
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp 

Tid Fredag 17 november 2017 kl 09.00-11.00 

Plats  Magdalenas rum, Huddinge kommun och Skype  

Deltagare   

Magdalena Bosson  Huddinge kommun, ordförande 
Magnus Gyllestad Haninge kommun   
Tommy Fabricius  Nynäshamns kommun 
Mattias Jansson  Botkyrka kommun (del av mötet) 
Bo Renman  Tyresö kommun (del av mötet) 
Rickard Sundbom Södertälje kommun (del av mötet) 

Övriga  

deltagare  

Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna, sekreterare 

Frånvaro  

Ola Edström  Nykvarns kommun 
Per Almström Salems kommun  

Ärenden 

1. VP 2018  

Förslag till VP, budget och handlingsplan är utskickat till gruppen. Cecilia går igenom 
det som ändrats jämfört med utskickad version. VP-förslaget kommer att presenteras 
på SSK av Mattias. Vi lyfter upp strukturella förändringar i text, handlingsplan mm. 
Diskussion om ekonomin avseende Södertörns-appen och konferenskostnader. 
Södertörns-appen behövs inte på samma sätt som tidigare. Idag har vi en webbplats 
som fyller behovet tillsammans med upphandlade program för interaktiva möten 
som tex. Menti. Konferenskostnaderna har varierat mycket. Ett ungefärligt 
maxbelopp för kostnaderna ger tydlighet för arrangörerna och större förutsägbarhet.  

Beslut:  

- Förslag till VP 2018 är okej att skicka till KSO-gruppen för förslag till beslut 
på kommande SSK-möte, 7 december.  

- Magdalena skrivs in i VP 2018 som vice ordförande i ledningsgruppen.  

- Vi sätter upp en ekonomipunkt på kommande SSK-möte 

- Vi säger upp licensen för ”Södertörns-appen”.  

- Vi sätter ett tak för kostnader på Södertörnskonferensen och Södertörns 
Rådslag.  

2. Andra infrastrukturfrågor 

Avsiktsförklaring Stombuss samt objektet ”Stombuss 1+3 väg 73 Norra Sköndal-
Gullmarsplan-Solna”  
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StorSthlm har skickat ut förslag till avsiktsförklaring kring utbyggnad av 
stombussnätet. Stombusstråket väg 73 ligger som förslag i länsplan och förutsätter 
kommunal medfinansiering. Frågan behöver diskuteras. Cecilia tar fram ett 
faktaunderlag utifrån liggande förslag.  

Beslut 

- Frågan om utbyggnad för stombuss tas upp på kommande SSK-möte.  

Passage Södertäljekanal  

Mer information om Södertäljes arbete med lösning kring Södertäljebron behövs för 
att få med frågan på ett bra sätt i Södertörnsamarbetet. Vi behöver också samordna 
pågående aktiviteter i de fall där det finns en fördel att agera tillsammans. Cecilia har 
dialog med Södertälje i frågan.  

3. Aktuellt inom Tvärförbindelse Södertörn  

Seminarium för Trafikutskottet  

Förslag till datum är 14 december.  

Finansieringsfrågan 

Brukaravgifter utreds internt inom Trafikverket och ska vara klart före jul. 
Information om utredningen kommer när den är klar.  

Nyhetsbrev 

Efter seminariet med Trafikutskottet kan nyhetsbrev/informationsblad, om aktuella 
infrastrukturprojekt på Södertörn, skickas ut till dem som uppföljning. Cecilia 
diskuterar med kommunikatörerna kring bästa sättet att genomföra detta.   

Information  

- Arena Huddinge samordnar yttrande och ett flertal företagarorganisationer 
och företag kommer att stå bakom.  

- Debattartikel tillsammans med Stockholms hamnar publicerad i SVD-webb, 
notis i papperstidningen.  

- Projektchef för Tvärförbindelse Södertörn, Trafikverket, presenterar på SSK 
i december  

4. Södertörns Rådslag 2018 

Förslag till tema från arbetsgruppen är kompetensförsörjning. Målsättningen bör vara 
att komma fram till några förslag på HUR vi kan arbeta vidare med 
kompetensförsörjning. Olika aktörers ansvar behöver tydliggöras. Viktigt med tydlig 
leverans från dagen. Önskemål om att uppmärksamma Campus Södertälje som 
öppnar inom kort.  

Infrastrukturfrågan bör tas upp. Kan göras med en inledning kring vad som 
genomförts och pågår inom området infrastruktur. Kan också tas upp i samband 
med behov av arbetskraft. Använda utställningarna för att visa upp olika budskap.  
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Konferensen ska öppnas upp så att vi även bjuder in externa parter som tex. 
länsstyrelsen, landstinget, Norrorts kommuner osv.  

