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Vision 2025
Södertörn är en attraktiv del av Stockholm-Mälarregionen, med över
en halv miljon invånare, som med tillväxt, mångfald och
handlingskraft skapar livskvalitet och en långsiktig hållbar
utveckling.

1. Syfte med samarbetskommittén
Vi samverkar för att stärka den kommunala och den regionala utvecklingen. Det gynnar
Södertörn och därmed våra kommuner.
Vår samverkan syftar till att kommunledningarna i politik och förvaltning ska nå sina mål
i hemkommunen.

2. Förhållningssätt
Vår samverkan ska kännetecknas av:
 Fokus på den gemensamma nyttan.
 Respekt för den demokratiska processen i den enskilda kommunen.
 Gå före – ett gott regionalt ledarskap.
 Regional samverkan som handlar om att både ge och få.

3. Samarbetsområden
Samverkan inom Södertörn är uppdelat mellan regionala utvecklingsfrågor och
verksamhetsutveckling/samverkansområden. Regionala utvecklingsfrågor regleras genom
Södertörns Utvecklingsprogram från 2013. Nytt utvecklingsprogram kommer att tas fram
under 2019.

4. Regionala utvecklingsfrågor
Södertörns Utvecklingsprogram 2013:
Inom utvecklingsprogrammet (SUP 2013) finns fyra centrala ämnesområden:
o Infrastruktur
o Klimat
o Näringsliv och Högskola
o Olikhet och Mångfald
Ämnesområdena är i sin tur indelade i fem mål som i sin tur bryts ner i delmål.
Aktiviteter kopplade till målen finns i Handlingsplanen, bilaga 1.
Infrastruktur
Utnyttja den nya infrastrukturen
Delmål:

-

Vi positionerar Södertörn i ett regionalt och nationellt sammanhang för
infrastruktur och transporter.
Vi verkar och planerar för en snabbare och tätare kollektivtrafik på
Södertörn samt till och mellan de regionala stadskärnorna
Vi verkar och planerar för hållbara och kapacitetsstarka
godstransportlösningar för regionens varuförsörjning.
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Nätverk: Planeringschefer (SUP-gruppen)
Klimat
Leda omställningen till ett klimateffektivt samhälle
Delmål:
- Vi bidrar till långsiktig minskning av CO2-utsläpp inom Södertörn.
Nätverk: Klimatstrateger
Näringsliv och Högskola
Höj utbildningsnivån på Södertörn
Delmål
- Ansöka om nya YH-utbildningar som matchar mot näringslivets behov
Nätverk: YH-nätverket
Stödja ett kunskapsintensivt näringsliv
Delmål
- Vi samarbetar kring kompetensförsörjning för att förbättra matchningen mellan
företagens behov och arbetsmarknaden på Södertörn.
- Vi förbättrar företagsklimatet på Södertörn.
Nätverk: Näringslivschefer (SNUG-gruppen)
Olikhet och Mångfald
Nyttja tillgänglig kompetens i tillväxtsyfte
Delmål
- Vi arbetar för att utveckla och säkerställa likvärdig etablering för alla nyanlända.
Samarbete: Etablering Södertörn

