
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp  

 

Tid Fredag 26 januari 2018 kl 08.30-11.30 

Plats  Valhall, Huddinge kommun och Skype  

Deltagare   

Mattias Jansson  Botkyrka kommun, ordförande 
Ola Edström  Nykvarns kommun 
Mats Bergström Salems kommun 
Magnus Gyllestad Haninge kommun   
Tommy Fabricius  Nynäshamns kommun 
Bo Renman  Tyresö kommun  
Magdalena Bosson  Huddinge kommun (Skype)  

Övriga  

deltagare  

Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna, sekreterare 

Frånvaro  

Rickard Sundbom Södertälje kommun  

  

1. SBFF (Brandförsvaret)  

Gäster: Erik Ottosson, Lars Göran Uddholm och Anders Edstam 

SBFF berättar om verksamheten och kommande utmaningar. 
Räddningstjänstpersonal har arbetsuppgifter som utförs mellan larmen. Tidigare har 
det funnits luft i organisationen för att klara detta. Men nu ser SBFF framför sig en 
ökande volym av arbetsuppgifter. Detta beror delvis på att det byggs många nya 
områden i kommunerna och antalet akuta händelser växer. Ytterligare en utmaning är 
ökat fokus på totalförsvaret, där samarbete krävs.  

SBFF behöver föra dialog med medlemskommunerna kring lösningar. Dels i grupp 
men även enskilt med varje kommun. Inom kommunerna vill SBFF tex. öka 
samverkan med säkerhetsavdelningar och i planprocesser. Det behövs en form för 
att genomföra dialog och samarbete på bästa sätt. Verksamheten behöver utvecklas 
tillsammans med volymökningen. Viktigt att jobba både med både uppföljning och 
utökning samtidigt. En dialog behöver skapas mellan direktionen för SBFF och 
KSO-gruppen. Detta kan ligga till grund för en kommande utvecklingsprocess.  

Beslut:  

- SBFF tar med sig frågan om att initiera ett gemensamt utvecklingsarbete typ 
"ägar/medlemsstyrning" och återkommer. 

 

Avsändare 

Mårtensson, Cecilia 
2018-02-08 1 (5) 
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2. Samordnad varudistribution Södertörn 

Gäster. Olof Bohlin, Tom Ekström Centrala förvaltningsorganisationen och Mikael 
Blomberg – Upphandling Södertörn 

PPT-presentation finns som bilaga till anteckningarna.  

Nyckeltal för uppföljning – nyckeltal finns framtaget och är faktorer som kommunerna 
och förvaltningsorganisationen kan påverka. De ska användas för uppföljning. 
Kostnader: det finns potential för att effektivisera och sänka kostnaderna för att nå 
”kostnadsneuralitet”. En kommande lösning är att i upphandlingarna särskilja 
transporten från varans pris. Samt ställa fler krav. En potential är att också samordna 
upphandlingarna mer.  

Beslut 

- Förvaltningsorganisationen tar i samarbete med Cecilia fram rutin för att 
löpande informera om nyckeltalen till Kdir- och KSO-grupperna.  

- Ta med konkreta exempel till SSK-mötet, adressera frågan om kostnader och 
presentera lösningar. Fokusera på potentialen med SVD.  

3. Södertörnsmodellen 

Avtal ska undertecknas senast 26 januari för att skickas till Vinnova. 
Södertörnskommunerna har aviserat en försening. Som bilaga till avtalet behövs en 
försäkran från alla kommuner om deltagande. Förslag till text för ”åtagande” finns 
framtagen. Gruppen diskuterar vilken nytta och resultat som kommer ur deltagande i 
Södertörnsmodellen. Även en diskussion om projektets hemvist i SUP 2013 och VP 
2018.  

Beslut  

- Cecilia stämmer av med samhällsbyggnadscheferna i samband med 
StorSthlms nätverksmöte 9 februari. Underlag skickas ut till gruppen före 
mötet. Kdir. tar därefter beslut. Senast i anslutning till SSK-mötet 15 februari.  

4. Uppföljning och bokslut 

Förslag på ”Uppföljning och bokslut 2017” finns utskickat.  

Beslut  

- Dokumentet ”Södertörnskommunernas Samarbetskommitté - Uppföljning 
och bokslut 2017” (2018-01-15) godkänns för att skicka till KSO-gruppen 
inför nästa SSK-möte.  

5. Ledningsägare 

Frågan kommer från senaste SSK-mötet. Cecilia presenterar kort hur Huddinge 
kommun arbetar med ledningsfrågan. Nykvarn och Nynäshamn har stött på problem 
kopplat till bostadsbyggande. Det finns inte någon gemensam tillsynsmyndighet. 
Diskussion kring om det finns potential i att jobba med frågan gemensamt. Ett 
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förslag är att göra en förstudie för att se vilken samordningspotential som kan finnas 
för gemensamt och strategiskt arbetet med ledningar.  

Beslut 

- Frågan tas upp på kommande SSK-möte. Huddinge får presentera deras 
arbete som inledning och förslag om ett utredningsuppdrag.  

6. Samarbeten – verksamhetsutveckling  

SRV   

Bengt Svenander är ny VD och det finns nya ledamöter i styrelsen. Avfallsplan 
kommer att diskuteras.  

