
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp, 4 

Tid Fredag 17 augusti 2018 kl 08.30-11.00 

Plats  Valhall, Huddinge kommunhus 

Deltagare   

Mattias Jansson Botkyrka kommun, ordförande 
Mats Bergström Salems kommun 
Magdalena Bosson Huddinge kommun 
Magnus Gyllestad Haninge kommun 
Rickard Sundbom Södertälje kommun 
Bo Renman Tyresö kommun 

Övriga  

deltagare  

Mikael Blomberg Upphandling Södertörn 
Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 

Frånvaro  

Tommy Fabricius Nynäshamns kommun 
Ola Edström Nykvarns kommun 
 

1. Incheckning 

Möte med SBFF (före kommundirektörsmötet) nästa vecka den 23 augusti. Magnus kommer inte att 
vara med. Anna har dubbelkollat så alla som ska vara med har fått inbjudan. 
 
Tyresö rekryterar en ny kommundirektör och Bo kommer att vara kvar under våren. 
 
Avtackning av Ola blir nästa vecka.  
 

2. Val av ny ordförande 

Mattias har varit ordförande i ett år och nu är det dags att byta. Magdalena har varit vice ordförande 
under året och bör därför ta över. Om ett år kommer Rikard att ta över som ordförande. Då blir det 
troligen tre kommundirektörer i presidiet, ordförande, vice ordförande och Huddinge. Orsaken är att 
Huddinge ansvarar för personalen i samarbetet.                       

Beslut  

Magdalena utses till ny ordförande och till vice ordförande Rikard. De tar över från och med nästa 
möte (planeringskonferensen 6-7 september).  

3. Infrastrukturfrågor 

Systemanalys resor-transport 
Tillväxtverket har godkänt vår ansökan om medfinansiering av systemanalysen. Det betyder att vi får 
300 000 kr från dem för att göra fördjupningar inom näringslivets behov av transporter.  

Tvärförbindelsen och ny teknik 
Tvärförbindelsen finns med i Nationell plan. Kommunerna och Trafikverket samarbetar kring  
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planeringen. Det har också påbörjats diskussioner om möjligheter med att bygga elväg och 
användandet av ny teknik. Möte är inplanerat med Trafikverket för att ta frågan vidare.  

Möten Trafikverket och Almedalen 
Det var bra möten med Trafikverket före sommaren (kommundirektörerna träffade regiondirektör 
Helena Sundberg och KSO:erna GD Lena Erixon). Det var en bra diskussion kring Tvärförbindelsen, 
elvägar och andra projekt. Södertäljebron diskuterades också och vi behöver arbeta vidare gemensamt 
med att hitta den bästa lösningen. Tätare samarbete med Trafikverket behövs.  

Rapport från seminarierna under Almedalsveckan. Södertörnskommunernas seminarium i samarbete 
med Haninge kommun blev mycket lyckat och var välbesökt.  

Möte mellan kommundirektörerna och landshövdingen planeras till hösten för att diskutera strategiska 
frågor och bygga upp ett samarbete.  

Beslut 

- Ett strategiskt möte med Länsstyrelsen och Landshövdingen planeras till hösten. 

Skavsta – gemensamt utspel? 
Skavsta fungerar idag som flygplats för lågprisflyg och fraktflyg för högvärdigt gods. Scania får två 
fulla flyg via Skavsta per dag med leveranser. Även företag i Nynäshamn tar in varor via Skavsta. 
Enligt Skavsta själva kan de utvecklas inom det regionala flyget.  

Diskussion  

Kan vi ha ett gemensamt ställningstagande kring Skavsta flygplats? Det finns olika syn på frågan i 
kommunerna. Det behövs ett underlag för att diskutera Skavsta i sammanhanget med övriga 
flygplatser i Stockholmsområdet. Utifrån detta underlag kan eventuellt beslut tas om en gemensam 
hållning.  

Beslut 

- Cecilia gör en presentation med fördjupad information om Skavsta, Bromma och Arlanda till 
SSK-mötet den 20 september.   

