
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från planeringskonferens 
med Södertörnskommunernas ledningsgrupp 

Tid Torsdag 6 september kl 12:00 – fredag 7 september 2018 kl 11.15 

Plats  Vidbynäs, Nykvarn 

Deltagare 

Mattias Jansson Botkyrka kommun 
Magdalena Bosson Huddinge kommun, ordförande 
Magnus Gyllestad Haninge kommun 
Birgitta Elvås Nykvarns kommun 
Tommy Fabricius Nynäshamns kommun 
Mats Bergström Salems kommun 
Rickard Sundbom Södertälje kommun, endast dag 1 
Bo Renman Tyresö kommun 

Övriga 

deltagare 

Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 

1. Incheckning 

Nya ordförande Magdalena hälsar välkommen till planeringskonferensen och Nykvarns kommun. 
Cecilia berättade om mål och syfte samt om dagordningen för dagarna. 

2. Förväntningar på planeringskonferensen 

Vi gjorde ett ordmoln över förväntningarna på planeringskonferensen. 

 

3. Tidplan ”SUP 2019” 

Cecilia redogjorde för ett förslag till tidplan för Södertörns Utvecklingsplan 2019: 

Aktivitet  Tid 
Ledningsgruppskonferens september 
Bearbetning av förslag september-december 
Dialog om förslag LG december-februari 
KSO-planeringskonferens mars 

Avsändare 

Söderström, Anna 
2018-09-06 1 (9) 
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Bearbetning av förslag mars-maj 
Dialog om förslaget SSK maj-juni 
Beslut SSK  augusti-september? 
VP 2020  september-november 
Beslut VP 2020  december 

4. Utvärdering 2013-2018 

Med diskussion i mindre grupper och redovisning i Menti utvärderades SUP 2013 och 
verksamhetsplanen 2018. Därefter diskussion i storgrupp om framgångsfaktorer. 

 

 

Grupp1  

Diskussionen landade i frågeställningar såsom ”För vilka skriver vi (Södertörnskommunerna)?”, ”Hur 
ser vi på oss själva?”, ”Hur attraktiva är vi?”, ”Är det check på att vi är attraktiva?”, ”Har vi lyckats 
locka till oss stora företag?”, ”Har vi gjort att det har hänt eller har det bara hänt?”, ”Relaterar vi till 
någon annan istället till oss själva?” Mycket kommer att återkomma i det nya utvecklingsprogrammet.  

Konstaterande: Vi behöver vara mer tydliga. Behöver vi ha med långsiktigheten i dokumentet?  

Grupp 2 

Verksamhetsplanen är tydlig. Har inga stora synpunkter på Visionen, är den uppnådd? 
Huvudrubrikerna håller fortfarande. Delmålen är problemen en blandning… Få ett renare strategiskt 
dokument för att lättare få in det operativa. Bryggan mellan handlingsplan och verksamhetsplan finns 
inte men i grunden bra att bygga på.  

Grupp 3 

I sammanhanget StorSthlm tycker vi att Södertörnskommunerna har lyckats med mycket (jämfört med 
norrortskommunerna). SUPen bör vara en halvsida i samband med handlingsplanen. Plocka ut 
områden och beskriva dessa mer övergripande och i nästa steg beskriva hur. Vi behöver en tydlig och 
”renare” kedja från SUP till VP osv.  



 

 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR  
 www.sodertornskommunerna.se  

  3 (9) 

5. Utmaningar och knäckfrågor 

Cecilia inleder och introducerar passet med frågeställningarna: 

 Vilka är utmaningarna i kommunerna? 

 Vilka knäckfrågor har vi? 

 Vad är gemensamt? 

Deltagarna skriver enskilt på post-it-lappar som grupperas, därefter diskussion i storgrupp. 

 Acceptans för digitaliseringens samhällsförändring 

 Digitalisering 

 Att få till digitaliseringen på riktigt, inte bara digitalisering! 

 Teknisk och digital utveckling. Hur använda den? 

