
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar Södertörnskommunernas 
samarbetskommitté  

Tid Torsdag 15 februari 2018 kl 13.00-15.00 

Plats  Bollmora, Tyresö kommun 

Deltagare   

Fredrik Saweståhl Tyresö, ordförande 
Ebba Östlin Botkyrka 
Boel Godner Södertälje  
Patrik Isestad Nynäshamn  
Meeri Wasberg Haninge  

Övriga deltagare  

Bo Renman  Tyresö  
Rickard Sundbom Södertälje  
Tommy Fabricius  Nynäshamns  
Magnus Gyllestad  Haninge  
Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna, sekreterare 

Ej närvarande   

Lennart Kalderén  Salem 
Mats Bergström Salem  
Bob Wållberg  Nykvarn 
Ola Edström  Nykvarns  
Daniel Dronjak   Huddinge  
Magdalena Bosson Huddinge  
Mattias Jansson  Botkyrka  

Ärenden: 

1. Aktuellt Tyresö  

Fredrik presenterar aktuellt i Tyresö kommun 

Tyresö kommun antog en ny översiktsplan i april 2017. Målsättningen är att 

bygga ca 300 bostäder per år till och med 2035. Områden som planeras är:  

Norra Tyresö centrum – omfattar ca 1000 bostäder, kontor, centrumbebyggelse, 

ny bussterminal, park och torg.  

Wättingestråket – en ny årsring runt Granängsringen ska byggas med ca 800 

bostäder. Den ska binda samman bebyggelsen. Projektet innehåller också stort 

fokus på ökad social hållbarhet.  

Trollbäcken – centrumutveckling, bostäder och verksamhetslokaler.  

Avsändare 

Mårtensson, Cecilia 
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Tyresövägen – kommunens pulsåder - viktig för kommunikationerna till och från 

Tyresö. Planering pågår för att effektivisera trafiken tex. genom ett reversibelt 

körfält.  

Tyresö har också ”Sveriges modernaste äldreomsorg”. Kommunen har blivit 

Silvia certifierad och har nyligen tagit emot utmärkelsen av drottning Silvia. 

Personalen inom äldreomsorgen har genomgått omfattande utbildning och 

verksamheten har mottagits väldigt positivt.  

”En skola för var och en” – kommunen arbetar aktivt med att försöka skapa 

förutsättningar för en fungerande skolgång för alla elever, inom ramen för den 

ordinarie skolverksamheten.  

2. Samordnad varudistribution - IVL-rapporten och nästa steg  

Olof Bolin och Tom Ekström, förvaltningsorganisationen, presenterar resultat 

från IVL rapport och pågående arbete med Samordnad varudistribution 

Södertörn.  

Förvaltningsorganisationen kring Samordnad varudistribution etablerades hösten 

2017 med två anställda. Det är den största verksamheten med samordnad 

varudistribution i Sverige. Genom projektet finns en grund lagd för fortsatt 

utveckling av samordningen.  

IVL - presenterade i januari (2018) sin utvärdering av projektet. Rapporten och är 

unik för att det finns dåligt med forskning på området. IVL-utvärderingen visar 

mycket goda resultat när det gäller påverkan på miljön genom kraftigt minskade 

utsläpp av Co2 och NOx. Trafiksäkerheten har ökat genom en halvering av antalet 

lastbilar i miljöer där barn vistas. I det fortsatta arbetet finns det potential för att 

uppnå kostnadsneutralitet och att få med fler lokala leverantörer.  

Nyckeltal för uppföljning finns framtagna och kommer att presenteras på 

Södertörnskommunernas webb varje månad. Mål för verksamheten under 2018 är:  

- Fortsätt minskad miljöpåverkan 

- Bibehålla hög trafiksäkerhet 

- Reducera kostnader 

- Förbättra effektivitet och kvalitet 

- Utveckla affärsmodell och påbörja upphandling av ny lösning 

Inspel 

- Viktigt att KSO och Kdir. får bra kunskapsunderlag kring vad som orsakar 

kostnader och ekonomiska konsekvenser för Samordnad varudistribution. 

Detta behövs för diskussioner inom kommunerna.  
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3. Uppföljning och bokslut 2017  

”Uppföljning och bokslut 2017” utgår ifrån samma struktur och mål som i 

verksamhetsplan 2017 (utifrån SUP 2013). Den redovisar uppföljning av mål och 

genomförda aktiviteter. Det kan finnas enstaka aktiviteter som saknas pga. 

personalbyte under året.  