- Cecilia tar fram ett förslag till informellt positionspapper med möjliga vägval för frågan om 
Skavsta. 

”Passage Södertälje kanal” 
Passagen över Södertälje kanal (Södertäljebron) är viktig för samtliga Södertörnskommuner. 
Tillsammans kan vi lyfta kommunernas syn på behoven och skapa ett tätare samarbete med 
Trafikverket.    

Beslut 

- Arbetsgrupp bildas för ”Södertälje passagen” där Södertörnskommunerna bjuder in 
Trafikverket till samarbete.  

- Skapa ett bredare namn för projektet som fungerar för alla. 

 

4. Samarbete upphandling och inköp 

Mikel Blomberg från Upphandling Södertörn.  

Mikael inleder diskussion om samarbete kring upphandling och inköp. Det viktigaste är kommunernas 
intresse och förståelse för sakfrågan. Upphandling Södertörn kan utvecklas till ”Upphandling 
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Södertörn 2.0”. Mikael visar matris över olika ramavtalsupphandlingar. Det finns en stor mängd 
upphandlingar som görs i alla kommuner för samma varutyper t ex. livsmedel och kontorsmaterial. 
Dessa kan med fördel samordnas för att öka konkurrenskraften och minska behovet av resurser. Idag 
sker frivilliga samarbeten kring vissa ramavtal. Vilka upphandlingar kan vi göra tillsammans utifrån att 
de levereras via Samordnad Varudistribution? Upphandling Södertörn kommer att utvärdera de 
upphandlingar som görs gemensamt för att se resultatet.  

Diskussion 

Det behöver tas fram en specifikation till uppdrag med målsättningen är att spara pengar och resurser. 
Projektspecifikationen ska tas fram av gemensamt av Upphandling Södertörn och TelgeInköp.  

Frågeställningar:  

- Vad får vi för vinster från samordning av upphandlingar? 
- Behövs beslut för att Upphandling Södertörn ska ansvara för gemensamma upphandlingar? 
- Hur kan vi samverka och skapa förutsättningarför en inköpscentral på Södertörn?  
- Vilka framtida upphandlingar bör göras tillsammans utifrån att de ingår i samordnad 

varudistribution? 

Beslut 

- Uppdrag ges till Upphandling Södertörn och TelgeInköp om att gemensamt ta fram en 
uppdragsspecifikation för ”Utökat samarbete inom upphandling”.  

- Beslut om uppdrag och huvudman tas på nästa ledningsgrupp (5 oktober). Inför mötet 
diskuterar Kdir uppdragsspecifikationen med sina upphandlingschefer.   

- Upphandling Södertörn och TelgeInköp bjuds in till nästa ledningsgrupp (5 oktober).  

5.  Samarbeten - verksamhetsutveckling 

Förutsättningslöst om nya samarbeten 

Diskussion 

Det finns många områden, som inte är politiskt kontroversiella att samarbeta inom. Den nya lagen 
från 1 juli öppnar upp en del möjligheter. Det finns ett gemensamt intresse av att samarbeta inom fler 
verksamheter. Om Södertörnskommunerna skulle vara en egen organisation (tex. kommunalförbund) 
blir det lättare att starta nya samarbeten. Målsättningen är ökad effektivitet och service samt minskad 
sårbarhet i organisationerna. Vi behöver det göra en översyn av alla befintliga samarbeten.   

Beslut  

- Diskussion om Södertörnskommunerna som egen organisation tas upp på 
planeringskonferensen (6-7 september).  

- Kdir förankrar frågan med sina respektive ledningsgrupper och fortsätter diskussionen på 
nästa ledningsgrupp (5 oktober).  

Genomgång av Södertörnskommunernas befintliga bolag och samarbeten. 

SRV 
Nytt avfalls- och miljöprogram tas fram. Ny VD har börjat.   

SYVAB 
En pågående process finns. Nya styrdokument är under förhandling.  