 Digitalisering -> Konkretisering 
 

 Populism 

 Polarisering 

 Nationalism 

 Förmågan att prioritera i en alltmer polariserad miljö 

 Medborgardialog ”nya krav” 

 Demokratiska processer ifrågasätts 

 

 Välfärdens finansiering effektivisering 

 Kostnadsutveckling inom socialtjänst 

 Alla i jobb 

 Effektivitet i omsorg 

 Samverkan och helhetsbild 

 En sammanhållen kommun 

 …FAT CAT… 

 ”Skala” lokala beslut – gemensamt utförande 

 

 Passage (Lång- och kortsiktiga transportlösningar) 

 Nyn Landsbygd – Stadskärna 

 Extra allt inom infrastrukturen 

 En samhällsbyggandeinfrastruktur 

 Ökade behov av infrastruktur 

 Transporterna 

 

 Integration och segregation 

 Integration = assimilation  #fel 

 Integration 

 Bostäder etc… +50% på 20 år 

 Bostadsplanering 

 Bostadsbrist 

 Bostadsbrist 
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 Statens klåfingrighet 

 Staten drar sig undan (t ex stadsbidrag) 

 Statlig detaljstyrning 

 Politiska styrningen förlamas 

 

 Brist på arbetskraft 

 Kompetensförsörjning 

 Kompetensförsörjning 

 Kompetensförsörjning – kommun 

 Arbetskraftsbrist – hela Sverige 

 Nyn Kompentensförsörjning 

 (Fortsätta) Positiv utveckling skolresultat 

 Nyn Utbildningsnivå/bruksanda 

 

 Klimat/miljö omställning 

 Extrem väder vanligare 

 Klimatåtgärder 

 Hållbar tillväxt ”Samhällsutvecklingsprocessen” effektivitet 

 

 Nyn Demografi 

 Ekonomi/Demografi Skatteunderlag vs Behov 

 Pengar i alla former – skattenivå, investeringsuppföljning, ökade krav… 

 Ekonomisk utveckling 

Diverse ämnen: 

 Upplevd trygghet 

 Ledarskap ”ökade krav på förändringsarbete” 

 Identitet vs Omvärldstryck 

 Växande näringsliv som kanske jobbar globalt men verkar lokalt 

6. Vision och målbild 

Fri diskussion om vision och målbild under parvis promenad kring punkterna: 

 Håller visionen? 

 Inriktning? 

 Namn? 

Redovisning i storgrupp samt med Menti 

 Det behövs en längre tid än 5 år. 

 2030 är närmre verksamheten och 
mer konkret. 

 2040 är ett alternativ. 

 Borde synkas i tid med RUFSen. 
(2050) 

 Borde RUFSen inte heta samma hos 
alla? 
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 En spårbarhet kan vara bra. 

 Vi måste samordna oss och hantera 
RUFSen. 

 När vi gör SUPen behöver vi skapa 
struktur för externa strukturen eller 
det interna arbetssättet. 

 Vi behöver signalera till 
omgivningen att Södertörn är starkt. 

 Längre verksamhetsplan för två år 
(efter att ny SUP finns).  

 Behöver samordna oss kring de 
utmaningar som är gemensamma.  

 Ett internt perspektiv (effektivisering 
och samarbete) och ett externt 
perspektiv (regionala 
utvecklingsfrågor) och att sätta mål 
för båda områdena. 

 Strategiska omvärldsarbetet. 

 Namnförslag: Södertörn till ö till A 

 Namnförslag: SNUS – Södertörns 
nya utvecklingsstrategi 
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7. VAD ska vi jobba med? 

Områden att arbeta med är Infrastruktur, Näringsliv och Utbildning. Hållbarhet ska finnas med inom 
alla områden.  

Regionala utvecklingsområden. Inriktningen bör vara utmaningar/frågor som berör alla kommunerna 
och bör lösas regionalt (det som vi inte löser enskilt eller som händer i alla fall). De kan i våra mål 
även visa relationen till andra tex. Regionalt och RUFS. Viktigt med koppling till övriga aktörer i 
samhället.   

