
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp, 6 

Tid Fredag 7 december 2018 kl 08.30-11.45 

Plats Fjärdlång, StorSthlm 

Deltagare 

Mattias Jansson Botkyrka kommun, t o m punkt 3 
Magnus Gyllestad Haninge kommun 
Bengt Svenander Huddinge kommun 
Birgitta Elvås Nykvarns kommun 
Mats Bergström Salems kommun 
Rickard Sundbom Södertälje kommun, ordförande 
Bo Renman Tyresö kommun, t o m punkt 3 

Frånvarande 

Tommy Fabricius Nynäshamns kommun 

Övriga 

deltagare 

Mikael Blomberg Upphandling Södertörn, endast punkt 2 
Olof Bohlin Upphandling Samordnad, endast punkt 2 
Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 
 

1. Incheckning 

Rickard hälsar välkommen till mötet. 

2. Kriterier för ny upphandling, Samordnad varudistribution 

Rickard hälsar välkommen till Mikael Blomberg och Olof Bohlin från Upphandling Södertörn. 
Diskussion inför ny upphandling av samordnad varudistribution: 

1) Framtagande av nytt förfrågningsunderlag. Vilket mandat finns? 
2) Beslutprocesser. Ska förfrågningsunderlag godkännas av respektive kommun? Om ja, på 

vilken nivå? 

Beslut 

- Angående om förfrågningsunderlaget ska tas i kommunernas KS. Respektive 
kommundirektör stämmer av på hemmaplan för återkoppling på nästa LG-möte. Därefter 
återkoppling till Upphandling Södertörn om beslutad hantering.  

3. Förslag verksamhetsplan 2019 

Fler aktiviteter såsom Södertörnsmodellen, Rådslaget, Södertörnskonferensen och Nyckeltalsdagen 
har kopplats till delmål i verksamhetsplanen.  

Elväg: Cecilia återger kort de möten som hållits under hösten med Trafikverket och om nuläget. 
Magnus fyller i och berättar om Haninges ståndpunkt i frågan. Det finns fortfarande många 
frågetecken kring elvägsprojektet och vad som gäller från Trafikverkets sida.  

Beslut 

Avsändare 

Söderström, Anna 
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- Vi bjuder inte in företag i nuläget till elvägssamarbete.  
- Ny skrivning i VP: ”Vi bevakar utvecklingen  av elväg på Södertörn”. 
- Respektive kommundirektör lyfter frågan med egna sakkunniga om det finns projekt att lyfta 

fram. Uppföljning sker på nästa möte. 

Nyckeltal: Diskussion kring tidigare Nyckeltalsdagar och underlag. Det finns ett politiskt beslut om 
genomförande. 

Beslut 

- Ge dagen en smala inriktninggällande ämnesområden. 
- Magnus kontaktar Jörn för rapport om nuläge och start av arbetet inför 2019. 

Bisnode: Näringslivscheferna (SNUG) önskar uppdatera Bisnoderapporten. 

Beslut 

- Förfrågan beviljas. 

E-arkiv: Är ett pågående projekt och blir därför kvar i VP 

Masshantering:  

Cecilia redogör för förstudien om masshantering och försöket att formulera ett uppdrag utifrån denna 
samt identifiera ansvariga inom kommunerna. Även diskussion om klimatnätverkets aktiviteter i 
handlingsplanen.  

Beslut 

- Tacka för framtagen förstudie 
- Arbetet med masshantering avslutas som projekt 2018. Frågan tas vidare genom att personal 

från Södertörnskommunerna följer arbetet och deltar i arbetsgrupper inom ramen för 
genomförande av RUFS 2050 (Trafik och regionplanekontoret, SLL).   

- Ändra formulering av ”gemensam klimatstrategi” till ”erfarenhetsutbyte kring 
klimatstrategier”. 

 

4. Möten 2019 

Förslag att förlägga SSKs planeringskonferens den 17-18 januari till Södertälje kommun samt att bjuda 
in nya KSOer och kommundirektörer en timme innan start för introduktion i Södertörnssamarbetet. 
Till dagordningen: SUP 2030, Region Stockholm och teman kring gemensamma utmaningar såsom t 
ex riskberedskap. 