Beslut 

- Tema Kompetensförsörjning är godkänt men Rådslaget behöver inriktas mot 
hur vi arbetar vidare med frågan.  

- Infrastrukturfrågan bör ingå på något sätt i konferensen 

- Konferensen ska öppnas upp för fler externa parter  

5. Kommunikation  

Kommunikationsplattformen som är utskickad behöver bearbetas. Kompetensen 
som finns hos kommunikation i de respektive kommunerna behöver användas.  

Beslut 

- Uppdaterad kommunikationsplattform skickas ut till ledningsgruppen i god 
tid och diskuteras på mötet i januari.   

- Kommunikationsprojektet förlängs till 2018 och Karin fortsätter att 
projektleda kommunikationsarbetet tills ny personal finns på plats.  

- Ok för andra kommuner och organisationer att vara med i arbetsrummen. 
Ställer dock krav på att övriga grupper är slutna och att det löpande rensas i 
grupperna, då det inte längre är relevant att vara med. 

 

6. Södertörnsmodellen  

Steg 3 i projektet startar nu. Stort projekt med många inblandade parter. Vinnova har 
beviljat ett stort bidrag som också ska mötas av en motprestation i arbetstid från 
kommunerna. Ledningsgruppen har godkänt att vara med i projektansökan för steg 3 
under hösten 2016. Avtalet för steg 3 är ännu inte undertecknat. Ledningsgruppen 
vill ha inflytande över frågan och behöver mer information om projektet.  

Beslut 

- Cecilia tar fram ett tydligt underlag kring basfakta angående innehåll, 
förväntan och kostnader.  

- Ev. behövs ett extra Skype-möte för att ta beslut om detta inför 
undertecknande av avtalet. Frågan tas annars upp på kommande möte i 
ledningsgruppen.  

- Handla upp projektstöd med hjälp av pengarna från Vinnova samt att tillsätta 
en styrgrupp inom Södertörnskommunerna.  
 

7. Ärenden SSK  

Förslag till dagordning samarbetskommittén 7 december:  

 VP 2018 – förslag till beslut 
o Diskussion och beslut om VP 2018  
o Beslut om ny ordf. och vice ordf. i SSK för 2018  
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o Ekonomi Södertörnssamarbetet – information   
13.30 Tvärförbindelse Södertörn 

o Trafikverket informerar om projektet, Alexandra Stassais Söderblom, 
Projektchef  Tvärförbindelse Södertörn  

Stråk för stombussar  
o Diskussion om förslag till avsiktsförklaring och objekt i länsplan   

 Ev. seminarium för Trafikutskottet – planering  

 Aktuella remisser 

 Kort information 
o Besöksnäring, fortsättning efter Rådslag 2017 

  

8. Kort information  

Rekrytering  

Målsättning är att annons ska komma ut strax före julledigheten.  

Samordnad varudistribution 

IVL-rapport kommer i december. Den skickas då ut till ledningsgruppen. Önskemål 
om att rapporten även presenteras på kommande ledningsgruppsmöte. Finns stort 
behov av att kunna ställa frågor om fortsättningen. Kostnader för projektet 
Samordnad Varudistribution 2017 kommer att faktureras kommunerna. Projektet 
avslutades i Huddinge i augusti och är nu flyttat till Haninge. Målsättningen är att 
fakturorna kan skickas ut i slutet av november.  

Besöksnäring, Rådslag 2017 

Södertörns Rådslag 2017 hade temat besöksnäring. Efter Rådslaget finns förslag på 
att samarbeta kring besöksnäringen inom några konkreta områden och aktiviteter:  

- Marknadsföra Södertörn mot affärsresenärer. Ta fram material om utbudet på 
Södertörn för affärsresenärer som besöker större företag.  

- Samarbete vid ansökan och genomförande av större evenemang. Tillsammans finns 
stort utbud på Södertörn för tex. större idrottsevenemang.  

- Värdskap och kompetensutveckling – stötta mindre företag för att utveckla sin 
marknadsföring.  Eventuellt kan detta genomföras med en digital utbildning. 
Frågan tas vidare till SNUG-gruppen. 

Målsättningen är att fokusera på tydliga uppgifter och ”lågt hängande frukter”.  
Sammankallande för arbetsgruppen är Södertälje kommun. 

9. Aktuella remisser 

Kommande remiss: Regional godsstrategi från RTK/SLL (RUFS). Trolig remisstid 
januari/februari 

Vid anteckningarna: Cecilia Mårtensson  