5. Verksamhetsutveckling och samverkansområden
Södertörnskommunerna har ett omfattande samarbete inom många olika områden.
Samarbetet är organiserat i gemensamma bolag, kommunalförbund, gemensamma
nämnder, fasta samarbeten samt tematiska nätverk. Gemensam verksamhetsutveckling
eller samarbete inom identifierade samverkansområden ska leda till att verksamheten i
den enskilda kommunen effektiviseras avseende ekonomi och kvalitet. Inom området
verksamhetsutveckling och samverkansområden finns sex identifierade områden i VP
2019.
Löpande arbete kopplade till områdena finns i Handlingsplanen, bilaga 1.
Uppdaterat utvecklingsprogram
- Ta fram nytt gemensamt utvecklingsprogram
- Förankring och spridning av utvecklingsprogrammet.
Gemensam kommunikation
- Samverkan i kommunikationen kring Södertörnssamarbetet i syfte att stötta
arbetet mot utvecklingsplanens mål med fokus mot infrastruktur.
Nätverk: Kommunikationscheferna
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Gemensam ägarstyrning
- Samordnar agerandet i förhållande till de organisationer vi gemensamt äger
genom en tydlig ägarstyrning i förbunds- och bolagsordningar, direktiv och
ägardialoger.1
Utvecklat samordningsbehov
- Driva effektiv kommunal verksamhet
- Jämförelser mellan och kunskap om kommunernas verksamheter.
Nätverk och samarbeten
- Öka kunskapen om befintliga nätverk mellan kommunerna.
- Stödja nätverk inom Södertörnskommunerna.
Gemensamt E-arkiv
- Samarbete inom pågående projekt ADA (Allmänna handlingar i digitalt arkiv)
mellan Botkyrka, Huddinge, Tyresö, Haninge och Nynäshamn.
Omvärldsbevakning och påverkansarbete
- Synliggöra Södertörns prioriteringar inom regionala nätverk och grupper.
- Synliggöra och påverka vid regionala och nationella konferenser.
- Genomföra och sprida Södertörnsmodellen.
- Sprida framgångarna för Södertörn.

6. Arbetsformer
Samarbetskommitté och ledningsgrupp
Södertörns samarbetskommitté ska driva frågor vilka bedöms gagna Södertörn och dess
kommuner. I samarbetskommittén ingår kommunstyrelseordförandena i de åtta
kommunerna. Kommittén ska årligen inom sig utse ordförande och vice ordförande.
Kommittén träffas minst sex gånger per år och har en årlig planeringskonferens.
Kommundirektörerna eller motsvarande deltar vid kommitténs möten.
Ordförande och vice ordförande i samarbetskommittén 2019: Meeri Wasberg, Haninge
kommun och Daniel Dronjak, Huddinge kommun.
Ledningsgruppen består av kommundirektörerna i de åtta kommunerna. Ledningsgruppen
ska årligen inom sig utse en ordförande. Gruppen träffas minst sex gånger per år. Syftet är
dels att förbereda samarbetskommitténs möten och dels att samordna övriga
samverkansfrågor mellan Södertörnskommunerna.
Ordförande och vice ordförande i ledningsgruppen t o m december 2019 är: Rickard
Sundbom, Södertälje kommun och Mats Bergström, Salems kommun.
Kommunerna finansierar gemensamt ett sekretariat som stöd till kommittén och
ledningsgruppen. Sekretariatet är placerat hos Huddinge kommun, som har
arbetsgivaransvaret för sekretariatets personal.

1

Eftersom det gemensamma ägandet sällan omfattar alla åtta kommuner så kräver detta en särskild
planering.
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7. Återkommande konferenser
Södertörnskonferensen
Södertörnskonferensen arrangeras årligen kring teman som har sin utgångspunkt i
Södertörns utvecklingsprogram (SUP 2013). Det är alltid två kommuner som tillsammans
står som värd för konferensen. Deltagare är politiska företrädare i respektive
kommunstyrelse och ledande tjänstemän i de åtta kommunerna. Södertörnskonferensen
arrangeras av de två värdkommunerna i samarbete med utvecklingsledaren.
Södertörnskonferensen 2019 äger rum 25 september med Haninge och Nynäshamn som
värdkommuner.
Värdkommuner för Södertörnskonferensen
2019
2020
2021
2022

Nynäshamn och Haninge
Botkyrka och Salem
Huddinge och Tyresö
Södertälje och Nykvarn

Södertörns Rådslag
Södertörns Rådslag genomförs gemensamt mellan Södertörnskommunerna, Södertörns
högskola, KTH, Stockholms Handelskammare och Företagarna. Frågeställning/tema för
rådslaget sätts gemensamt med fokus på Södertörns utveckling. Värdkommunen för
Rådslaget ansvarar för att projektleda konferensen.
Södertörns Rådslag 2019 äger rum den 10 april med Salem som värdkommun.
Värdkommun för rådslaget
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Nynäshamn
Botkyrka
Tyresö
Södertälje
Haninge
Nykvarn
Huddinge

Södertörns nyckeltal
En återkommande uppföljning av nyckeltal genomförs och presenteras vartannat år.
Nyckeltalsdagen att arrangeras under hösten 2019.
Nätverk: Ekonomicheferna