Beslut 

- Uppföljning och bokslut 2017 för Södertörnskommunerna beslutas utan 

ändringar.  

 

4. Tvärförbindelse Södertörn och Södertäljebron 

Tvärförbindelsen har diskuterats med finansminister Magdalena Andersson. 

Trafikverket har utrett brukaravgifter och internt beslutat att inte gå vidare med 

det. Uppföljning efter mötet med Trafikutskottet planeras i form av nyhetsbrev 

eller liknande. Utskickade förslag till debattartikel diskuteras. Det finns en version 

med fokus Tvärförbindelsen och en som lyfter fram både Tvärförbindelsen och 

Södertäljebron. Vi går vidare med det förslag som innehåller båda objekten. Flera 

stora företag har accepterat att underteckna. Målsättningen är att försöka få ut den 

så fort alla företag sagt ok till nytt textförslag.  

Beslut 

- Vi går vidare med det förslag till debattartikel som kommit från Södertälje.  

- Cecilia kontaktar näringslivscheferna för att förankra texten med 

företagen.  

5.  SBFF – information från möte 

SBFF (Erik Ottosson, Lars Göran Uddholm och Anders Edstam) har besökt 
ledningsgruppen. SBFF vill skapa dialog med medlemskommunerna kring 
utmaningar och lösningar. Dels i grupp men även enskilt med varje kommun. Några 
utmaningar är att det byggs många nya områden i kommunerna och det ökat fokus 
på totalförsvaret. En dialog behöver också skapas mellan direktionen för SBFF och 
KSO-gruppen. SBFF tog med sig frågan om att eventuellt initiera ett gemensamt 
utvecklingsarbete typ "ägar-/medlemsstyrning" och ska återkomma om det. 

Diskussion 

Alla närvarande kommuner har haft eller planerar möten med SBFF så dialogen och 
samarbete pågår. Det behövs en tydlig ordning men det ställer också krav på 
kommunerna tex. i planeringsarbetet. Viktigt att komma ihåg att det är fler 
kommuner än Södertörn som ingår i SBFF. Frågan ska tas upp framöver för att 
utvärdera hur kommunernas möten gått.   
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6. Aktuella remisser  

Förslag till yttrande över Regional godsstrategi är klart och ligger för beslut i KS i alla 
kommuner. Det ska skickas till Trafik- och regionplaneförvaltningen (SLL) 19 mars 
(vi har fått förlängd remisstid).  

Eventuell ny remiss att svara på gemensamt är ”Förslag till handlingsplan för 
godstrafik i Stockholm stad”. Cecilia återkommer om den blir aktuell.  

7. Kort information  

Stombuss-stråk i LTP  

Slutlig version av Länsplanen för Stockholm är inlämnad till regeringen. Objektet 
med ”Stombuss-stråk” finns kvar i planen och medfinansiering krävs fortfarande. 
Tiden för förhandling har blivit förlängd. Länsstyrelsen ska bjuda in till diskussion 
kring detta.  

Södertörns Rådslag  

9 mars med tema kompetensförsörjning. Huddinge är värdkommun och Rådslaget 
äger rum i KTH:s lokaler i Flemingsberg. Varje kommun har tre platser, tre 
tjänstemän och tre politiker. Program finns utskickat och ligger på 
Södertörnskommunernas webb.  

Rekrytering administratör  

Administratör till Södertörnskommunerna är anställd. Anna Söderström börjar den 
10 april.  

Södertäljebron  

Möte med Trafikverket och Södertälje kommun har ägt rum. Det finns stor 
anledning till fortsatt dialog och samarbete kring planering av framtida lösningar samt 
krisberedskap.  

Ny BISNOD-analys framtagen  

Nätverket med näringslivschefer har tagit fram en uppdaterad BISNOD-analys över 
näringslivet på Södertörn. Den kommer att presenteras på Rådslaget.  

Webben  

Cecilia går igenom samarbetsytan på sodertornskommunerna.se. För att logga in är 
användarnamnet din mejladress. ”Glömt lösenord” fungerar bra. Grupprummen 
hittas via den lilla grupp-symbolen upp till vänster på sidan. I ”filarkiv” ligger 
handlingarna sorterade i mappar.  Med notifieringar får man mejl om händelser. 
Notifieringar läggs in med hjälp av kugghjulet upp till höger på sidan.  

 

Vid anteckningarna 

Cecilia Mårtensson  