Stockholmsregionens försäkring AB  

Premierna ändras pga. skadeutfall. Bolaget innebär en marknadskontroll. Fördelen 
ligger i ”återförsäkring” och det sker enligt LOU. Egna skadereglerare finns anställda. 
Försäkringsbolagen uppvaktar kommunerna med förslag om andra avtal. Mattias 
informerar om detta på nästa KSO-möte (april).  

SYVAB  

Det finns ett första förslag kring ägardirektiv utskickat.  

Söder energi  

Ny VD är tillsatt.   

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund  

Alkohol och tobak är på väg in i verksamheten. 

Samordningsförbund Östra Södertörn  

Projekt kring integration och rehabilitering, en stor del är EU-finansierade.  

Södertörns överförmyndarnämnd –  

Kommunerna betalar för de som vistas i kommunen och inte hemkommunen. Det är 
ett problem och önskemål finns om att följa lokaliseringsprincipen. Verksamheten 
ligger i Haninge.  

Södertörns upphandlingsnämnd  

Stor potential finns inom upphandlingsområdet. Samarbetet kan utökas inom ramen 
för Samordnad varudistribution. Därmed kan samordningen öka utan 
organisationsförändringar. Magnus tar med sig frågan för diskussion med Mikael på 
Upphandling Södertörn.  
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7. Kort information  

Förankring av nätverkens aktiviteter 

Näringslivsnätverket har (enligt VP 2018) påbörjat arbetet med en uppdaterad 
Bisnod-undersökning. Syftet är att ta reda på behov och efterfrågan från näringslivet 
på Södertörn. Undersökningen kan användas som underlag för diskussion om YH-
utbildningar mm.  

Klimatnätverket har (enligt VP 2018) påbörjat en förstudie kring gemensam 
masshantering på Södertörn. Avsikten är att utreda potentialen i att samarbeta kring 
frågan.  

Rekrytering administratör 

Rekryteringen pågår och målsättningen är att processen ska vara klar i början på 
februari.  

Tvärförbindelse Södertörn  

Debattartikel med näringslivsfokus håller på att tas fram. Uppdraget kom från KSO 
efter uppvaktningen i Trafikutskottet. Målsättningen är att få med några av de största 
företagen.  

Trafikverket är klara med utredningen av brukaravgifter och frågan är avslutad hos 
dem. Cecilia försöker få tillgång till rapporten.  

Södertäljebron 

Möte mellan Trafikverket och Södertälje kommun är planerat till eftermiddagen 26 
januari, för att diskutera passagen över Södertälje kanal.  

Systemanalys infrastruktur  

Systemanalys över infrastruktur, transporter och resor på Södertörn kommer att tas 
fram av Cecilia (tillsammans med planerarnätverket). Uppdraget är enligt VP 2018. 
Målsättningen är att ha uppdaterade underlag för arbetet med länsplan och nationell 
plan, i kommande utredningarbeten, RUFS 2050 osv. Eventuellt kan bidrag sökas 
från Tillväxtverket för att göra en fördjupad analys.  

Skavsta och Arlandarådet 

Frågan om flyg (Arlanda och Skavsta) kommer att tas upp 
Stadsbyggnadsdirektörernas kommande möte hos StorSthlm 9 februari. Cecilia 
kommer att vara med på mötet.  

Södertörns Rådslag 2018 

Planering pågår. ”Save the date” finns ute och program kommer under v. 6.  

RUFS 2050 – karta med järnväg  

Före jul presenterade TRF en uppdaterad RUFS-karta med järnvägsdragning utanför 
Södertälje. Delar av planerarnätverket och Cecilia träffade TRF direkt efter helgerna. 
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Resultatet blev att sträckningen kommer att tas bort från kartan. Presentationen av 
järnvägsbehov kommer att presenteras på något annat sätt i RUFS 2050.  

Innovationer och Mälardalsrådet 

Mälardalsrådet arbetar med ett utvecklingsarbete kring innovationer i offentlig sektor. 
Kommuner kommer under våren 2018 att bjudas in för att delta på olika sätt.  

Kommunikationsplattform  

Kommer att tas upp för diskussion och beslut på nästa möte i ledningsgruppen.  

8. Ärenden SSK  

Förslag till dagordning samarbetskommittén 7 december:  

 Ledningsägare – Huddinge inleder och förslag om utredningsuppdrag 

 Samordnad varudistribution - Förvaltningsorg. Berättar om IVL rapport och 
nästa steg.  

 Uppföljning och bokslut 2017 – förslag till beslut  

 Tvärförbindelsen  

 Aktuella remisser – Regional godsstrategi klar  

 SBFF 

 Information 
  

9. Aktuella remisser 

Regional godsstrategi från RTK/SLL (RUFS) processen med yttrandet pågår.  

10. Hemsjukvård 2020  

Förslag till avtal finns och ska beslutas i alla kommuner. Införandet är framskjutet till 
år 2021. Principerna behöver redas ut. Diskussion med övriga Stockholmskommuner  
på kommande StorSthlm-möte.  

 

Vid anteckningarna: Cecilia Mårtensson  


