
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar Södertörnskommunernas 
samarbetskommitté 

Tid Torsdagen den 4 april 2019 

Plats Xenter, Botkyrka kommun 

Deltagare 

Ebba Östlin Botkyrka 
Leif Eriksson Botkyrka 
Meeri Wasberg Haninge, ordförande 
Magnus Gyllestad Haninge 
Daniel Dronjak Huddinge 
Bengt Svenander Huddinge 
Frida Nilsson Nykvarn 
Mats Bergström Salem 
Lennart Kalderén Salem 
Boel Godner Södertälje 
Rickard Sundbom Södertälje 
Anita Mattsson Tyresö 
Stefan Hollmark Tyresö 
Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 

Ej närvarande 

Bob Wållberg  Nykvarn 
Harry Bouveng Nynäshamn 
Tommy Fabricius Nynäshamn 

Ärenden: 

1. Välkomna 
Meeri hälsade välkomna och öppnade mötet. 

2. Aktuellt Botkyrka 
Ebba hälsade välkommen till Botkyrka kommun. 

Kommunen har en ny mittenmajoritet och den politiska plattformen kommer 
presenteras den 5/4. Viljan har varit att processa den i partierna med tanke på 
hållbarheten. 

Kommunen är inne i en stark tillväxtperiod. Nya stora Coop med en arena för tennis 
och paddelball på övre plan har öppnats i Tumba. Mindre lägenheter byggs på 
Solkskensvägen i Tullinge. På Tingstorget på Albyberget är i stort sett alla, utom de 
största lägenheterna, sålda. På Fittjahöjden byggs bostäder och en ny konsthall. I 
Tumba byggs det både i Sandstugan och i Tumba Skog. I Vårsta står ett nytt höghus 
med fin utsikt snart klart. Och det visas inget tecken på minskat intresse för 
byggandet i kommunen. Tillsammans med Skanska har kommunen bildat det 
gemensamma bolaget Södra porten.  

Avsändare 
Söderström, Anna 
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Det pågår samråd för centrala Tullinge. Tullinge är den pendeltågsstation som har 
flest på- och avstigningar och man hoppas få till stånd en ytterligare utgång. 

Botkyrkadialogen består av ett stort analysarbete; Vad och hur kan man kan påverka i 
kommunen samt förväntansbilden. Samma grupp politiker besöker alla kommundelar 
med start nu i dagarna. 

Man har träffat en gemensam samverkansöverenskommelse om det våldförbyggande 
arbetet vilket resulterat i Våldpreventivt centrum. 

3. Kraftförsörjning - problembilden 
Cecilia berättar om elens infrastruktur och Svenska Kraftnäts roll. Det finns energi 
men effekten räcker inte. Vi har blivit fler invånare samtidigt som vi har 
effektiviserat. Eleffekten räcker inte till när behovet fördubblas den kallaste 
månaderna på året. Modell för prioritering och tilldelning av kapacitet saknas. Det 
finns utrymme några år till – vad vill vi göra med den effekten? 

Problembilden: Utbyggnader av stam- och regionnät är klara ca 2020-2035. Långa 
ledtider för planering och tillstånd för utbyggnaden. Bristande kommunikation 
mellan kommuner och nätägare. Elfordonen kommer kräva stor effekt. 

Lösningar för att lösgöra effekt: Utjämning av effekttopparna. Lokala lösningar för 
elproduktion. Fjärrvärmen är viktig för att avlasta elnätet.  

Lösningar för infrastrukturen: Processen för utbyggnad behöver förbättras och 
kortas ned. Identifiera flaskhalsarna i nätet. Samordning mellan kraftförsörjning 
elfordon krävs. 

Cecilia berättar vidare om statens styrning, regionens roll, om Södertörn och 
kommunerna samt om ”bubblaren” som handlar om finansiering av utbyggnaden. 

Hittills har kommundirektörerna bjudit in Vattenfall, deltagit på StorSthlms 
seminarium, bildat en arbetsgrupp på Södertörn, träffat Telge Nät, inhämtat kunskap 
och haft möten med StorSthlm och region Stockholm. Kommundirektörerna har 
även bjudit in Svenska kraftnät till möte.  

Meeri lämnar ordet fritt. 