Utveckla det funktionella samarbetet och verksamhetsutveckling mellan kommunerna för att 
effektivisera (inte politisk verksamhet). Uppdraget för att driva detta saknas i dagens SUP som är 
inriktad på regional utveckling.  

Det ger oss två övergripande målområden som ska hänga ihop med visionen. Bygga vidare utifrån den 
struktur som påbörjades med VP 2018. Tillägg i visionen: samarbete och effektivitet. Förbereda så 
mycket som möjligt för kommande diskussioner.  

Beslut 

- Vid planeringskonferens för KSO på våren 2018 – fokus på nytt utvecklingsprogram, 
introduktion till Södertörnssamarbetet för nya KSO:er och teambuilding (studiebesök 
osv.).  

- Information om ny utvecklingsplan på kommande SSK-möten för tidig förankring.  
- Innan planeringskonferens med SSK behövs diskussion med förslag på övergripande 

målområden på ett SSK-möte. 
- Samordna planeringskonferens med regionbildningen.  

 

8. Samarbete – omvärlden och Södertörn 
Cecilia introducerar till punkten. Innan diskussion i storgrupp kring regionbildning samt Södertörn 
som egen organisation en kartläggning i Menti om vilka samarbeten vi finns representerade i. 

 

Regionbildning Stockholm 

 Stark polarisering. 

 Vilka frågor kommer omhändertas av den nya regionen? Är frågan öppen i politiken?  

 Politiken får lösas det men Södertörnssamarbetet bör trycka på kring vilka frågor som 
behöver lyftas in i regionen.  

 Har vi i samarbetet en gemensam åsikt utifrån styrning och ledning? Utgå från StorSthlm. 

 Staten vänder sig i alla kommunala frågor till regionen. Detta ställer ännu fler krav på fler 
organ. 

 Frågor om kollektivtrafik- och sjukvårdsfrågor behöver lyftas tydligare. 
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 Kan Södertörn representeras av en person? Nej. Då behövs två personer av två från vardera 
politiskt block. Kan påverka valen av ordförande och vice ordförande i 
Södertörnskommunerna, för samordning med representationen i regionen.  

 Vi kan ta fram ett förslag till form för samarbete som kan föreslås för KSOerna. 
Kommundirektörer diskuterar frågan igen i december  

Utveckling av samarbetet mellan Södertörnskommunerna 

 Funktionella samarbeten funkar bra, bara vi har politiken i ryggen. 

 Det finns en ny lag som ökar möjligheterna till funktionella samarbeten.  

 Visualisera de samarbetena vi har idag. Ytterligare öka floran och kunna säga att det faktiskt 
går – framgångssagor och möjligheter.  

 Även lista problem som hindrar/försvårar samarbete idag.  

 Steg 1 att lägg in i funktionellt samarbete i SUPen under målområde.  

 Steg 2 att be om ett uppdrag för att under nästa mandatperiod utreda hur ett effektiviserat 
samarbete kan se ut.  

9. HUR ska vi jobba? 

Cecilia ger en bild av hur de tematiska nätverken arbetar samt fördelar och nackdelar med detta. 

Fördelar 
Bred förankring 
Skapar engagemang 
Kontakter mellan kommunerna 
Många projekt samtidigt 
Bredd på kompetenser 
Kvalitet på projekten 

Nackdelar 
Otydligt uppdrag 
Många nyanställda och vakanser 
Fullt upp ”hemma” 
Många vill bestämma 
Få vill göra 

 Det är viktigt att de nätverk vi har funkar. Om något inte fungerar behöver kontakt med chef 
tas samt att respektive kommundirektör behöver informeras. 

 Nätverken behövs för att förankra arbetet. 

 Arbetet i nätverken är en del av medarbetarens tjänst. 

 Tydlighet kring verksamhet i nätverken behövs. Halvårsuppföljning på möte med 
Södertörnskommunernas Samarbetskommitté. 

 Ledningsgruppen behöver ställa sig frågan om Södertörnssamarbetets behov av nätverket. 

 Nätverken ska dels åstadkomma ett gemensamt arbete men individerna ska även dra nytta av 
det i sin egen roll i kommunen. 

 Ta fram direktiv/arbetsbeskrivning till nätverken. 

