
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar Södertörnskommunernas 
samarbetskommitté  

Tid Torsdagen den 6 juni 2018 kl 13.00-15.30 

Plats  Kommunhuset, Haninge kommun 

Deltagare  

Meeri Wasberg Haninge 
Daniel Dronjak Huddinge 
Bob Wållberg  Nykvarn 
Patrik Isestad Nynäshamn, ordförande 
Lennart Kalderén   Salem 
Fredrik Saweståhl Tyresö 

Övriga deltagare  

Mattias Jansson  Botkyrka 
Magnus Gyllestad  Haninge 
Magdalena Bosson Huddinge 
Ola Edström  Nykvarn 
Tommy Fabricius  Nynäshamn 
Mats Bergström Salem 
Rickard Sundbom Södertälje 
Susanne Pollak Södertörnsmodellen, endast punkt 2 
Anders Belin Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF), endast punkt 3 
Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 

Ej närvarande   

Ebba Östlin Botkyrka 
Boel Godner Södertälje 
Bo Renman  Tyresö 
 

Ärenden: 

1. Aktuellt Haninge   

Meeri Wasberg presenterar aktuellt i Haninge kommun med fokus på bl a nybyggnationer i 
centrala Handen. 

Haninge har ett strategiskt läge mellan city och Nynäshamn, med endast 20 minuter 
till Stockholm city. Här finns 7 pendeltågsstationer. Ytan består till 80 procent av 
vatten och öar. Haninge är en av Stockholms snabbast växande kommuner och har 
88 000 invånare och som växer med ca 2 000 per år. Kommunen planerar för 23 000 
bostäder fram till 2025. 

Tillväxten koncentreras just nu till: 

 Haninge stad som blir en knutpunkt för bussar med en ny bussterminal. 

 Vega, en helt ny stadsdel som får en helt ny pendeltågsstation. 

Avsändare 
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 Krigslida som växer med 300 bostäder nära pendeltåg och buss fram till 
2025. 

 Alby Företagspark som blir en av Stockholms största med 830 000 kvm och 
över 4 000 nya arbetstillfällen. Belägen nära centrala Haninge och riksväg 73. 

Utvecklingsplan för Haninge stad är antagen i kommunfullmäktige april 2018. Den är 
en fördjupning av Haninges kommunövergripande översiktsplan och beskriver 
ambitioner för hur den regionala stadskärnan, ”Haninge Stad”, ska utvecklas. 2050 
ska Haninge stad ha totalt 60 000 nya invånare i 17 000 nya bostäder. Här kommer 
också att finnas vårdlokaler, biograf, service och handel. Höghuset Blicken är 18 
våningar och står klart hösten 2018. 

Haninge har tillsammans med Peter Forsbergs bolag Fopha Invest inlett ett 
långsiktigt samarbete i två olika projekt. Dels kommer Torvallaområdet strax öster 
om Haninge centrum att utvecklas till en stadsdel med tydlig idrotts- och 
evenemangsprofil. Även Årsta slott kommer att utvecklas och ge Haningeborna och 
andra besökare tillgång till natur- och kulturnära rekreation liksom övernattning. 

2. Södertörnsmodellen 

Projektledare Susanne Pollak presenterar arbetet som gått in i den tredje och sista fasen 
Valideringsskede 2017-2019.  

Forskningsprojektet är huvudsakligen finansierat av Vinnova och har pågått i totalt 
ca 5 år. Det är en modell för inkluderade och hållbara städer och samhällen genom 
bättre planering och styrning i tre steg; kunskapsdriven, medskapande och 
värdeskapande stadsutveckling. Susanne är projektledare för Södertörnskommunerna 
inom Södertörnsmodellen och är finansierad av bidrag från Vinnova. Susanne ger en 
tillbakablick på projektet och beskriver nuvarande organisation och målsättning. I 
steg tre ska framtagna verktyg testas i pågående planeringsprocesser hos 
kommunerna. Under hösten kommer verktyg och arbetssätt spridas brett till 
Södertörnskommunerna i första hand och sedan övriga landet. 

