
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp 
Tid Fredag 27 april 2018 kl 08.30-12.00 

Plats  Fjärdlång, Storsthlm 

Deltagare   

Mattias Jansson Botkyrka kommun, ordförande 
Ola Edström Nykvarns kommun 
Mats Bergström Salems kommun 
Tommy Fabricius Nynäshamns kommun 
Magdalena Bosson Huddinge kommun 
Magnus Gyllestad Haninge kommun 

Övriga  

deltagare  

Susanne Pollack Projektledare Södertörnsmodellen 
Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 

Frånvaro  

Rickard Sundbom Södertälje kommun 
Bo Renman Tyresö kommun 
 

1. Laget runt 
Allmän diskussion kring beredningsförslag, tjänstemannaberedning och förvaltningsorganisation. 
 
Diskussion och erfarenhetsutbyte angående kostnader för att bygga nya förskolor och följa Boverkets 
riktlinjer. Intressant att se om det finns någon möjlighet till sänkta kostnader och förbättrad 
upphandling. Kommentus håller på att ta fram förslag till samordnad upphandling.  
 

2. Södertörnsmodellen – projektledare Susanne Pollack 
Susanne Pollack, Södertörnskommunernas projektledare, besöker oss och presenterar 5-stegsplanen 
för Södertörnskommunernas del i projektet: 

Alla kommuner ska med 
Fem av åtta kommuner är med idag, dock inte Salem, Södertälje och Nykvarn. Susanne uttrycker 
önskan om att kommundirektörerna hjälper till att stöta på chefer som i sin tur kontaktar medarbetare 
om att vara med i arbetet. 

Hur vi sprider erfarenheter till fler kommuner? 
I uppdraget ingår att bidra till att sprida erfarenheter från projekten till alla kommuner. Inom 
Södertörnsmodellen planeras en ”akademi” med två inbokade kompetensutvecklingstillfällen. Vi kan 
koppla ihop informationen till och inom kommunerna med de aktiviteterna.  

Redovisning av timmar inför eventuell revision 
Viktigt att vi får ordning på rapportering av timmar för medverkande från kommunerna. Verktyg för 
rapportering finns klart vecka 18. 

Avsändare 
Söderström, Anna 
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Kommunernas roll i den externa marknadsföringen 
Kommunernas strategi i externa kommunikationsplanen: paketering av hela Södertörnsmodellen, det 
ska vara lätt att beskriva (hisspitch), hållbarhetsarbetet i fokus, lyfta praktiska exempel som belyser 
kommunernas arbete. 

Styrning och rapportering 
Organisationsplan visas över hur projektet Södertörnsmodellen är organiserat. Projektet innehåller 
mycket forskning, det är en knäckfråga att samordna forskningen med kommunernas praktiska arbete. 

Beslut 

- Vi tackar för rapporteringen och uppmuntrar till projektstyrning. 
- Vi önskar få tillgång till de lägesrapporter som projektet skickar in till Vinnova. 
- Susanne bjuds in till nästa SSK-möte för att presentera projektet.  

3. Samordnad varudistribution 
Diskussion om aktuellt läge i kommunerna inför ny upphandling. 

- Södertälje har tagit beslutet att inte vara med i den nya upphandlingen. 
- Övriga kommuner är fortsatt positiva.  
- Nykvarn och Salem ingår i TelgeInköp och har haft diskussioner utifrån detta. Båda är 

positiva till att vara med i fortsättningen. Men de har även tittat på andra alternativ och 
konsekvenser. Salem och Nykvarn ska försöka hitta en gemensam väg framåt.  

Vad blir konsekvenserna om en eller två kommuner lämnar samarbetet?  

Det finns ett PM med konsekvenser från förvaltningsorganisationen, det läggs upp i arbetsytan på 
webben. Kort sammanfattning så beskrivs påverkan inom: verksamhet, ekonomi, miljö, avtal och 
övrigt.   