 Ledningsgruppen tar fram syfte samt standardagenda för de prioriterade nätverken samt 
övriga nätverk. 

 Minnesanteckningar ska föras och skickas till utvecklingsledaren och publiceras på 
samarbetsytan. 

 Bättre kunskap om de övriga nätverken behövs.  

Sammanfattning: Önskat resultat: Ingen stor kontroll men ändå en ordning samt att det blir lättare 
att få kontakt med de övriga nätverken. Kvartalsvis redovisning till kommundirektörerna samt 
medskick (viktigt) till kommundirektörerna. Viktigt med dubbelriktad kontakt där nätverken också får 
skicka förväntningar till kommundirektörerna.   
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10. Konferenser 

Cecilia introducerar till diskussionen kring för- och nackdelar samt bakgrund kring våra olika 
konferenser. 

Södertörns Rådslag 

Konferensen arrangeras varje vår tillsammans med KTH, Stockholms Handelskammare, Södertörns 
högskola och Företagarna. Värdskapet är rullande mellan Södertörnskommunerna. Värdkommunen 
ansvarar för det praktiska på plats. Till nästa år finns planer på att uppdatera och utöka arrangemanget 
till att bjuda in företag på Södertörn på eftermiddagen med fokus på näringslivet. Nästa år är Salems 
kommun värd. En överlämning från Huddinge kommun, som var värd 2018, har skett samt att ett 
högnivåmöte med samarbetspartners har genomförts. Datum för konferensen är ännu inte beslutat. 

Beslut 

En utåtriktad konferens önskas. 

Södertörnskonferensen 

Konferensen arrangeras varannan höst (ej valår). Sist i Nykvarn hösten 2017 med temat kommunal 
kompetensförsörjning. En konferens med intern förankring som även ger inspiration önskas. En 
konferens i rappt format. Vill vi göra någon ändring behöver det göras nu inför hösten 2019. 
Deltagande från de prioriterade nätverken som visar på goda exempel.  

Beslut 

En bredare intern konferens (2019) för att förankra nytt utvecklingsprogram för Södertörnssamarbetet 
med fler deltagare än bara KSO från politiken även oppositionen samt prioriterade nätverk.  

Nyckeltalskonferensen 

Ekonomidirektörerna ansvarar för konferensen och nästa är 2019. Historiskt är detta det första 
samarbetet i Södertörnskommunerna – ett försök att göra en gemensam jämförelse. Frågan är om 
nyckeltalen fortfarande behövs då det finns många olika former av jämförande data samt öppna 
jämförelser från SKL mm. Låt nätverken presentera hur verksamhet gjorts bättre genom t e x 
statistikredovisning. Fokusera på några saker i programmet. 

Beslut 

Ett nytt upplägg önskas i form av funktionellt samarbete/effektiv verksamhetsutveckling. Uppdatera 
namnet med ”samarbete” istället för ”nyckeltal”. 

Samtliga konferenser: Sammanställa syfte utifrån kommundirektörernas diskussion därefter författa 
ändamål och budskap för respektive konferens 2.0. 

11. Reflektioner, ändringar och återkoppling av planeringskonferensen 

Beslut 

- Ta fram positions- och strategidokument till nästa möte för fortsatt diskussion. 
- Viktigt att det framgår att vi utgår från StorSthlm (kopplat till den nya regionen). 
- Viktigt att konferensernas namn återspeglar innehållet. Uppdra till Cecilia att ta fram 

riktlinjer för konferenserna. 
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12. Viktigaste slutsatserna 

En Menti för utvärdering och den viktigaste slutsatsen av årets planeringskonferens: 

 

13. Nästa möte 

Samarbetskommittén 20 september kl 13:00-15:30 Kollektivtrafikens Hus, Stockholm. 

Ledningsgrupp 5 oktober kl 8:30-11:00 i Huddinge kommunhus, lokal Valhall. 

14. Avslutande av möte 

Magdalena avslutar mötet och vi tackar varandra för en lyckad och produktiv konferens. 

 

 

Vid anteckningarna: Anna Söderström 


