
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från möte med 
Södertörnskommunernas samarbetskommitté 

Tid Onsdagen den 9 februari 2022 kl 13.00-14.00 

Plats Digitalt via Teams 

Deltagare Ebba Östlin Botkyrka 
Meeri Wasberg Haninge 
Magnus Gyllestad Haninge 
Daniel Dronjak Huddinge 
Harry Bouveng Nynäshamn, ordförande 
Boel Godner Södertälje 
Stefan Hollmark Södertälje 
Anita Mattsson Tyresö 
Elin Waltersson Tyresö 
Gustav Amberg Södertörns högskola, endast punkt 2 
Helene Olofsson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 

Ej närvarande Leif Eriksson Botkyrka 
Camilla Broo Huddinge 
Gunilla Lindstedt Nykvarn 
Frida Nilsson Nykvarn 
Carolina Pettersson Nynäshamn 
Lennart Kalderén Salem 
Mats Bergström Salem 

 

Ärenden 

1. Välkommen 
Harry Bouveng öppnar mötet och hälsar alla välkomna till årets första möte. Speciellt 
välkommen till Gustav Amberg. 

2. Besök av Södertörns högskola 
Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola, presenterade skolan, dess 
utbildningar och forskningsverksamhet. Därefter diskussion kring framtida 
samverkan mellan Södertörns högskola och Södertörnskommunerna. 

Södertörns högskola startade 1996 och ligger på Campus Flemingsberg som är 
Sverige 8:e största campus med ca 18 000 studenter, varav 12 800 studerar på 
Södertörns högskola. På campus finns även Karolinska Institutet, KTH, Röda 
Korsets högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut. 

Södertörns högskola har en ambition att bli universitet. Den formella statusen 
innebär ett generellt examenstillstånd i forskarutbildningen men ger även en större 
respekt för examina, därmed ett större värde för studenterna. Statusen ger även bland 
annat ökad synlighet för forskningsresultat. 

Avsändare 
Söderström, Anna 
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Södertörns högskola finns på en spännande plats, i Flemingsberg – en regional 
stadskärna med stark tillväxt och utveckling. 

Gustav Amberg berättar vidare om högskolans verksamhet, vision, samverkan samt 
att strategiska samarbetsavtal är upprättade med Botkyrka kommun och Huddinge 
kommun. 

Harry Bouveng tackar Gustav Amberg för presentation och information samt lämnar 
ordet fritt för frågor och kommentarer. 

Det finns ett starkt stöd från Södertörnskommunerna i frågan om universitetsstatus 
för Södertörns Högskola. 

Med nya infrastruktursatsningar som ger ökad tillgänglighet skulle troligtvis fler välja 
Södertörns högskola som första val. Vissa kommuner, t ex Nynäshamn, har i 
dagsläget bättre kommunikationer till Stockholm. 

Frågan ställs också om det finns möjlighet för fler kommuner att teckna 
samarbetsavtal. 

Gustav Amberg tackar för sig och välkomnar fler kommuner att teckna 
samarbetsavtal med Södertörns högskola. Gustav Amberg erbjuder sig även att 
komma och informera i andra grupper inom Södertörnskommunerna. 

3. Information om tidigare valda ordförande och vice ordförande 2022 
Helene Olofsson informerar om att samarbetskommittén tidigare har valt Harry 
Bouveng som ordförande för 2022 samt Bob Wållberg som vice ordförande för 
2022. Gunilla Lindstedt är sedan 2021 kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn. 

Förslag till beslut: Att välja Gunilla Lindstedt till vice ordförande för 2022. 

Beslut 

Samarbetskommittén beslutar att välja Gunilla Lindstedt till vice 
ordförande 2022. 

4. Utestående ärenden och föregående möten 
Det finns inga utestående ärenden från samarbetskommitténs möte den 9 december 
2021 eller ledningsgruppens möte den 21 januari 2022. 

Samarbetskommittén godkänner minnesanteckningarna och lägger de till 
handlingarna. 

5. Kommande möten 
Helene Olofsson föreslår följande möten: 

Planeringskonferens den 31 mars som startar med gemensam lunch. Under 
eftermiddagen startas arbetet med det nya utvecklingsprogrammet upp. 
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Mötet med Region Stockholm som var inplanerat till den 31 mars behöver dessvärre 
bokas om p g a förhinder. Vi har fått ett par nya datum som förslag som 
presenterades. 

Diskussion. 

Harry Bouveng summerar diskussionen med att samarbetskommittén hoppas få 
träffa Region Stockholm på Södertörnskonferensen, dit både Irene Svenonius och 
Gustav Hemming kommer bjudas in. Inget ytterligare möte planeras därför in under 
våren med Region Stockholm. 

Den 6 april arrangerar vi Södertörnskonferensen. 

Den 19 maj är det ett ordinarie möte med samarbetskommittén. 

6. Verksamhetsplan och budget 
Harry Bouveng lämnar ordet till Helene Olofsson som sammanfattar årsredovisning 
och bokslut för 2021, budget för 2022 och sammanfattning av förslag till 
verksamhetsplan 2022. 