7. Kalendarium för möten och konferenser
Ledningsgruppsmöten (Fredagar 08.30-11.00)
25 januari
8 mars
26 april
16 augusti
5-6 september
4 oktober
6 december

StorSthlm
StorSthlm
Huddinge
Huddinge
Planeringskonferens (lunch-lunch)
StorSthlm
StorSthlm

Samarbetskommittémöten (Torsdagar 12.00 – 15.30)
17-18 januari
7 februari
4 april
9 maj
29 augusti

Planeringskonferens (lunch-lunch), Södertälje
Nykvarn
Botkyrka
Nynäshamn
Södertälje
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14 november
29 november
19 december

Tyresö
Huddinge
Planeringskonferens, Haninge

Konferenser:
Södertörns Rådslag
Södertörnskonferensen
Nyckeltasdagen

10 april Salems kommun
25 september
Hösten 2019

8. Budget 20192
Kommunernas avgift för Södertörnssamarbetet är 4 kronor per invånare och år enligt
beslut av Södertörns samarbetskommitté 2017-02-02. Det innebär en kostnad på 4 kronor
per invånare från 2018-01-01. Åtagandet bekräftas genom beslut om respektive kommuns
budget för år 2019.
Intäkter
Avgifter från kommunerna

ca 1 977 400kr3

Summa

1 977 400kr

Kostnader
Personal (Utvecklingsledare och
Administratör)

ca 1 476 600

Ersättning till Huddinge kommun för
ekonomi- och kansliservice, arbetsrum mm.

70 000kr

Möten/Webb/Utredningar/Konsultstöd/Resor mm.

Ca 430 800kr

Summa

1 977 400kr

2
3

Ska uppdateras efter invånarantalet 181231
Enligt invånarantal oktober 2018.
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Bilaga 1 Handlingsplan

Område och huvudmål
Södertörns utvecklingsprogram 2013

Delmål

Aktivitet

Ansvarig

Tid

Kostnad

Kommentar

Namn

Infrastruktur - Utnyttja den nya infrastrukturen
Vi positionerar Södertörn i ett regional t
och nationel lt sammanhang för
i nfrastruktur och transporter

Haninge, Botkyrka
och Huddinge
Södertälje och
Porten ti ll Stockholm - Passage Södertälje kanal Södertörn
Tvärförbindelse Södertörn

Löpa nde
Löpa nde

Systemanalys resor och transporter på
Södertörn

Haninge och
Botkyrka

Vå re n

Skyltfönster Södertörn

Södertörn

Löpa nde

Bevaka utveckli ngen av elväg på Södertörn

Nynäshamn,
Haninge och
Södertörn

Löpa nde

Förstudie Teknisk försörjni ng

Huddi nge och
Nynäshamn

Vå re n

Södertälje och
Södertörn

Löpa nde

Tyresö och
Huddi nge

Löpa nde

Södertälje,
Nykvarn,
Nynäshamn

Löpa nde

Bevakar Södertörns pri oriteringar för
infrastruktur och trafi k i nom Stockholms län.
RUFS 2050, Trafikförval tningens plan 2050,
Vi verkar och planerar för en snabbare och Utbyggnaden av stombussnät, ÅVS Flemi ngsberg,
tätare kollektivtrafi k på Södertörn samt till ombyggnad Gul lmarsplan, ÅVS pendeltågstrafik
och mell an de regional a stadskärnorna
osv.
Storregional godsstrategi (Mälardalsrådet),
Vi verkar och planerar för håll bara och
regional godsstrategi (RUFS), pågående ÅVS:er
kapaci tetsstarka godstransportl ösningar med där gods ingår tex. Stockholm Syd/Al mnäs
för regionens varuförsörjning
och Väg 73

