vi har gott om tid. Nästa steg är att fastställa dag, börja titta på programmet samt bjuda 
in gäster. 
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8. Information från nätverken 

Cecilia redogjorde för förslag för processen för VP 2019. 

- Näringslivscheferna (SNUG) Näringslivscheferna har beställt en NKI-undersökning (Nöjd 
kund Index). Presentation önskas utifrån analys av användningsområden.  

- Klimatstrategerna har beställt en förstudie angående masshantering på Södertörn. Rapporten 
har presenterats för 20-tal medarbetare. Diskussion om nästa steg pågår.  

- Plancheferna (SUP) bjöd in Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) till deras senaste 
möte.  

9. Ärenden till SSK den 29/11 i Salem 

Diskussion 

Kort återkoppling av Södertörnsmodellen, ärendet tas även upp på nästa ledningsgruppsmöte. Just 
nu görs en återrapportering med till arbetstimmar till Vinnova. 

Diskussion om vad en eventuell motion till Storsthlm om kompetensförsörjning kan innehålla.  

Under diskussion om nytt utvecklingsprogram så tas även frågan om funktionella samarbeten upp 
samt förslag till positionspapper Flyg. Positionspappret remissas med Kdir inför mötet.   

Beslut 

Förslag till dagordning:  

- ”SUP 2019” 
o Funktionella samarbeten 
o Förslag till positionspapper flyg  

- Södertörnsmodellen – rapport om läget 

- Regionfrågan – diskussion 

- Ev. motion kompetensförsörjning StorSthlm – diskussion  

- Aktuell infrastruktur 

- Fortsättning kommunikationsprojektet  

- Remisser (Tvärförbindelsen) 

10. Aktuella remisser 

Vägplan Tvärförbindelse Södertörn ska komma på remiss, remisstiden är en månad vilket är kort om 
tid. Cecilia presenterar ett par alternativ; vi skickar in ett preliminärt remissvar alternativt begär 
förlängd remisstid till mitten av februari. 

Diskussion 

Förlängd remisstid är att föredra. Vi måste dock vara beredda på att vi inte får det. 

11. Övrigt 

Inga övriga frågor. 

 

 

Vid anteckningarna: Anna Söderström 