Beslut 

- En hisspitch som kortfattat och enkelt beskriver Södertörnsmodellen 
kommer att skickas ut.  

3. Stockholmsregionens Försäkrings AB 

VD/CEO Anders Belin besöker och presenterar verksamheten med en tillbakablick, nuläge och 
framtidsblick. 

Bolaget bildades av 20 kommuner i Stockholms län för 10 år sedan med syfte att 
skapa förutsättningar för en stabil, långsiktig och förutsägbar riskfinansieringslösning. 
Många av kommunernas bolag är inte försäkrade i SRF. 

Framöver kommer befintliga försäkringslösningar att vidareutvecklas, nya 
kompletterande försäkringar kommer att utredas samt att man kommer utföra 
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skadehanteringen i egen regi. Fr o m 2020 införs en ny försäkringsmodell för 
riskbaserad, enkel och transparent premiesättning.  

Från Södertörnskommunerna är två personer med i styrelsen; Mattias Jansson från 
Botkyrka samt Daniel Dronjak från Huddinge. 

Diskussion 

Är fler kommuner på väg in? Det pågår diskussioner med både kommuner och 
fastighetsbolag. Marknadsföringen har ännu inte varit så offensiv då fokus framförallt 
legat på att först utveckla verksamheten.  

 

4. Halvårsuppföljning  

Cecilia presenterade havlårsuppföljning av Södertörnskommunernas verksamhet under 2018. 

Presentation finns.   

5. Samordnad varudistribution  

Alla kommuner informerar om aktuellt läge 

Södertälje kommer inte att vara med i ny upphandling och beslut har tagits i KS 
angående detta. Södertälje anser att det är en bra verksamhet med som dock inte 
passar för dem. Övriga kommuner kommer fortsatt att vara med i samordnad 
varudistribution.  

Salem och Nykvarn har haft möte i olika konstellationer för att diskutera 
samordningen mellan Telge som inköpsorganisation och Samordnad 
varudistribution. De har fått positiva signaler och tror på en bra gemensam lösning.  

Diskussion 

Frågan om upphandling och inköp av varor diskuteras. Det kan etableras 
inköpscentraler som ansvarar för vissa typer av varor men inte andra. Det finns 
intresse för att diskutera frågan vidare inom ramen för Samordnad varudistribution.  

6. Aktuellt infrastruktur 

Diskussion inför mötet om Tvärförbindelsen med generaldirektör Lena Erixon på 
Trafikverket den 19 juni.  

I dagarna presenterade regeringen Nationell plan för transportsystemet 2018-2029. 
Tvärförbindelsen är prioriterad men inte fullt finansierad. Bron över Södertälje kanal 
finns med och är även namngiven som ”brist”. 

12-13/6 på Arlanda kommer det arrangeras en konferens om elvägar. Det vore bra 
om någon från Södertörnskommunerna har möjlighet att delta. 

Beslut  



 

 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR  
 www.sodertornskommunerna.se  

  4 (4) 

Cecilia uppdaterar den tidigare presentationen om Tvärförbindelse Södertörn och 
skickar ut inför mötet med GD.  

Södertörnskommunerna ser positivt på att Tvärförbindelsen fortfarande är kvar i 
Nationell plan med oförändrad byggstart och nu agerar vi utifrån detta. Fokus mot 
ny teknik (tex elväg) och ”grön väg”.  

7. Aktiviteter Almedalen  

Information om Södertörnskommunernas aktiviteter och hur vi kommunicerar dessa. 

De som kommer vara på plats är: Meeri, Magdalena, Magnus, Patrik, Ola, Rickard 
och Cecilia. 

8. Aktuella remisser 

Inga remisser just nu. 

9. Övrigt 

SBFF 

Beslut om ny budget behöver tas. Ekonomicheferna och Södertörns 
brandförsvarsförbund har inte genomfört de förberedelser som krävs för ett beslut 
före sommaren.  

Beslut 

Möten planeras in i augusti med KD och KSO i samtliga berörda kommuner för 
samordning och beslut.  

 

 

Vid anteckningarna 

Anna Söderström  


