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Södertörnskonferensen den 14 januari 2010
KONFERENSDOKUMENTATION

Innehåll

SÅ HÄR HAR DET SETT UT och SÅ HÄR SER DET UT
Konferensens förslag till ändringar samt val av de viktigaste

punkterna i nulägesbeskrivningen

VISIONEN
Konferensens konkreta bilder av hur det är år 2025 

om visionen då är verklighet

DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA DE NÄRMASTE ÅREN
Konferensens rangordning av de viktigaste prioriteringarna för att utveckla Södertörn 

som region
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SÅ HÄR HAR DET SETT UT
Utvecklingen på Södertörn de senaste 20 åren

I utkastet till Regionalt Utvecklingsprogram fanns dessa punkter:
•Befolkningen ökat från 340 000 till 430 000, vilket motsvarar ett helt Huddinge

•25 000 nya bostäder, varav hälften i småhus

•18 000 nya högskoleplatser och en ny högskola på Södertörn

•Fördubbling av andelen högskoleutbildade, dock fortfarande en låg nivå

•Förbättrad tillgänglighet genom regionaltåg, kvartstrafik med pendeltåg, fjärrtågstationer 

och nya vägar som möjliggjort regionförstoring.

•Utveckling av Skavsta till internationell flygplats 

•Klimatanpassad uppvärmning av bostäder som bidragit till minskade koldioxidutsläpp med 

45 % per person

•Ökning av arbetstillfällen, inte minst inom industri, forskning och utveckling

men förvärvsfrekvensen i stort sett oförändrad.

Utkast till 

Regionalt Utvecklingsprogram 

för Södertörn
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SÅ HÄR SER DET UT
Nuläget på Södertörn

Utkast till 
Regionalt Utvecklingsprogram 

för Södertörn

I utkastet till Regionalt Utvecklingsprogram fanns dessa punkter:

•En växande och en alltmer integrerad del av en framgångsrik Stockholm-Mälarregion

•Fyra regionala stadskärnor med goda förutsättningar att leda tillväxt och utveckling

•Kunskapsintensiv industri av världsklass

•Storstadsregion med goda förtätningsmöjligheter 

•Stor, orörd skärgård och unika rekreationsområden

•Nya infrastrukturförutsättningar inom tio år
---------

•Lägre utbildningsnivå än i riket

•Osäker självbild, trots vårt läge, tillväxten, befolkningssammansättningen, m fl fördelar 

för Södertörn

•En låg andel nyföretagande och svagt utvecklade akademiska traditioner

•Brister i den sociala sammanhållningen; Outnyttjad/underutnyttjad kompetens med hög 

andel arbetslösa bland de utlandsfödda
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SÖDERTÖRNKONFERENSENS FÖRSLAG

Punkter att ifrågasätta, stryka eller ändra i sidorna om
SÅ HAR DET SETT UT och SÅ SER DET UT

Vi har brister i infrastrukturens tvärförbindelser. Det bör in i ”Nulägesbeskrivningen”

”Osäker självbild” – Är det inte så att vi har en stark intern självbild, men osäker och diffus 
extern framtoning?

Hur kommenterar vi vår unga befolkning?

Är nyföretagandet verkligen svagt på Södertörn?

Utvecklingen av Skavsta flygplats är kanske en främmande fågel.

Slå ihop punkterna om ”18000 nya högskoleplatser” och ”en ny högskola på Södertörn och 
fördubbling av andelen högskoleutbildad”e. Ta bort ”dock på en låg nivå”.

Flytta ”svagt utvecklade akademiska traditioner” till raden med ”lägre utbildningsnivå än 
riket”.

Överväg att omformulera sista punkten (Brister i den sociala…)
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SÖDERTÖRNSKONFERENSENS FÖRSLAG
Förslag till nya punkter att lägga till på sidan 

SÅ SER DET UT
•Det finns en svag kännedom om Södertörn 
•Omvärldens bild och självbilden av Södertörn 
har utvecklats positivt 
•Södertörn är okänt både för våra invånare och 
vår omgivning 
•Vi är en internationell port mot Stockholm 
genom befintlig infrastruktur (spår, vägar, 
hamnar och flygplatser) 
•Vi har en förbättrad självbild 
• Brister i kollektivtrafiken/tvärförbindelser 
•Tydliggör punkter om infrastruktur. Förslag: 
Nya infrastruktursatsningar inom 10 år 
• Vi saknar ett kraftfullt samarbete mellan 
näringsliv, högskola och akademi 
•Har fått många etablerade samarbeten 
mellan kommunerna 
•Vi har ett brett akademiskt utbud 

