
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp, 5 
Tid Fredag 4 oktober 2019 kl 9.45-12.15 

Plats Norrskogen, StorSthlm 

Deltagare 

Leif Eriksson Botkyrka kommun 
Camilla Broo Huddinge kommun 
Tommy Fabricius Nynäshamns kommun 
Rickard Sundbom Södertälje kommun, ordförande  
Stefan Hollmark Tyresö kommun 

Frånvarande 

Magnus Gyllestad Haninge kommun 
Frida Nilsson Nykvarns kommun 
Mats Bergström Salems kommun 

Övriga deltagare 

Peter Wikman Botkyrka kommun, punkt 12 
Marcel Moritz Huddinge kommun, punkt 12 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare, ej punkt 12 
 

1. Incheckning 
Rickard öppnar mötet och hälsar välkommen. 

2. Lägesrapport samt planering av möte med Trafikutskottet 
Mats Johannesson har fått i uppdrag att boka in och planera mötet med stöd av Anna. Bland annat 
står Tvärförbindelse Södertörn och Södertäljebron på dagordningen. 

Även till mötet med Region Stockholm, med Irene Svenonius och Gustav Hemming, den 8/10 ordnar 
Mats med bilder. 

3. Planering av möte med Trafikverket 15/11 kl 9.00-11.00 
Diskussion 

Tvärförbindelse Södertörn och Södertäljebron på dagordningen. Efter detta möte bjuder 
Södertörnskommunerna bjuder in till ett kommande möte, då man tidigare beslutat att träffas 
kontinuerligt. 

4. Koppling nätverk Kdir-grupp 
Nätverket för klimatstrateger har uttryckt frågan om de ska finnas kvar efter årsskiftet. Nätverket 
träffas nästa gång den 17/10 i Botkyrka. 

Diskussion 

Beslut 
Att Leif besöker mötet när nätverket för klimatstrateger träffas i Botkyrka. Nätverket 
återrapporterar därefter till ledningsgruppen om handlingsplan. 

Avsändare 
Söderström, Anna 
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5. Bokslut och uppföljning 2019 
Diskussion kring punkt 5 och 6. 

Beslut 

Att hålla samma ambition i verksamheten 2020 som 2019. 
Att Magnus Gyllestad tillfrågar Helene Olofsson att med hjälp av Anna samordna bokslut 
och uppföljning 2019 samt verksamhetsplan och budget 2020. 

6. Verksamhetsplan och budget 2020 
Se punkt 5 ovan. 

7. Årssnurra 
SSKs planeringskonferens ligger nära i tid (januari 2020). 

Diskussion om att korta ner SSKs planeringskonferens från två halvdagar till en eftermiddag. Diskussion kring 
förslag till dagordning; beslut om uppföljning, verksamhetsplan och budget, kommande uppvaktningar, 1-2 externa 
besök. 

Beslut 
Att korta ner SSKs planeringskonferens till en eftermiddag, alternativt en förmiddag. 
Att Rickard stämmer av förslag till dagordning med Meeri, därefter återkoppling till Anna. 

8. Planeringskonferensen 
Diskussion kring ordförandeskap i ledningsgruppen 2020. 

Beslut 

Att Rickard kontaktar vice ordförande Mats. 

9. Södertörnskonferensen 
Diskussion och reflektion kring genomförande och utvärdering. En positiv konferens med många nöjda deltagare. 

10. Rekrytering strateg 
Dessvärre kommer man att behöva göra ett omtag i rekryteringen samt fundera över kravprofilen igen. I och med 
detta läge diskuteras även om det finns lämplig upphandlad rekryteringsbyrå med större utbud i annan kommun. 

Beslut 

Rickard kollar Södertäljes avtal och återkopplar till Camilla.  

11. Södertörns Rådslag 2020 
Diskussion kring bland annat en plats samt en projektledare. 

Beslut 

Att Rickard kontaktar Meeri om förslag på tema, att korta ner till en halvdag, att programmet fokuserar på 
näringslivsfrågor samt framför förslag om att endast arrangera en konferens per år - inte både 
Södertörnskonferensen och Södertörns Rådslag. 

12. Södertörnsanalysen 
Marcel Moritz och Peter Wikman besöker och talar om verktyget Södertörnsanalysen. 
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Beslut 

Att inte uppdra till Sharing Capabilities om spridning i kommunerna. 

13. Nästa LG-möte 
Bokade externa gäster är Svenska Kraftnät kl 10.15-10-45 och Samordnad Varudistribution kl 10.45-11.30. 

Beslut 

Att ge mer tid på mötet (1 tim) till Svenska Kraftnät. 
Att Stefan planerar mötet. 

14. Samarbeten - verksamhetsutveckling 
Inga tillägg. 

15. Ärenden till SSK 14/11 
Information och återkoppling såsom rekrytering, verksamhetsplan med mera. 

16. Aktuella remisser 
Diskussion kring de två näringslivsremisserna. 

Beslut 

Att vi inte gör någon ansats på att skriva ett gemensamt svar. 

17. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

18. Nästa möte 
Fredagen den 6 december kl 9.45-12.15 i lokal Norrskogen hos StorSthlm. 

 

Vid anteckningarna Justerat 

Anna Söderström Stefan Hollmark 

 


