
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från 
Södertörnskommunernas ledningsgrupps 
planeringskonferens 
Tid Torsdag 5 september kl 12.00 - frerdag 6 september kl 11.50 

Plats Truten, Skärgårdshotellet, Nynäshamn 

Deltagare 

Leif Eriksson Botkyrka kommun, punkt 2-7 
Magnus Gyllestad Haninge kommun, punkt 5-8 
Camilla Broo Huddinge kommun, punkt 5-7 
Frida Nilsson Nykvarns kommun, punkt 2-8 
Tommy Fabricius Nynäshamns kommun, punkt 2-8 
Mats Bergström Salems kommun 
Stefan Hollmark Tyresö kommun, justerare 

Frånvarande 

Rickard Sundbom Södertälje kommun 

Övriga 

deltagare 

Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 
Susanne Pollak Sharing Capabilities, punkt 2 
Jennie Pettersson Sharing Capabilities, punkt 2 
Karin Ölander Region Stockholm, punkt 3 
Helene Olofsson Haninge kommun, punkt 6-7 
Mikael Gustafsson Nynäshamns kommun, punkt 6-7 
Mats Johannesson Södertälje kommun, punkt 6-7 
Helena Sundberg Trafikverket, punkt 7 
Tina Melin Trafikverket, punkt 7 
Lars Sandberg Trafikverket, punkt 7 
Ida Fagerström Trafikverket, punkt 7 

1. Incheckning 
Anna hälsar välkomna till Nynäshamn. 

2. Södertörnsmodellen 
Sharing Capabilities avlägger slutrapport som Södertörnskommunernas projektledare. Uppdraget har varit att 
projektleda tillsammans med Cecilia. Susanne och Jennie redogör om projektets bakgrund, organisation, 
verksamheten i de fem olika arbetspaketen, projektledning, förslag på spridning i kommunerna samt 
rekommendationer till Södertörnskommunerna. 

Diskussion kring lärdomar, spridning och rekommendationer. 

Beslut 

Att bjuda in Marcel Moritz, Södertörnsanalysen, till kommande ledningsgruppsmöte. 

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

Vi hälsar Karin Ölander senior projektledare på regiondirektörens stab Region Stockholm välkommen. 

Avsändare 
Söderström, Anna 
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Karin beskriver hennes uppdrag och Region Stockholms roll, organisation, ekonomi samt befintliga och 
kommande utmaningar. 

Diskussion kring ett framgångsrikt samarbete mellan Södertörnskommunerna och Region Stockholm. Viktigt 
med samverkansfrågor och att de sker på rätt nivå. Strategiska frågor diskuteras på högre nivå och andra frågor 
lägre ner. Vi behöver tillsammans se till att frågorna hamnar på rätt ställe. 

Hårda prioriteringar i länsplanen väntar. Region Stockholm vill hitta bra former för samarbete både ihop med 
Södertörnskommunerna och Länsstyrelsen. Region Stockholm medverkar vid möten hos StorSthlm med KSO. 
Om en fråga redan hanteras av en part kommer region Stockholm inte dubblera, utan komplettera befintliga 
samarbeten. Vad behöver vi göra mer, men kanske på andra sätt, är en fråga tillbaka till Södertörnskommunerna. 

Region Stockholms prioriterade samverkansfrågor är: 

 Tillgänglig vård på rätt nivå 
 Regional tillväxt 
 Samverkan med kommuner, näringsliv, akademi med flera. 

Södertörnskommunerna förmedlar tankar från egna diskussioner: Det finns en tung kommunal förankring men 
en vilja och intresse att vara en del av regionen och ta ansvar för helheten. Upplever att det saknas förståelse för 
att södra delen ligger lite efter. Diskussion kring farhåga med att Stockholm stad i vissa situationer kan döda 
diskussioner och styra åt sitt håll. Här tror vi Carina kan bidra i sin roll. 

Diskussion kring kostnadsutjämning och prioriteringsordning och vad det får det för konsekvenser. 

Diskussion kring olika politiska styren både i kommunerna, regionen och Stockholms stad. Blir det en fördel för 
de som har politiska vänner i vita huset (landstingshuset). En farhåga för Nykvarns kommun som är neutralt 
politiskt styrd. 

Att Södertörnskommunerna har en samsyn och en vilja att hjälpas åt kommer underlätta diskussionerna 
framöver. Karin uppmanar till att fortsätta ställa frågor och samla oss kring tydliga svar, vilket är konstruktivt och 
som även hjälper regionen. 

Karin informerar dels om att Irene Svenonius och Gustav Hemming bjuda in KSO några gånger per år samt om 
en enkät som inom några veckor kommer skickas ut till kommundirektörer. Ett medskick och farhåga är att 
enkätsvaren kan bli attitydsvar då hälften av alla kommundirektörer i StorSthlm är nya. En annan variant kan 
istället vara fokusgrupper. 

Vi tackar Karin för besök och bra diskussioner. 

Beslut 

Att diskutera om vi eventuellt behöver konkretisera och tydliggöra kortsiktiga mål i 
Södertörnskommunernas utvecklingsprogram 2035. 

4. Workshop: Nätverk inom nya utvecklingsprogrammet 
Diskussion kring nätverk inom nya utvecklingsprogrammet samt om övriga nätverk, som nu finns spec’ade i en 
Excel. Nätverken är viktiga och kanaliseringen kan vara både neråt och uppåt. Grundstyrning önskas då det är 
många personer i varje kommun som deltar i olika nätverk. 