Södertörns fjärrvärme 
Det har varit diskussion kring frågan om Södertörns fjärrvärme får leverera till kommuner som inte 
ingår samarbetet. Det är okej att dela fjärrvärme till andra kommuner enligt speciallagstiftning.  
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Stockholmsregionens Försäkring AB 
Presenterade verksamheten på senaste SSK-mötet. Verksamheten har utökats med egna skadereglerare 
så de är på väg att flytta till nya lokaler. 

Vårljus AB 
Rapport kom för en vecka sedan ska beslutas på KS.  

Södertörns överförmyndarnämnd 
Salem diskuterar ett eventuellt inträde i nämnden.  

Södertörns Upphandslingsnämnd 
Uppdrag är lämnat till Mikael Blomberg, se ovan.  

Södertörns Brandförsvarsförbund 
Möte angående budget med kommundirektörerna i alla kommuner (även Ekerö och Nacka) äger rum 
den 23 augusti. Möte med KSO:er, kommundirektörer i alla kommunerna samt SBFF den 30 augusti.   

Samordningsförbundet HBS (Huddinge, Botkyrka, Salem) 

Ska läggas in på listan över gemensamma samarbeten.   

FOU Södertörn  

Vi behöver mer information om innehåll och kontaktpersoner.  

Samordnad Varudistribution 
Inför ny upphandling finns önskemål om styrning och vägledning.  

Beslut  

- Upphandlingscheferna blir referensgrupp för ny upphandling och får i uppdrag att stämma 
av med Mats som blir kontaktperson från ledningsgruppen.  

Internbanken 
Tidigare chefen har sagt upp sig och rekrytering ska ske. Ekonomidirektörerna träffas och diskuterar 
frågan vecka 35. Det finns en öppenhet för fler att gå med. Diskussioner om detta tas på kommande 
möten.  

6. Planeringskonferens 

Cecilia och Anna föredrar kort om programmet och det praktiska. 

Beslut 

- Cecilia och Anna jobbar vidare med programmet  
- Karina Uddén på länsstyrelsen bjuds in för att hålla föredrag om framtid och trender  
- Alla meddelar eventuell specialkost till Anna  

7. Kommunikationsprojektet 

Anna berättar om status i kommunikationsprojektet. Projektledare Karin Hassler som varit 
projektledare har lämnat sin rapport och är avtackad. Anna har tagit över de uppgifter som Karin 
tidigare hade. Genomfört är bl. a en webbsida med samarbetsytor samt en kommunikationsplattform. 
Till Almedalsveckan producerades bl. a ett par rollup’s. Det finns projektmedel kvar.  

Beslut 
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- Cecilia och Anna återkommer med förslag på användning av projektmedel vid nästa möte (5 
oktober). 

- En del av pengarna bör användas för att uppmärksamma ”Södertörn 500 000 invånare”   

8. Ärenden till SSK 20 september 

- Fakta kring flygplatsfrågan – Ställningstagande Skavsta?  

- Kommunikationsprojektet - lägesrapport 

- Infrastrukturfrågor – Södertäljebron, Tvärförbindelsen, Samarbete ny teknik med 
Trafikverket mm.  

- Aktuella remisser 

Tid: 20 september kl. 12:00 - 15:30, Plats: Bommersvik, Nykvarn 

9. Aktuella remisser 

Inga just nu. 

10. Övriga frågor 

Digitaliseringsnätverk 

Botkyrka, Huddinge och Södertälje har önskemål om att, utöver kommunikationschefernas nätverk, 
inrätta ett digitaliseringsnätverk. 

Beslut 

Ett digitaliseringsnätverk på Södertörn välkomnas. Anna lägger upp en samarbetsyta för nätverket. 
Medverkande kommuner ansvarar själva för att driva nätverket och bjuda in övriga kommuner. 

Södertörn 500 000 invånare Almedalen? 

Förslag om att uppmärksamma 500 000 invånare i Almedalen nästa år.  

Beslut 

Cecilia och Anna diskuterar frågan med nätverket för kommunikationschefer.  

  

 

Vid anteckningarna: Anna Söderström  