Industrier förbereder sig inför det elektrifierade samhället. Viktigt för Södertörns 
framtid att vi gör detsamma. 

Det är en samhällstrend att staten inte tar sitt ansvar Vi befarar att någon slags 
medfinansiering kommer bli aktuell. Regionen har redan problem med tunnelbanan 
och allmänheten köper elfordon och laddar redan mycket. 

Nyligen besökte Gustav Hemming från Region Stockholm Nykvarn och 
fordonscentrumet då var även kraftförsörjning på dagordningen. 
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Meeri sammanfattar: 

Problembeskrivningen är komplex och det finns många inblandade aktörer. Vi 
behöver fördjupa kunskapen. 

Energimyndigheten har skickat ut en fråga om samhällsviktig verksamhet och 
elbehov. Utbildningar under sommaren. Information från kommunerna ska lämnas 
in i höst. 

Beslut 

Att ta fram ett positionspapper utifrån föredragningen på mötet och bilder för en 
positiv ingång i frågan. 

Att arbeta vidare på redan inslagna spår samt att sprida vår kunskap genom möten 
och uppvaktningar av t ex riksdagsmän. 

4. Regionfrågan 
Vid förra SSK-mötet fanns det flera möten inbokade, bland andra StorSthlm och 
Region Stockholm. Regionen har kommit igång med att samla kommunerna och vi är 
positiva till resultatet hittills. Södertälje har dessutom träffat Gustav Hemming och 
Erika Ullberg. Kommundirektörerna har också bjudit in Carina Lundberg Uudelepp 
till gemensamt möte men datum är ännu inte bestämt. Den 23/4 träffar Södertörns 
planeringschefer Region Stockholms planupprättare. 

Beslut 

Att bjuda in Irene Svenonoius till ett av höstens SSK-möten.  

5. Ny utvecklingsplan ”SUP 2035” 
Cecilia inleder punkten med en kort sammanfattning av arbetet fram till dagens 
utkast. 

Diskussion 

Södertörns Rådslag är en väl etablerad konferens men kan vi utveckla den ytterligare? 
I arbetet med Rådslaget innefattas även våra partners; Företagarna, KTH, Södertörns 
högskola och Stockholms Handelskammaren. Vi får bakgrundshistoria av Lennart. 
Diskussionen går över till att även innefatta Södertörnskommunernas aktiviteter i 
Almedalen.  

Nästa steg är förankring med remissrunda i kommunerna. Det slutliga beslutet 
behöver fattas via mejl av SSK i juni. För att därefter skickas ut för beslut i 
kommunernas kommunstyrelser i augusti/september. 

 

Beslut 
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Att gå vidare enligt tidplanen med dagens utkast till SUP 2035. 

6. Södertörnsmodellen 
Cecilia berättar om det femåriga Vinnovafinansierade projektet vi har tillsammans 
med bl a KTH och Whitearkitekter. Det handlar om hållbart samhällsbyggande; 
utveckla former för samverkan, att utgå från kunskap om lokala behov och 
förutsättningar. Projektet innefattar fem olika arbetspaket i vilka vår projektledare har 
deltagit och Cecilia har varit med i styrgruppen. Vi får slutrapport från vår egen 
projektledare i sommar och i höst sprider vi valda resultat i våra kommuner. 
Slutkonferens hålls den 27 maj där man gärna önskar att någon KSO eller 
kommundirektör från Södertörnkommunerna medverkar. Hela projektet avslutas i 
juni. 

Beslut 

Kommundirektörerna diskuterar och utser vem som medverkar på slutkonferensen. 

7. Aktuellt Södertörnssamarbetet 
Vi har skrivit en debattartikel som vi hoppas få publicerad i Dagens Nyheter 
samband med Rådslaget den 10 april. 

Två möten med SBFF är inbokade, ett med SSK och kommundirektörerna. Även 
Ekerö och Nacka är inbjudna. 

8. Aktuella remisser 
Trafikförändringar 2020 (Region Stockholm) är nyligen inskickad. 

Miljözoner Stockholm stad (med Socialdemokraterna i Stockholms stadshus som 
avsändare). 

Beslut 

Att inte svara på remissen om miljözoner. 

9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

11. Avslutning 
Meeri tackar värdkommunen Botkyrka och avslutar mötet.  

 

Vid anteckningarna 

Anna Söderström 


