
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp, 3 

Tid Fredag 26 april 2019 kl 08.30-11.00 

Plats Valhall, Huddinge kommunhus 

Deltagare 

Leif Eriksson Botkyrka kommun 
Bengt Svenander Huddinge kommun 
Frida Nilsson Nykvarns kommun 
Tommy Fabricius Nynäshamns kommun, med via Skype 
Rickard Sundbom Södertälje kommun, ordförande  
Stefan Hollmark Tyresö kommun 

Frånvarande 

Magnus Gyllestad Haninge kommun 
Mats Bergström Salems kommun 

Övriga 

deltagare 

Lise-Lott Larsson Kolessar Södertörnsmodellen, punkt 4 
Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 
 

1. Incheckning 

Rickard öppnar mötet och hälsar välkommen. 

2. Nätverken 

Beslut om direktiv för medverkan i nätverken samt information om övriga nätverk. 

Diskussion 

Diskussion kring att nätverken är slutna grupper, om bemanningen i nätverken samt att man önskar 
vetskap om nätverkens sammansättningar. Direktiven behöver även innefatta ekonomidirektörerna 
som arrangerar Nyckeltalsdagen. 

Nykvarn har startat en minikartläggning där samarbeten med näringsliv, andra kommuner och ideell 
sektor ingår. Nykvarn kommer även att träffa Salem för att diskutera frågan. 

Övriga nätverk har kartlagts genom en enkät och intervjuer. Anna presenterar de övriga nätverk som 
finns och syftet med dem.  

Beslut 

- Att anta Direktiv för medverkan i nätverk Södertörnskommunerna. 
- Cecilia återkopplar nätverkens funktionalitet till kommundirektörerna. 
- Anna tar fram en Excellfil med vilka kommuner som medverkar i de olika ”övriga 

nätverken” 
 

Avsändare 

Söderström, Anna 
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3. Kraftförsörjning 

Diskussion 

SSK önskade positionspapper till mötet den 9 maj. Vi arbetar vidare med att få till ett möte med 
Svenska Kraftnät. 

Den 28 maj träffas StorSthlms KSO-grupp och energifrågan är på dagordningen. Till det mötet 
försöker StorSthlm bjuda in Svenska Kraftnät. Region Stockholm har ett kommunkontaktmöte 23 maj 
med tema kraftförsörjning.  

Beslut 

- Vi arbetar vidare med positionspapper och möte med Svenska kraftnät.  

4. Södertörnsmodellen 

Projektledare Lise-Lott Larsson Kolessar från White Arkitekter, projektledare Söderötrnsmodellen, 
presenterar projektet Södertörnsmodellen och dess resultat. Inför projektets slutkonferens i maj och 
avslutet av hela projektet i augusti.  

Beslut 

- Att Rickard och Cecilia bokar ett möte med projektledningen för Söderötrnsmodellen för att 
diskutera slutkonferensens inledningstalare. 

5. Möte med Trafikförvaltningen, Region Stockholm, 16 maj 

Diskussion 

Diskussion kring den dagordningen som Trafikförvaltningen skickat ut.  

Beslut 

- Att uppdra till Cecilia att skapa en gemensam presentation utifrån tidigare ställningstaganden 
med utrymme för kommunerna att kort presentera sig själva. 

- Att vi återkopplar och meddelar våra önskemål om att frågorna på mötet hålls på en 
övergripande och strategisk nivå.  

6. SUP 2035 

Förslaget till Södertörn utvecklingsprogram 2035 är skickat på remiss till kommundirektörerna och 
prioriterade nätverk. Ingen återkoppling i dagsläget. 

7. Almedalen 2019/2020 

Diskussion 

Lösa idéer har diskuterats tidigare men har inte fått fäste. Sammanställning av kommunernas olika 
arrangemang i Almedalen kommer att kommuniceras ”Här träffar ni Södertörn i Almedalen”.  

8. Samarbeten/verksamhetsutveckling 
Genomgång befintliga samarbeten såsom Södertörns Brandförsvarsförbund och Södertörns 
Överförmyndarnämnd. 
 
Diskussion 
Den 12 april träffades kommundirektörerna (inkl. Ekerö och Nacka) för att bereda SBFFs budget. Den 9 maj 
sker samråd med KSO. 
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I Södertörns Överförmyndarnämnd samverkar alla kommuner utom Nykvarn och Södertälje. Nämnden har 
minskade kostnader vilket kommer att resultera i återbetalning till kommunerna. 

9. Ärenden till SSK 9 maj 
Förslag till ärenden 

- Presentation av näringslivsanalys. 
- Förslag positionspapper kraftförsörjning. 
- Remiss ”Prioriteringar regionalt tillväxtarbete” 
- Förberedelser inför Irene Svenonius på SSK den 29/8. 

10. Aktuella remisser 
Remissen ”Prioriteringar regionalt tillväxtarbete” är ute med svarstid senast den 15/5. Flera kommuner kommer 
hantera yttrandet politiskt och andra hinner inte. StorSthlm kommer att skicka ut förslag till yttrande under vecka 
18.  Diskussion kring om vi ska förmedla något gemensamt. Önskemål finns om att försöka få till en gemensam 
text. 

Beslut  

- Rickard kontaktar Madeleine Sjöstedt. 

- Cecilia får inspelen som kommer från StorSthlm vidarebefordrade och försöker skriva ihop en 
gemensam Södertörnsskrivelse.  

11. Övrigt 
Rekrytering av ny utvecklingsledare. Diskuteras efter mötet.  

Information om att det nu finns en årssnurra för Södertörnssamarbetets fasta verksamhetspunkter. Läggs ut på 
samarbetsytan för information.  

Haninge och Nynäshamns kommuner är värdar för Södertörnskonferensen den 24/9 (förmiddag). Efter 
startmöte den 29/4 kommer förslag på upplägg och antal deltagare. Det stäms av med ledningsgruppen via mejl.  

Carina Lundberg-Uudelepp föreslår möte med ledningsgruppen den 23 maj. Det fungerar tyvärr inte och vi 
föreslår ny tid efter sommaren. 

Helena Sundberg, Trafikverket är värd för halvårsmöte med ledningsgruppen. Vi arbetar för möte i maj-juni. 

Beslut 

- Cecilia skickar förfrågan till Trafikverket 

 

Vid anteckningarna 

Anna Söderström 

 