Allmän diskussion:  

Det är viktigt att argumentera för och se till helheten. Hur ser tidsplanen ut för 
förfrågningsunderlaget? Ev. meddelande om att inte vara med i upphandlingen ska meddelas senast 31 
maj. Behöver de som är kvar i samarbetet ta höjd för ökade kostnader när en eller flera väljer att lämna 
samarbetet? Kan undvikas genom att det görs en bättre upphandling, för att bibehålla samma 
kostnadsnivå. Haninge uppmuntrar till fler kommuner i Upphandling Södertörn. Att utöka samarbetet 
med nya kommuner är också positivt. Diskussion om att formalisera samarbetet i en gemensam 
inköpscentral som hanteras av förvaltningsorganisationen för samordnad varudistribution. Några 
punkter med inriktning inför upphandlingen ska skickas till förvaltningsorganisationen. Vi behöver 
tex. skruva upp ekonomiparametern. Mätbara mål inom ekonomi och miljö önskas. Uppföljningen av 
nyckeltal ska fortsätta.  

Beslut 

o Inriktning inför kommande upphandling: 
o Ekonomin viktig och minst önskas kostnadsneutralitet. 
o Transportkostnaden får inte bli dyrare än rådande avtal. 
o Mätbara mål önskas. Specificera av miljöinriktningen tex. genom minskning av Co2 eller 

liknande. 
o Ekonomi, miljö och service är högst prioriterat. 
o Önskemål om en inriktning med viktningen: 50 procent ekonomi, 25 procent miljö, 25 

procent service.  
o Frågan om gemensam inköpscentral ska undersökas och Magnus tar med sig frågan som tas 

upp igen på nästa möte. 



 

 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR  
 www.sodertornskommunerna.se  

  3 (5)

o I upphandlingen ta med möjligheten för Södertörnskommunerna att ha reklam på lastbilarna, 
gärna med utbytbara budskap typ ”planschficka”.  

4. Aktuella aktiviteter infrastruktur 
Positionspapper/strategi infrastruktur 

Återkoppling från diskussionen på SSK. Uppfattat stöd för att arbeta vidare med en inriktning. Men 
inget långt dokument. Målsättning att sortera en strategi utifrån projektens läge i 
planeringsprocesserna. Skapa en tydlighet för ledningsgruppen i första skedet.  

Beslut 

- En infrastrukturstrategi tas fram för prioriterade projekt, planeringsprocesser och 
kommunikation.  

- Infrastrukturstrategin presenteras i första skedet inför ledningsgruppen.  

Artikel ”Fokus Stockholmsregionen” 
Vem ska stå för citat från Södertörnskommunerna t ex. i denna artikel och annan kommunikation där 
alla KSO inte kan vara med.  

Beslut 

- När Södertörnskommunerna står bakom anser ledningsgruppen att det är naturligt att 
ordförande och vice ordförande i SSK citeras. 

Nyhetsbrev Trafikutskottet 
Diskussion kring utskickat förslag. 

Beslut 

- Skriv om rubriken så den blir spetsigare och avslutet bör kopplas till rubriken. 
- Skicka ut nyhetsbrevet till Trafikutskottet efter redigering.   

Strategiskt möte med Trafikverket och några av Kommundirektörerna 

Möte med Trafikverket planeras mellan regiondirektören på Trafikverket och Kdir för att ha en 
strategisk diskussion. Motsvarande möte planeras med landstinget efter att allt är klart med hur den 
nya regionbildningen blir och efter valet, hösten 2018 eller våren 2019.  

Beslut 

- Vi bokar in möte med Trafikverket då så många som möjligt kan vara med. 

Medfinansiering Stombuss 73 
Igår, 26 april, hade Länsstyrelsen tjänstemannamöte för att förbereda diskussionen om 
medfinansiering. Länsstyrelsen tar fram ett förslag till avsiktsförklaring som ska skickas ut till parterna. 
Diskussionen om principer för genomförande av stombussnätet kommer att fortsätta inom ramen för 
StorSthlm.  

Inbjudan Lena Erixon 

Inbjudan har skickats till Lena Erixon för möte före sommaren eller direkt efter. Det är KSO:erna 
som ska följa upp förra årets möte om Tvärförbindelsen.  

Analys för resor och transporter: Ansökan till Tillväxtverket är inskickad. 