Bevaka planering och genomförande.
Förberedel ser i nför revidering av kommande
NTP/LTP
Dial og med Trafikverket uppvaktningar,
påverkansarbete mm.
Sl utföra, förankra och sprida. Ta fram
handl ingspl an och bil der/kartor som
underlag för Södertörns prioriteringar tex.
som underlag inför revi deri ng av NTP/LTP,
100 000 kommande T-planer osv.
Samarbete med Trafikverket kri ng
utveckl ingsprojekt för ny teknik,
marknadsföring av
infrastruktursatsatsningar på Södertörn
tillsammans med Trafi kverket.
El väg diskuteras i nom Trafikverkets
el vägsprogram. Södertörn följer arbetet för
att möjliggöra elväg på Tvärförbindelse
Södertörn, väg 73 samt E4/E20.
Förstudie ska avslutas, Tyrens är konsul t
görs i samarbete med Huddinge kommuns
ÖP-arbete.
Ny regional systemanal ys - En Bättre Si ts.
Del tar och påverkar i nom ramen för
etablerade forum. Tar i nitiativ till di alog
med ol ika aktörer osv. Påverkar
priori teri ngar i genomförandet av RUFS
2050, tar initivativ til l nya ÅVS:er och
untredningar.
Del tar och påverkar i nom ramen för
pågående processer. Tar initiati v till nya
ÅVS:er och utredningar som Södertörn
önskar.
Del tar och påverkar i nom ramen för
pågående processer. Tar initiati v till nya
ÅVS:er och utredningar.

Klimat - Leda omställningen till ett klimateffektivt samhälle

Vi bi drar til l långsiktig minskni ng av CO2utsläpp inom Södertörn.
Erfarenhetsutbyte kring klimatstrategier

Haninge och
Nykvarn

Utveckla processer för håll barhet i upphandling Nynäshamn och
Södertälje

Gemensamt erfarenhetsutbyte för att
identi fiera strategiska områden för
samverkansprojekt för att
Södertörnskommunerna ska kunna leda
omställ ningen till ett klimateffektivt
samhälle. Utgångspunkt är befintliga
kl imatmål i kn:erna, i regionen och
nationellt.
Löpa nde

Löpa nde

Gemensamt arbeta fram förslag til l
processer för att få med hållbarhetskrav i
upphandlingsprocesserna.

Näringsliv och högskola - Höj utbildningsnivån på Södertörn
Attrahera fler YH-utbildni ngar ti ll
Södertörn.

Ansöka om nya YH-utbi ldni ngar som matchar
mot näri ngsli vets behov

Näringsliv och högskola - Stödja ett kunskapsintensivt näringsliv
Vi samarbetar kring kompetensförsörjning
för att förbättra matchningen mellan
Uppdatera gemensam BISNOD-analys av
företagens behov och arbetsmarknaden på näri ngslivet på Södertörn
Södertörn.
Samverkansaktiviteter kring yrkeshögskolan i
samarbete med YH-nätverket
Företagsevent vid Rådslag 2019
Vi förbättrar företagskli matet på Södertörn

Södertälje och
Botkyrka

Huddi nge och
Södertälje
Tyresö och
Huddi nge
Salem, Huddinge,
Tyresö och David
Schubert

1000

mars

februari

10-apr

Erfarenhetsutbyte för gemensam
näri ngslivsutveckling
Haninge, Botkyrka
och Nykvarn

löpande

Genomföra de aktiviteter som finns i
verksamhetsplan 2019 för Etabl ering Södertörn

Etabl ering
Södertörn

Löpande

Ta fram nytt gemensamt
utvecklingsprogram

Arbeta fram och besluta om ett nytt
utrveckl ingsprogram med bred förankri ng

Södertörn

Augusti

Förankri ng och spridni ng av
utvecklingsprogrammet

Södertörnskonferensen

Haninge och
Nynäshamn

Samverkan i kommunikationen kring
Södertörnssamarbetet i syfte att stötta
arbetet mot utvecklingspl anens mål med
fokus mot i nfrastruktur.

Samarbete Almedalen

Anna Be/Håkan
Haninge och Anna
Br Huddinge

Aktivitet kring 500´invånare 2019

Lena Södertäl je och
Andreas Botkyrka Apri l, Juli

Forsätta samarbete mell an SNUG och YH
från 2018. Extern workshop och ev.
studieresa.
Analys uppdrateras i syftet att visa positiv
näri ngslivsutveckli ng för Södertörn opch
besl utsfattare. Används vi d Södertörns
120 000 kr Rådslag mm.
Forsätta samarbetet mel lan SNUG och YH
från 2018. Extern workshop och ev.
studieresa.
Konferens mm planeras i anslutning till
Södertörns Rådslag. Målgrupp företagen på
100 000 Södertörn.
Syfte: effekti vare och bättre
näri ngslivsarbete. 2 heldagar för SNUG.
Erfarenhetsutbyte, SWOT Södertörns
näri ngsliv, utmaningar, analys över
organisation, strategi och digitalisering,
4000 användning webben mm.

