
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från planeringskonferens med 
Södertörnskommunernas samarbetskommitté 

Tid Torsdagen den 16 januari 2020 

Plats Balingsholm, lokal Boken 

Deltagare 

Ebba Östlin Botkyrka, fr o m punkt 7 
Leif Eriksson Botkyrka 
Meeri Wasberg Haninge 
Magnus Gyllestad Haninge 
Daniel Dronjak Huddinge, ordförande 
Camilla Broo Huddinge 
Frida Nilsson Nykvarn 
Harry Bouveng Nynäshamn 
Carolina Pettersson Nynäshamn 
Lennart Kalderén Salem 
Boel Godner Södertälje, t o m punkt 7 
Rickard Sundbom Södertälje 
Anita Mattsson Tyresö 
Stefan Hollmark Tyresö 
Helene Olofsson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 

Ej närvarande 

Bob Wållberg Nykvarn 
Mats Bergström Salem 
 

Ärenden: 

1. Välkomna 
Daniel öppnade mötet och hälsade alla välkomna, speciellt till Carolina Pettersson, ny 
kommundirektör i Nynäshamn sedan 1 januari och Helene Olofsson, ny strateg i 
Södertörnssamarbetet fr o m den 12 februari. 

2. Beslut angående princip samt turordning för ordförande och vice 
ordförandeskap i SSK 

Föregående SSK möte den 14 november 2019 beslutade att välja Daniel Dronjak (M) 
som ordförande och Boel Godner (S) som vice ordförande för år 2020.  

Ordföranden lämnar ordet fritt för diskussion. 

Beslut 

Att, om möjligt, vice ordförande nästkommande år väljs till ordförande. 

Att välja ordförande och vice ordförande från skilda politiska block. 

Avsändare 
Söderström, Anna 
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Att uppdra till Helene och Anna att upprätta förslag till ordförande och vice 
ordförande för 2021 och 2022 d v s innevarande mandatperiod. 

3. Förslag eventuell ihopslagning konferenser 
Idag genomförs Södertörns Rådslag, Södertörnskonferensen och Nyckeltalsdagen. 
Konferenserna har hög kvalitet men alla tre med aningen för få deltagare. 

Ett förslag på nytt upplägg presenterades. Förslaget innebär att slå ihop Södertörns 
Rådslag och Södertörnskonferensen och att istället under mitten av våren genomföra 
en årlig heldagskonferens med högkvalitativt innehåll som lockar många deltagare. 
Upplägget innebär ett gemensamt program med både kommunstyrelseordförande 
från våra kommuner och externa talare under förmiddagen med i syfte att 
marknadsföra Södertörn. Förmiddagens pass innebär en medverkan med våra 
tidigare samarbetsparter för Södertörns Rådslag. Eftermiddagen kan förslagsvis bestå 
av kortare seminarier, redovisningar och ordinarie nätverksmöten. Under 
eftermiddagen ges också möjlighet att bjuda in fler i syfte att förankra och diskutera 
Södertörnssamarbetet med externa parter. Eftermiddagen ger också möjlighet till 
nya/fler kontaktytor mellan våra olika nätverksgrupper. 

Ordförande släpper ordet fritt till diskussion och reflektion av förslaget. 

Beslut 

Att besluta enligt presenterat förslag. 

Att i år arrangera den första konferensen den 29 september 2020 med 
Botkyrka och Salem som värdar. 

Att det tydligt framgår i inbjudan att konferensen avser en heldag. 

Att ge ledningsgruppen i uppdrag om ytterligare förslag att för kommande 
år vidareutveckla konferensens former. 

Att inte fortsätta med nyckeltalskonferenserna enligt tidigare upplägg. 

4. Riksdagsseminarium 
Helene Olofsson informerade om planeringen av ett lunchseminarium i Riksdagens 
lokaler preliminärt i mars. Syftet är att få möjlighet att lyfta vikten av statliga 
infrastruktursatsningar på Södertörn, belysa vår tillväxtkraft och att sätta spår hos 
deltagarna. Målgruppen är Trafikutskottets ledamöter och ledamöter på 
Stockholmsbänken. 

Diskussion kring upplägg och program. 

Beslut 

Att fokusera på Södertörns tillväxtkraft i en kort presentation, därefter ge 
resterande tid till samtal. 
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Att SSKs ordförande och vice ordförande talar. 

Att marknadsföra seminariet i partierna och uppmuntra till deltagande. 

Att uppdra till Helene att efterfråga några förslag på datum när lunchmötet 
kan ske. 

5. Uppföljning verksamhetsplan och budget 2019 
Årsredovisning och bokslut för 2019 kommer tas fram under februari/mars. Helene 
rapporterar förslag till ledningsgruppens nästa möte den 13 mars med förhoppningen 
om att SSK kan fastställa på mötet den den 2 april. 

Beslut 

Att uppdra till Helene att färdigställa årsredovisning och budget för 2019  

6. Verksamhetsplan och budget 2020 samt prioriterade frågor att driva 
Helene redovisade förslag till verksamhetsplan och budget 2020 och mötets deltagare 
fick möjlighet att komma med inspel och synpunkter. Helenes ambition är bibehålla 
verksamheten på samma nivå 2020 som 2019.  

Beslut 

Att uppdra till Helene att färdigställa verksamhetsplan och budget för 2020. 

7. Info om Kollektivplan 2050 
Helene informerade om Region Stockholms långsiktiga plan för kollektivtrafikens 
utveckling i Stockholms län. Trafikförvaltningen avser att nyttja de politiska 
sektorsmötena för politisk dialog i detta arbete.  

Beslut 

Att uppdra till Helene att sektorsmötet för Södertörn i första hand planeras 
till ett ordinarie SSK-möte i vår samt att säkerställa att Kristoffer Tamsons 
och övriga politiker från Trafikförvaltningen deltar.  

8. Viktiga remisser under 2020 

 Kollektivtrafikplan 2050 (okt) 
 Revidering av regional Cykelplan (aug) 
 Allmänhetens granskning vägplan Tvärförbindelse Södertörn (troligen höst) 

9. Möte med Irene Svenonius och Gustav Hemming 
Vi har fått tre förslag på mötestider. 

Beslut 

Att vi bjuder in Irene och Gustav den 19 mars kl 11.00-12.00. 
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Att Helene tar fram utkast till mötets dagordning och planering. 

Att syftet med mötet är att presentera Södertörn på ett positivt sätt samt ha 
en dialog kring frågor vi kan hjälpas åt med. 

11. Nästa möte 
Nästa SSK-möte är planerat till den 6 februari i Haninge. 

Beslut 

Att ställa in mötet den 6 februari. 

Att nästa möte blir den 2 april i Salem. 

12. Avslutning 
Daniel tackar för visat intresse och avslutar konferensen. 

 

 

Vid anteckningarna Justeras 

Anna Söderström Helene Olofsson 

 

 