Angående verksamheten 2021 har fokus varit på förarbete inför 
infrastrukturplaneringen (länsplan och nationell plan) och Kollektivtrafikplan 2050. 
Flera externa möten där Södertörns prioriteringar (som beslutades av 
samarbetskommittén den 14 januari 2020) har kommunicerats. Totalt har vi 
gemensamt besvarat nio remisser. Vi genomförde en digital Södertörnskonferens den 
21 april. Påverkansarbete för Tvärförbindelse Södertörn har pågått sedan våren 2021. 

Enligt utskickat förslag av bokslut för 2021 har verksamheten den 31 december ca  
50 000 kronor i underskott. Ett överskott på ca 1,3 miljoner kronor förs över till 
2022 års verksamhet. 
 
Den preliminära budgeten för 2022 innehåller ca 2 000 000 kronor i intäkter, i form 
av 4 kr per invånare, samt 1 300 000 kronor i ackumulerat överskott. Kostnaderna 
består i stora drag av drift, Södertörnskonferensen samt beslutade aktiviteter i 
verksamhetsplanen. 
 
Harry Bouveng lämnar ordet fritt för synpunkter och frågor. 

Inga kommentarer. 

Beslut 

Samarbetskommittén beslutar enhälligt att, enligt liggande förslag, anta 
årsredovisning och bokslut för 2021 samt verksamhetsplan inklusive 
handlingsplan och budget för 2022. 

7. Kommande remisser 
Helene Olofsson presenterar kort de två remisser som väntas komma i vår. 
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Samråd vägplan E4/E20 Södertäljebroarna kommer ca mitten av februari. Då 
tiden är kort kan ordförandebeslut bli aktuellt. 

Trafikförändringar i kollektivtrafiken (T23) föreslår Helene Olofsson att 
Södertörnskommunerna besvarar den kort och övergripande. Dock är kommunernas 
svar viktigast för denna remiss. 

Helene Olofsson mejlar samarbetskommittén och ledningsgruppen enligt ordinarie 
process för remisshantering. 

Länsplan är inskickad idag den 9 februari. 

Nationell plan kommer att skickas in den 28 februari. 

8. Södertörnskonferensen 2022 
Helene Olofsson presenterar programmet i grova drag samt förslag till gäster att 
bjuda in. 

Harry Bouveng lämnar ordet fritt för inspel och kommentarer. 

Inspel och förslag på innehåll och program: 

Huddinge funderar på om akademin skulle kunna medverka. 

Haninge ger förslag på två företag som skulle kunna medverka. 

Kansliet noterar inspel och tar med de till den fortsatta konferensplaneringen. 

Inspel och synpunkter på gästlistan: 

Noteras att det inte finns några riksdagsledamöter från Salem, Nynäshamn och 
Nykvarn samt att Åsa Westlund representerar Haninge kommun. 

Beslut 

Att inbjudan kan skickas ut efter gästlistan justerats enligt inspel ovan. 

Att kansliet arbetar vidare utifrån presenterat förslag på innehåll och 
program. 

9. Tvärförbindelse Södertörn 
Länsstyrelsens tillstyrkan för Tvärförbindelse Södertörn kom den 13 december, d v s 
att Länsstyrelsen godkänner att Trafikverket beslutar att vägen kan byggas. Nu går 
vägplanen till Juridik och Planprövning på Trafikverket. Byggstart är beräknad till 
2026. Trafikverket planerar en innovationsentreprenad östra del. 

Det gemensamma remissyttrandet är klart och kommer att skickas in den 28 februari. 

Kommunikationsinsatser 
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Vi har tagit fram en gemensam kommunikationsplattform bestående av PowerPoint-
presentationer och filmer.  

En enkel remissmall har tagits fram. Mallen är tänkt att förenkla för näringsliv, 
företag och verksamheter att besvara remissen. Mallen kommer att spridas med hjälp 
av våra näringslivschefer. 

Ett öppet brev planeras att skickas till regeringen. Brevet undertecknas av 
Södertörnskommunernas KSO med flera. 

Efter remissperioden kommer Södertörnskonferensen att genomföras den 6 april 
samt en annonsbilaga i Dagens Industri planeras under våren. Temat för båda dessa 
är infrastrukturprocessen med extra fokus på Tvärförbindelse Södertörn. 

Ordet lämnas fritt för kommentarer. 

Inga synpunkter. 

10. Övriga frågor 
Lennart Kalderéns avgång 

Harry Bouveng lyfter Lennart Kalderéns avslutning. Den 18 mars avtackar 
samarbetskommittén gemensamt Lennart Kalderén, Salems KSO sedan 24 år. 

11.  Nästa möte 
Samarbetskommittén träffas nästa gång för planeringskonferens den 31 mars på 
Kumla Herrgård, Tyresö. Start med lunch kl 12.00. 

 

Harry Bouveng tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Vid anteckningarna Justeras 
Anna Söderström Helene Olofsson 