Olikhet och mångfalld - Nyttja tillgänglig kompetens i tillväxtsyfte
Gemensamt strategiskt och operativt
samarbete för nyanlända på Södertörn

Etablering Södertörn har en egen
verksamhetspl an och flera nätverk som
arbetar inom området.

Verksamhetsutveckling och samverkansområden
Uppdaterat utvecklingsprogram

25-sep

Planeringskonferens KSO. Remiss i
kommunerna under våren. Besl ut kring
sommaren.
Södertörnskonferens användas som arena
för bred förankring och spri dning av nytt
utveckl ingsprogram för
Södertörnskommunerna.

Gemensam kommunikation

Jul i

Samarbete kring planering och deltagande.
Arbetsgrupp bil das för att definiera
lämpl iga aktivi teter.

Vidare utveckla och förbättra webbpl atsen

Södertörn

Löpande

Uppmärksammas i en "till växtdebattarti kel "
och i samband med befintliga aktiviteter
som Rådslaget, Almedal en osv.
Syfte att öka kännedommen om och
användningen av den gemensamma
webbplatsen.

Samordnat agerande

Avsätter ti d

Kdir/KSO

Vid behov

Direkti v, dialoger, koordinering

Driva effektiv kommunal verksamhet

Eventuella behov av utökade samarbeten

Kdir/KSO

Vid behov

Jämförel ser mellan och kunskap om
kommunernas verksamheter

Nyckeltalsdagen

Ekonomi direktörerna

Hösten

Riktad enkätundersökning i nom kommunerna

Södertörn

Våren

Webben erbjuds som arbetsyta

Gemensam ägarstyrning
Utvecklat samordningsbehov
Arrangeras vartannat år av
ekonomidirektörerna. Spetsat tema utifrån
större gemensamma utmani ngar.

Nätverk och samarbeten
Öka kunskapen om befintliga nätverk
mel lan kommunerna
Stödja nätverk inom
Södertörnskommunerna

Södertörn

Löpande

Uppdatera informationen om existerande
nätverk, kontaktpersoner och syften.
På Södertörnswebben finns möjlighet ti ll
samarbetsyta och i nformati on.

Genomförande av projektet ADA (All männa
handlingar i digital t arkiv)
Sl utföra projektet

Projektet ADA

Februari

Botkyrka, Huddinge, Tyresö, Hani nge och
Nynäshamn del tar.

Synl iggöra Södertörns priori teri ngar inom
regionala nätverk och grupper
Utvecklat samarbete

Södertörn

Löpande

Synl iggöra och påverka vid regi onala och
nationella konferenser

Södertörn

Löpande

Del ta i avslutet av projektet samt sprida
Genomföra och sprida Södertörnsmodellen kunskapen

Södertörn

Hösten

Sprida framgångerna för Södertörn

Salem och
Södertörn

Gemensamt E-arkiv

Omvärldsbevakning och påverkansarbete

Utvecklat samarbete samt medverkan

Södertörns Rådslag
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LST, TRF, TF, StorShl m, Mäl ardalsrådet, SKL
Regi on Stockholm mfl.
VTI-dagarna, Almedalen, Trafik- och
gatudagarna, Mötespl ats Storsthlm,
Persontrafik
Forskningsprojektet avslutas efter
sommaren 2019. Därefter
informationsaktivitet av resultaten för bred
återföri ng av kunskap till
Södertörnskommunerna.
Utåtri ktad konferens med syfte att berätta
den positiva berättelsen om Södertörn för
200 000 besl utsfattare och näri ngsli vschefer.

Bilaga 2 Samarbetskommitténs samarbetsavtal
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Bilaga 3 Södertörns Utvecklingsprogram 2013
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