Analysen är förberedd och vi har sökt medfinansiering från Tillväxtverket för att fördjupa analysen 
kring arbetspendling och näringslivets behov. Inväntar svar från Tillväxtverket innan vi startar 
projektet.  
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Almedalen 
Seminarier planeras i ”Haninges trädgård” torsdagen den 5 juli. Hos Stockholms Hamnar deltar 
Magdalena för Södertörnskommunerna. Eventuellt kommer vi även kunna delta hos 
Byggmästarföreningen. Vi skannar programmet och sammanställer de seminarier som är intressanta 
för Södertörn samt de seminarier där vi deltar. 

Vi planerar också en gemensam Södertörnskommunikation där vi ska sammanställa alla kommunernas 
aktiviteter i Almedalen.  

5. Förstudie ledningsägare 
Namnbyte på punkten till Teknisk försörjning. 

Information och diskussion:  

Diskussion om utmaningar och beredskap vid händelse av kris samt hur vi ska avgränsa tekniska 
system i utredningen. Även diskussion om olika forum i länet där Södertörnskommunerna finns 
representerade.  

Beslut 

- Beredskap vid händelse av kris tas med översiktligt men inte i detalj då det är en stor fråga. 
- Att inte ta med drivmedelstationer och snöupplag i förstudien. Däremot är fiber av intresse. 
- Ledningsgruppen utgör styrgrupp för projektet och övrig förankring görs i våra befintliga 

strukturer. 
- Mattias tar frågan om att få till representation från Södertörnskommunernas i Länsstyrelsens 

Miljö- och Samhällsbyggnadsråd  
- Mattias tar även frågan om att återbesätta Södertörnskommunerna i ”Samordning 

stockholmsregionen” efter Ola slutar. 

6. Verksamhetsutveckling 
SRV 
Nytt avfalls- och miljöprogram samt förslag på ny avfallstaxa är på gång, kan vi hålla ner taxan maa 
bolagets goda egna kapital? Bolagsstämma genomfördes nyligen.   

SYVAB 
Nästa möte är vecka 19. 

Söderenergi 
Nästa möte genomförs inom kort. 

Överförmyndarnämnd 

Debiteringen behöver ses över så att placerande kommun betalar. 

Upphandlingsnämnd 
Arbetet fortskrider. 

Södertörns Brandförsvarsförbund 
Magdalena har träffat Lars-Göran Uddholm och diskuterat ägarförhållanden. SBFF ska ta fram idé om 
hur ett årshjul och kontaktytor till kommunerna kan komma att se ut. Detta kommer troligen efter 
sommaren.  

Internbanken 
Samarbetsavtalet mellan kommunerna ska uppdateras. Internbankens idé är att kostnader för 
upplåning blir lägre i samarbete liksom säkringen av sårbarhet i kompetens. Patrik Sandell är 
internbankschef (formellt anställd i Södertälje). Historik till bildandet av internbanken finns i 
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Södertörns Fjärrvärme. Nu är Botkyrka, Huddinge och Södertälje med i samarbetet. Är fler 
kommuner intresserade?  

Beslut 

- Anna hjälper till och ordnar ett möte mellan nätverket för Ekonomichefer och Patrik Sandell 
för att diskutera eventuellt intresse från fler kommuner om att gå med i samarbetet 
Internbanken. För att därefter rapportera till kommundirektörerna. 

7. Korta informationspunkter 
- YH-workshop mellan Näringslivs- och YH-nätverken planeras den 31/5 i Science Park 

Södertälje. 
- Under början av 2019 blir Södertörn 500 000 invånare. 
- Planeringskonferens för kommundirektörerna den 6 -7 september. Okej att vara i Nykvarn. 

8. Ärenden till SSK 7 juni 
- Södertörnsmodellen - information – Susanne Pollack  
- Stockholmsregionens Försäkrings AB - information (Mattias) 
- Halvårsuppföljning av Södertörnssamarbetets verksamhet  
- Samordnad varudistribution –statusrapport från kommunerna 
- OM Nationell plan och länsplan antagen – lägesrapport och diskussion 
- Almedalen – information  
- Aktuella remisser 

SSK 7 juni kl. 12:00-15:30. Lunch på Quality Hotel Winn, Rudsjöterrassen 3A i Handen, mittemot 
Haninge kommunhus. Mötet äger sedan rum i Haninge kommunhus. 

9. Aktuella remisser 
Inga just nu. 

 

 

Vid anteckningarna: Anna Söderström 