Till ledningsgruppens planeringskonferens den 5-6 september borde alla nya kommundirektörer vara 
på plats. 

Förslag att SSKs planeringskonferens hösten 2019 blir en heldag. 

Inbokat möte med Magdalena Bosson i Stockholms stadshus den 15 januari för att bibehålla 
kontakten och etablera samarbete. 

Till nästa ledningsgruppsmöte den 25 januari är Hanna Wiik, Trafik- och regionplaneförvaltningen 
inbjuden för att presentera RUFS 2050. 

Beslut 
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- SSKs planeringskonferens förläggs till Södertälje kommun och nya KSOer och 
kommundirektörer som är på plats bjuds in. 

- Bjuda in Carina Lundberg Uudelepp från StorSthlm som gäst till SSKs planeringskonferens i 
januari. 

- SSKs planeringskonferens hösten 2019 blir en heldag. 

5. Rådslag 2019 

Cecilia berättar om upplägget för förmiddagens rådslag och eftermiddagens företagarevent den 10 
april i Salem. 

Beslut 

- Föreslaget till program och inriktning godkänt för att arbeta vidare utifrån.  

- Föreläsare från privata företag som arbetar brett över kommungränserna önskas. 

6. Infrastrukturfrågor 

Cecilia informerar. 

Södertörnsmodellen: Efter avslutat projekt 2019 görs en egen spridning till kommunerna. 

Huvudstamötet: Angående trängsel och framkomlighet i Stockholms län. Trafikverket bjuder in 
tillsammans med Trafikförvaltningen och Stockholm stad.  Fokus om hur kommunerna tänker när de 
bygger bostäder och påverkan på transportsystemet. Cecilia pratar på mötet idag och har fått rikligt 
med input från kommunerna. 

Systemanalys Näringslivets resor och transporter: Ledningsgruppen får en dragning i början av 
2019. 

7. Samarbeten - verksamhetsutveckling 

Vårljus AB är under avveckling. Remissamtal ev. kan Botkyrka och Södertälje tänka sig fortsätta, 
övriga röstar för nedläggning. 

SYVAB i slutfas med förhandlingar. Rickard kontaktar Stefan. 

8. Nätverken 

Övriga nätverk: Återkoppling från planeringskonferensen om kartläggning och att få mer kunskap 
om vilka nätverk som finns mellan kommunerna. 

YH-nätverket: Nätverket har hållit ett par interna workshops mellan näringslivscheferna och YH-
nätverket. En extern workshop med näringslivet hålls den 1 februari under Södertälje Science Week. 

Beslut 

- Att skicka ut en mindre enkät till övriga nätverk godkänns. 

9. Ärenden till SSK den 20/12 i Nykvarn 

Diskussion kring motion angående utbildning i förhållande till Mälardalsrådet och StorSthlms 
verksamheter. 

Beslut 

- Cecilia läser StorSthlms verksamhetsplan om utbildning och återkommer med förslag 
om beslut angående ev. motion. 
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- Ärenden till nästa SSK-möte:  
o Beslut om VP och budget 2019 
o Motion om utbildning till StorSthlm? 
o Förslag till mötesordning 2019 
o Infrastrukturfrågor 
o Nya remisser. 

10. Aktuella remisser 

Remiss för Vägplan Tvärförbindelse Södertörn pågår. Ingen ny remiss..  

11. Övrigt 

Referensgrupp kommunutredningen. Vem representerar Södertörn? Mattias kommer vara kvar 
men i sin roll som anställd på SKL. 

Vice ordförande i ledningsgruppen 2019: Diskussion kring kontinuitet och turordning. 

Nätverk om infrastruktur: Cecilia inbjuden till nätverk om transportinfrastruktur, medlemskap i 
nätverket Altinget är förknippat med en kostnad. 

Val StorSthlm: Val till olika organ i StorSthlm. 

Beslut 

- Magnus utses till Södertörnskommunernas representant i kommunutredningen. Cecilia 
meddelar sekreteraren. 

- Mats utses till ledningsgruppens vice ordförande under 2019. 
- Uppdra till Cecilia att samla mer information om nätverket Altinget. 
- Inga val av personer till regional samverkan i StorSthlm på nästa möte.  

 

Vid anteckningarna: Anna Söderström 


