
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar Södertörnskommunernas 
samarbetskommitté 

Tid Torsdagen den 14 november 2019 

Plats Tyresö kommunhus, lokal Myggdalen 

Deltagare 

Leif Eriksson Botkyrka 
Meeri Wasberg Haninge, ordförande 
Magnus Gyllestad Haninge 
Camilla Broo Huddinge 
Frida Nilsson Nykvarn 
Harry Bouveng Nynäshamn 
Tommy Fabricius Nynäshamn 
Lennart Kalderén Salem 
Mats Bergström Salem 
Rickard Sundbom Södertälje 
Anita Mattsson Tyresö 
Stefan Hollmark Tyresö 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 

Ej närvarande 

Ebba Östlin Botkyrka 
Daniel Dronjak Huddinge 
Bob Wållberg  Nykvarn 
Boel Godner Södertälje 

Ärenden: 

1. Välkomna 
Meeri öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Aktuellt Tyresö 
Anita hälsade välkommen till kommunhuset i Tyresö. 

Just nu har kommunen 48 000 invånare. 2035 räknar men med ca 60 000. 
Kommunens detaljplaner innehåller ca 400 bostäder per år. 

Anita berättar anekdoter om hur delar av mark förvärvats till Tyresö kommun. 

Ca 5 000 personer pendlar in i kommunen och 17 600 står för utpendlingen. 6 200 
både bor och arbetar i kommunen. 

Kommunen har ett rikt föreningsliv och naturliv. 

Ett stort stöd ges till förtagare då man önskar behålla de företagen som finns i 
kommunen. Dessvärre har kommunen sjunkit i företagsranking. Nyss har en 
leverantörsbank lanserats, det vill säga företag som kan anmäla sig till en lista som är 

Avsändare 
Söderström, Anna 
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tillgänglig för personer inom kommunen som ska göra inköp. Nu finns 45 företag 
med på listan. 

 Kommunen har nyss köpt mark från Stockholms kommun i Erstaviken som 
ska börjas planera. 

 Kommunen har startat ett nytt program på gymnasiet – elbilstekniker. 
 Digitek – digital teknik som skolan kan använda sig av. 
 Fritidsbank och sportotek ska öka tryggheten i Granängsringen. 
 Medborgardialog – kommunens nya arbetssätt i stadsbyggnadsprocessen har 

tagits emot positivt och många idéer har kommit in. 

Anita presenterade de byggprojekt som pågår: 

 Norra Tyresö centrum, Järnet, Kryddvägen samt lägenheter i Södergården, 
Trollbäcken.  

 Villa Fornudden, ett äldreboende med 60 platser i Trollbäcken.  
 Ny F-9 skola för 800 elever i Fornudden.  
 I Norra Tyresö centrum byggs en ishall med omklädningsrum. 

Projekt som ska startas upp: 

 På Granitvägen i Bollmora byggs trähus. 
 Kryddvägen etapp 3, stadsradhus. 
 Apelvägen, Tyresö strand. 

Under planering: 

 På Granängstorget byggs 550 lägenheter. 
 I Bäverbäcken byggs lägenheter och bostäder. 
 Nära Granängsringen på Wättingebacken bygg, både bostadsrätter och 

kollektivhus. I nästa etapp även hyresrätter och förskola. 

Alla byggprojekt är inte dock inte kommunala investeringar. 

3. Lägesrapport lobbyaktiviteter 
Rickard rapporterar kring aktuella lobbyaktiviteter. 

Trafikutskottet tackar nej till representanter från enskilda objekt men träffas gärna 
för att diskutera rörlighet i en region. Mats Johannesson i Södertälje har fått i 
uppdrag att arrangera ett möte med Trafikutskottet och Samarbetskommittén i 
början av nästa år. Eventuellt ska även länspolitiker bjudas in till mötet. Vår rapport 
från Bisnode kan ligga till grund för dagordningen. 

Ledningsgruppen träffade Trafikverkets regiondirektör Helena Sandberg för en 
månad sedan. 
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Kommundirektörerna träffade Trafikförvaltningens t f förvaltningschef Sara Catoni 
den 24/9. Det samarbetet önskar man ta till nästa fas inför kommande träff om ett 
halvår. 

Svenska Kraftnäts divisionschef Per Eckeman och medarbetare kommer till 
ledningsgruppens nästa möte. 

Beslut 

Alla behöver ta med frågan till respektive kommun om fler ska bjudas in till mötet 
med Trafikutskottet. 

Vi sonderar terräng för ett önskat möte med Svenska Kraftnäts nya generaldirektör 
och Samarbetskommittén nästa år. 

4. Uppföljning Södertörnskonferensen 
Anna rapporterade att ca 70 personer deltog på konferensen. Hittills har 
Södertörnspodden laddats ner ca 110 gånger. Ekonomiskt gick konferensen 10 000 
kr bättre än budget. 

5. Årsredovisning 2019 & Verksamhetsplan 2020 
Vi är i rekryteringen av ny utvecklingsledare/strateg. Detta blir hens uppgift.  

Beslut 

Att det om möjligt till planeringskonferensen finns ett förslag till verksamhetsplan 
2020. 

6. Diskussion kring förslag till möten och konferenser 2020 
Ledningsgruppen har lagt förslag om att slå ihop våra två konferenser - Södertörns 
Rådslag och Södertörnskonferensen. 

Kort diskussion då endast fyra politiker närvarar på detta möte. 

Beslut 

Kommundirektörerna tar fram ett beslutsunderlag till planeringskonferensen om en 
eventuell ihopslagning av konferenserna. 

7. Planeringskonferens 16 januari 
Beslut 

Att kommundirektörerna tar fram förslag på dagordning för konferensen. 
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8. Diskussion om principer samt val av SSKs ordförande och vice 
ordförande 2020 
Diskussion kring lagda förslag då de föreslagna personerna varken är tillfrågade eller 
närvarande. 

Beslut 

Att, enligt tidigare beslutad princip, enhälligt välja Daniel Dronjak (m) Huddinge 
kommun till ordförande för Södertörnskommunernas Samarbetskommitté 2020. 

Att enhälligt välja Boel Godner (s) Södertälje kommun till vice ordförande för 
Södertörnskommunernas Samarbetskommitté 2020. 

Att under planeringskonferensen arbeta fram förslag för val av ordförande och vice 
ordförande för innevarande mandatperiod. 

9. Status rekrytering utvecklingsledare/strateg 
Helene Olofsson, arbetar nu som trafikstrateg i Haninge kommun, är rekryterad och 
börjar den 12/2. Vi hälsar Helene varmt välkommen till Södertörnskommunerna! 

10. Aktuella remisser 
Inga remisser. 

11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

12. Nästa möte 
Diskussion kring kommande punkter på dagordningen. 

Beslut 

Att ställa in nästa möte den 19/12 i Huddinge. 

10. Avslutning 
Meeri tackar värdkommunen Tyresö och avslutar dagens möte. 

 

 

Vid anteckningarna Justeras 

Anna Söderström Meeri Wasberg 