•Vi har ett differentierat näringsliv som ger 
Södertörn mindre sårbart 
•Attraktiva arbetsplatslägen 
•Antalet företag har ökat från x till y procent 
•För lite arbetsplatser 
• Procentandelen utlandsfödda har ökat från x 
till y (?) procent 
•Mer internationell prägel på
nulägesbeskrivningen
•Invandringens andelar av befolkningsökningen 
•Vi har ett rikhaltigt kulturliv 
•Stor, tillgänglig natur med skärgård och unika 
rekreationsområden 
•Lyft  fram obalansen mellan de norra och 
södra regiondelarna
•Nykvarns födelse bör nämnas
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Nya infrastrukturförutsättningar inom tio år (5 grupper)

Fyra regionala stadskärnor med goda förutsättningar att 
leda tillväxt och utveckling (4 grupper)

Osäker självbild, trots vårt läge, tillväxten, befolkningssammansättningen, 
m fl fördelar för Södertörn (3 grupper)

Lägre utbildningsnivå än i riket (3 grupper)

Brister i den sociala sammanhållningen; Outnyttjad/underutnyttjad kompetens med hög 
andel arbetslösa bland de utlandsfödda (3 grupper)

En växande och en alltmer integrerad del av en framgångsrik 
Stockholm-Mälarregion (1 grupp)

Kunskapsintensiv industri av världsklass (1 grupp)

Storstadsregion med goda förtätningsmöjligheter (1 grupp)

Stor, orörd skärgård och unika rekreationsområden (1 grupp)

En låg andel nyföretagande och svagt utvecklade 
akademiska traditioner (1 grupp)

SÖDERTÖRNKONFERENSENS FÖRSLAG
De viktigaste punkterna i nuläget, att särskilt ta fasta på

SÅ SER DET UT



72010‐01‐14

DET HÄR VILL VI UPPNÅ
VISIONEN OM SÖDERTÖRN 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. 

Utkast till 

Regionalt Utvecklingsprogram 

för Södertörn
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SÖDERTÖRNKONFERENSENS FÖRSLAG 
Konkreta bilder av hur det är år 2025 

om visionen då är verklighet
•Livskraftiga lokala kärnor av verklighet…
•Spårbilar är en del av kollektivtrafiken…
•Förnybar energiproduktion…
•De nya regionala stadskärnorna blir viktigare och 
kommer att flytta vårt livsstilsmönster och föra oss bort 
från Stockholms centrum i vår vardag. Runt omkring 
bevarar vi ”Bullerbyn” och ger människor kombinationen 
av livsstilar….
•Innehållet är viktigare än formerna. "Varför ska jag vara i 
skolan klockan åtta?" tid och rum förlorar i betydelse…
•Fysiska mötesplatser är viktiga för att träffa vänner IRL 
men vi vet inte hur de ser ut och vad de innehåller…
•Stort fokus på energi‐ och klimatfrågor har gett oss 
passiv/aktivhus och bra kollektivtrafik…
•Mångfalden och språkkompetensen är en 
konkurrensfördel…
•Ingen deltagare i 2025‐års konferens har behövt resa 
längre än en timme…
•Utbildningsnivån är lika som i regionen…
•In‐ och utpendling i balans ‐ alltså en bättre balanserad 
näringslivsstruktur och arbetsmarknad…
•Bensin och diesel är borta som fordonsbränsle…
•Mindre tid på dagliga resor genom starka regionala 
kärnor…
•Mångfald är en tillgång och självklarhet så att vi har lägst 
arbetslöshet i landet…
•God arkitektur som speglar mångfald…

