
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp, 4 
Tid Fredag 16 augusti 2019 kl 08.30-11.00 

Plats Valhall, Huddinge kommunhus 

Deltagare 

Leif Eriksson Botkyrka kommun 
Magnus Gyllestad Haninge kommun 
Camilla Broo Huddinge kommun 
Frida Nilsson Nykvarns kommun 
Tommy Fabricius Nynäshamns kommun 
Mats Bergström Salems kommun 
Rickard Sundbom Södertälje kommun, ordförande  
Stefan Hollmark Tyresö kommun 

 

Övriga 

deltagare 

Thomas Andersson Stockholms Hamnar 
Sverker Henriksson Stockholms Hamnar 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 
 

1. Incheckning 
Rickard öppnar mötet och hälsar välkommen. 

2. SUP 2035 
Kommunernas KS beslutar i augusti/september. Sist ut är den 23/9 vilket betyder att alla beslut 
hinner tas före Södertörnskonferensen den 24/9. 

Diskussion 

I detta behövs att alla kommuner beslutar att anta den. Diskussion om kommuner beslutar att inte 
anta Södertörns Utvecklingsprogram 2035. Politiker finns tillgängliga för förankring och stöd om det 
skulle behövas i någon kommun. 

3. Rekrytering av ny utvecklingsledare, verksamhet hösten 
2019/verksamhetsplan 2020 

Diskussion 

Camilla och Rickard har träffat rekryteringsfirman som bearbetat 59 kandidater och nu presenterat sju 
utvalda kandidater. Intervjuer påbörjas vecka 34, därefter tester. Förhoppningsvis är rekryteringen klar 
under september. 

4. Kommundirektörernas planeringskonferens 5-6/9 
Genomgång och förberedande diskussioner av förslag till dagordning. 
Rickard rapporterar från Södertörnsmodellens slutkonferens den 27/5. 

Beslut 

Avsändare 
Söderström, Anna 
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Anna kollar om något behöver förberedas till punkten Södertörnsmodellen. 
 
Carina Lundberg Uudelepp besöker läggs fokus på relationsbyggande och framtida kontinuerligt 
samarbete med region Stockholm. 
 
Diskussion kring prioriterade, operativa och strategiska nätverk samt Nyckeltalsdagen förs till 
dagordningen liksom gemensamma aktiviteter under Almedalsveckan med ambition att effektivisera 
och synas mer. 
 
Camilla ordnar med besök från Svenska Kraftnät för diskussion om aktuellt läge och behov av 
aktiviteter. 
 
Vi håller i mötet själva. Rickard ger förslag och delar ut ansvarsuppgifter per block. 

5. Gemensamt arbete kring Norvik och Tvärförbindelsen 
Thomas Andersson vd och Sverker Henriksson utvecklingschef Stockholms Hamnar.  

Den 1 november sker överlämning av Containerhamnen till HPH Europa. Den andra delen av 
hamnen består av Ro-ro, kommer att drivas av Stockholms Hamnar. Den 2 maj 2020 sker invigning, 
då kommer även järnvägen att stå klar. 

Dock kommer inte Tvärförbindelsen, logistikparken och dubbelspår vara klara. Logistikparken bl a 
därför att 20 miljoner ton berg behöver flyttas. 

Stockholms Hamnar önskar dialog med kommunerna och Trafikverket kring infrastruktur och 
logistikfrågor. 

Vi har ett gemensamt behov av Tvärförbindelse Södertörn. Stockholms Hamnar har påbörjat arbetet 
med aktiviteter men vill göra det tillsammans med kommunerna. Trafikverket har behov att 
kommunicera minskade utsläpp varvid Stockholms Hamnar servar med underlag. Att generellt höja 
kunskapen om varuförsörjning och logistik, som är viktigt för varuägare, kan vara ämnen för 
frukostseminarium. 

Diskussion kring att i en Södertörnsträff med Trafikutskottet även bjuda med Stockholms Hamnar. 

Diskussion kring säkerhet och livsmedelsförsörjning. Vid en hamnarbetarstrejk undersökte 
Stockholms Hamnar andra vägar för godset vilka var fullt rimliga. 

Viktigt i det fortsatta samarbetet: Kommunikation på flera plan bl a med kommuninvånare samt mark 
för logistikcenter. Scenarier om hur logistikcenter kan se ut förser Stockholms Hamnar oss med. 

Skyltfönster Södertörn rullar och det första mötet efter sommaren har ägt rum. 

6. Ärenden till SSK 29/8 
Förslag till ärenden. 

- Regionfrågan. Irene Svenonius och Gustav Hemming besöker. 
- Presentation av näringslivsanalys (Bisnode). Erik Uddén besöker. 
- Seminarium med Trafikutskottet. Diskussion om genomförande och innehåll? 

Beslut 

Att uppvakta Trafikutskottet. 
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7. Södertörnskonferensen 24/9 
Information från arbetsgruppen. Värdkommuner: Haninge och Nynäshamn. Inbjudan gick ut 27/6. 
Varje kommun har 10 platser. Sista anmälningsdag 2/9. Konferensen har en budget i balans men äskar 
till att göra en podcast för spridning i kommunerna samt för dokumentation. 

Beslut 

Att bevilja 30 000 kr för podcast. 

8. Aktuella remisser 
Inga remisser. 

9. Övrigt 
Inga övriga frågor. 

 

Vid anteckningarna Justerat 

Anna Söderström Camilla Broo 

 