Diskussion kring att konkretisera och tydliggöra, om att vara ett kompletterande arbete till StorSthlm samt hur vi 
tar frågorna i utvecklingsprogrammet till nästa nivå? Positionspapper, vilket är vår minsta gemensamma nämnare, 
kan vara ett sätt. Därefter kan kommunerna driva frågan vidare. 

Beslut 

Att vi väntar med frågorna till den nya utvecklingsledaren är på plats. 

Att konkretisera oss där vi har möjlighet. 
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Att arbeta för positionspapper som kan underlätta i kontakter och visa på nyttan för 
Södertörnssamarbetet. 

 Kollektivtrafik 
 Infrastruktur (härleder från hållbar utveckling) 
 Utbildningsfrågor (med fokus på gymnasium) 
 Funktionell samverkanvård i samverkan 
 Näringslivsfrågor 

Positionspapper för funktionell samverkan kan placeras under vård i samverkan (LUS o VIS). 

Att arbete med positionspapper påbörjas under kvartal 1 2020 när utvecklingsledare är på plats. 

Att positionspapper skapas till ledningsgruppen för godkännande av respektive KSO. 

5. Återkoppling dag 1 
Södertörnsmodellen 

Diskussion inför beslut av fortsättning av projektet Södertörnsmodellen. Rickard återkopplar från mejl om 
slutrapport från Vinnova och önskar återkoppling. 

Beslut 

Att Rickard kontaktar Lise-Lott Larsson Kolessar om slutrapporten samt återkopplar till 
ledningsgruppen. 

Att bjuda in Marcel Moritz, Södertörnsanalysen, till nästa ledningsgruppsmöte. 

Att Södertörnsmodellen tas upp för diskussion på nästa ledningsgruppsmöte. 

Besök av Region Stockholm 

Återkoppling av Karin Ölanders besök dagen innan. Positiv reflektion: Vi är en stark part att räkna med. 

Nätverk inom nya utvecklingsprogrammet 

Diskussion kring prioritering/rangordning av positionspapper. 

Beslut 

Att på nästa ledningsgruppsmöte prioritera rangordning av positionspapper. 

6. Aktuellt inom infrastruktur 
Vi välkomnar Helene Olofsson Haninge kommun, Mikael Gustafsson Nynäshamns kommun och Mats Johannesson Södertälje 
kommun från nätverket för Södertörnskommunernas planeringschefer, SUP-gruppen. 

Representanterna från SUP-gruppen redogjorde gruppens inspel i Länsplanen och Nationell plan, hur gruppen 
driver frågor och vad som är på gång framöver. 

7. Fördjupning – Tvärförbindelse Södertörns och Södertäljebron 
Vi välkomnar Helena Sandberg, Tina Melin, Ida Fagerström och Lars Sandberg från Trafikverket. 

Vi tar del av Trafikverkets lägesrapporter och tidplaner för Tvärförbindelse Södertörn, Nationell plan, E4/E20 
Södertäljebron samt ÅVS Sårbarhet och bristande framkomlighet Södertäljebroarna – tpl Saltskog. 

Diskussion kring projektet Tvärförbindelse Södertörn: Det går enligt plan dock innebär Vårbybroarna en 
fördyring vilket det tittas på just nu. Vilka risker finns? Naturvårdsverket har bett regeringen att tillåtlighetspröva 
projektet men Nationell plan gäller. 
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Det arbetas med anpassningar för att Tvärförbindelsen ska bli en grön väg och ge goda förutsättningar för 
kollektivtrafik. Eventuellt kommer en elvägsdemo vara på plats 2021/2022 om beslut tas. 

I frågan om att säkerställa finansieringen är det viktigaste, för att minska miljökonsekvenser, att göra regeringen 
trygg i att det kommer bli en modernt utformad väg. 

Trafikverket hjälper gärna till med faktabaserade underlag och uppmanar Södertörnskommunerna att ta varje 
möjlighet till lobbying. 

Trimning av E4/E20 Södertäljebroarna beskrivs. I detta projekt ska även underhåll på vägbana och maskineri 
göras. Produktionen planeras till 2 år (april-sept). 

Diskussion kring stor oro i Södertälje, framkomlighet för blåljusverksamhet, tidplan, kapacitet samt beslutspunkt 
för val av åtgärd. Enligt befintlig tidplan kommer Trafikverket skriva kontrakt med konsult i december 2109. 

Vidare diskuteras vilka alternativ till lösningar som finns. Angående eventuell senareläggning måste tydlighet och 
transparents råda. Helena meddelar datum när beslut kommer tas av Trafikverket, innan det datumet kommer 
inget att ske. 

Vi tackar Trafikverket och plancheferna för deras presentationer. 

Beslut 

Att Rickard kontaktar Trafikutskottet för ett möte med kommundirektörerna. 

8. Övriga frågor 
Remisser 

Kommunerna har fått två remisser från Stockholms stad. Den ena om vision den andra om näringslivspolicy. 

Beslut 

Kommundirektörerna kommunicerar remisserna sinsemellan. 

Funktionell samordning 

Frida har skrivit en rapport, i Nykvarns perspektiv, om funktionell samordning utan vård (administration mm) 
som hon gärna delar med sig av. 

Södertörnskonferensen 

Rapport om antalet anmälda samt uppmaning om fler. 

Kommande ledningsgruppsmöten 

Beslut 

Att förskjuta tiden för de två kommande ledningsgruppsmötena till kl 9.45-12.15. 

 
 

Vid anteckningarna Justerat 

Anna Söderström Stefan Hollmark 

 