•Den låga arbetslösheten är en följd av en stark 
entreprenörsanda och framgång inom fd matchning 
Södertörn…
•På Södertörn finns upplevelse och attraktiva 
boendemiljöer (energieffektiva bostäder), unik natur och 
nya arbetsplatser med nya inriktningar...
•Ett pulserande liv i våra regionala kärnor, nya 
företagsformer har etablerat sig…
•En välutbildad befolkning i samarbete med Stockholms 
stad…
•Vår framgångsfaktor och konkurrensfördel jämfört med 
Kina/Asien är vår förmåga att tänka okonventionellt och 
utanför boxen och modet att genomföra 
det…(Utbildningsväsendet präglas av detta.)
•Outnyttjade kompetenser som togs till vara och gjorde 
att integrationsproblemen blev en icke‐fråga…
•Högre utbildningsnivå än riksgenomsnittet på
Södertörn…
•Det är enklare och snabbare att förflytta sig mellan 
Södertörns kommuner (Spårväg Syd, Förbifart Stockholm, 
Södertörnsleden är på plats)…
•Internationellt institut i Södertörn som leder till 
utveckling av internationell handel och industri som 
bidrar till internationella etableringar i regionen…
•Ett kraftfullt samarbete som jobbar med närings‐ och 
planeringsutveckling samt utbildning…
•Spårbunden tvärtrafik…
•Låg  arbetslöshet…
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DET HÄR PRIORITERAR VI
Våra viktigaste regionala utvecklingsfrågor de närmaste åren

Utkast till 

Regionalt Utvecklingsprogram 

för Södertörn

Olikhet
och

Mångfald

Nyttja tillgänglig kompetens i tillväxtssyfte 
• Vi intensifierar satsningen på Matchning Södertörn och blir ett föredöme i 
landet.
Förstärka den regionala identiteten och öka attraktiviteten 
• Vi tar initiativ till landmärken på Södertörn.

Näringsliv
och

Högskola

Höja utbildningsnivån på Södertörn
• Vi profilerar gymnasieutbildningarna på Södertörn med en gemensam 
ambition att få minst tre utbildningar på listan över de bästa i landet.
Stödja ett kunskapsintensivt näringsliv 
• Vi tar initiativ till tre utvecklingscentra för samverkan mellan näringsliv och 
akademi.

Infrastruktur Utnyttja den nya infrastrukturen 
• Vi verkar för tillskapandet av regionpendel som når två internationella 
flygplatser på en timme.
• Vi verkar för en snabbare och tätare kollektivtrafik till och mellan de 
regionala stadskärnorna.

Klimat Leda omställningen till ett klimateffektivt samhälle
• Vi visar vår ambition att vara en region som är självförsörjande på energi 
och utmärker oss för ett regionalt ledarskap i klimatfrågan. 
• Vi medverkar aktivt till etableringen av tre tankställen för  lokalt 
producerad biogas.
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DET HÄR PRIORITERAR VI 
Våra viktigaste regionala utvecklingsfrågor de närmaste åren

Konferensens
rangordning:

De fem 
viktigaste

Olikhet
och

Mångfald

Nyttja tillgänglig kompetens i tillväxtssyfte 
•Vi intensifierar satsningen på Matchning Södertörn och blir ett föredöme i landet.

PRIORITET
NR TVÅ!

Förstärka den regionala identiteten och öka attraktiviteten 
•Vi tar initiativ till landmärken på Södertörn.

PRIORITET
NR FEM!

Näringsliv
och

Högskola

Höja utbildningsnivån på Södertörn
•Vi profilerar gymnasieutbildningarna på Södertörn med en gemensam ambition att få minst tre 
utbildningar på listan över de bästa i landet.

HÖGSTA
PRIORITET!

Stödja ett kunskapsintensivt näringsliv 
•Vi tar initiativ till tre utvecklingscentra för samverkan mellan näringsliv och akademi.

HÖGSTA
PRIORITET!

Infra‐
struktur

Utnyttja den nya infrastrukturen 
• Vi verkar för tillskapandet av regionpendel som når två internationella flygplatser på en timme.

•Vi verkar för en snabbare och tätare kollektivtrafik till och mellan de regionala stadskärnorna. PRIORITET
NR FYRA!

Klimat Leda omställningen till ett klimateffektivt samhälle
• Vi visar vår ambition att vara en region som är självförsörjande på energi och utmärker oss för ett 
regionalt ledarskap i klimatfrågan. 

PRIORITET
NR TRE!

• Vi medverkar aktivt till etableringen av tre tankställen för  lokalt producerad biogas.

Förslag till 
nya priori‐
teringar
(ej med 
bland de 
fem)

• Satsa på de utländska språken i den reguljära undervisningen.

• Satsa på egen biogas.

• Grön upphandling.

• En intellektuell dansbana.

SÖDERTÖRNKONFERENSENS FÖRSLAG 
De viktigaste prioriteringarna!


