
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar Södertörnskommunernas 
samarbetskommitté 

Tid Torsdagen den 7 februari 2019 

Plats Bommersvik, Nykvarns kommun 

Deltagare 

Ebba Östlin Botkyrka 
Leif Eriksson Botkyrka 
Meeri Wasberg Haninge, ordförande 
Magnus Gyllestad Haninge, t o m punkt 6 
Daniel Dronjak Huddinge 
Bengt Svenander Huddinge 
Bob Wållberg  Nykvarn 
Frida Nilsson Nykvarn 
Harry Bouveng Nynäshamn 
Tommy Fabricius Nynäshamn 
Mats Bergström Salem 
Boel Godner Södertälje 
Rickard Sundbom Södertälje, t o m punkt 6 
Anita Mattsson Tyresö 
Stefan Hollmark Tyresö 
Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 
 

Ej närvarande 

Lennart Kalderén Salem 

Ärenden: 

1. Välkomna 

Meeri hälsade välkomna och öppnade mötet. 

2. Aktuellt Nykvarn 

Bob hälsade välkommen till Nykvarns kommun och speciellt välkommen till Frida 
Nilsson som är ny kommundirektör i Nykvarns kommun. 

Bob berättade senaste nytt och stora händelser i kommunen. Här är ett axplock:  

 Kommunen har 10 898 invånare. 

 Nykvarn toppar listan över tryggaste kommuner i länet. 

 Bokslut minus 27 miljoner. Tyvärr ser det även 2019-2020 ut att bli ett 
underskott. 

 Kommunen har flest förvärvsarbetande i hela landet. 

 Det kommunala bostadsbolaget prisades på galan Kundkristallen, ett pris där 
privata och kommunala fastighetsbolag tävlar i service och kvalitet. 

Avsändare 

Söderström, Anna 
2019-02-07 1 (5) 
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 Årets företag blev Turinge Ost & Vin som har flyttat sin verksamhet i och 
med de har expanderat. 

 Frida Nilsson är ny kommundirektör efter Ola Edström. Ny 
förvaltningsorganisation sedan den 1 september. 

 Nykvarns Folkets Park fyllde 100 år 2018 vilket gör de till en av landets äldsta 
parker. 

 Tidningen Dagens Samhälle korar årets Superkommun. Nykvarn knep andra 
platsen. 

 Kommunens blåsorkester , som faktiskt är fem aktiva orkestrar, firar 150 år i 
år och vann pris i Västerås förra året. 

 Stor händelse när regeringen beviljade kommunen testcenter för framtidens 
fordonsteknik vid Stockholm Syd Mörby. Näringsminister Mikael Damberg 
m fl besökte. 

 Kommunen har flest gymnasiebehöriga elever i landet. 

 I år firar kommunen 20 år. Det mesta firandet sker på nationaldagen. 

3. Uppföljning och bokslut 2018 

Material har skickats ut före mötet. 

Beslut 

Att fastställa Årsredovisning och bokslut 2018 utan ändringar. 

4. Verksamhetsplan 2019 

Verksamhetsplanen för 2019 mejlades ut och beslutades via mejl i december 2018. 

Beslut 

Att Verksamhetsplan 2019 är fastställd utan ändringar. 

5. Regionfrågan 

Rickard inleder punkten. 

Redovisning av genomförda och planerade möten med KSO och kommundirektörer. 
Hanna Wiik, Förvaltningschef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, region 
Stockholm besökte ledningsgruppen den 25/1. Gustav Hemming ger en bild av 
öppenhet kring att dela med sig av material och samarbeta. 

Det finns en mindre arbetsgrupp med kommundirektörer inom StorSthlm som 
diskuterar frågan. Det är bra om Södertörnskommunerna har en gemensam bild och 
utgångspunkt. 

Diskussion 

 Det konstateras att regionfrågan rör sig på flera håll och att det är viktigt att 
vi har en röst och hörs så vi inte blir förbikörda. 
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 Kanske ska vi hålla ner antalet objekt så här i början av dialogen med 
regionen för att få rätt fokus. 

 Intresse av samverkan finns och från Stockholm stad vilket framgick även 
från stadsdirektören under mötet med Södertörnskommunernas 
kommundirektörer i januari. 

 Om vi håller i vårt samarbete har vi större möjlighet till framgång i arbetet 
med regionen som motpart. Carina Lundberg Uudelepp har samma 
inriktning d v s vill styra tydligare in i tjänstemannaorganisationen. 

 Det måste finnas ett forum för alla KSO i länet. Vi har en ny plan- och 
bygglag vilket innebär en förändring för kommunerna som vi behöver beakta. 
Vi behöver vara vaksamma och aktsamma och det måste finnas en röst för 
varje kommun. 

 Viktigt att nu i uppstarten se till att alla kommuner är med från början. 

 Regionen har från regeringen fått frågan om vilka som är de största 
tillväxtfrågorna för regionen just nu. Vi har ännu inte blivit tillfrågade. 

Beslut 

Vi avvaktar de möten som är planerade i nuläget och därefter diskuteras vilka från 
regionen som ska bjudas in till Södertörn. 

6. Kraftförsörjning 

Cecilia sammanfattar gjorda förberedelser samt tankarna för nästa steg. 

Diskussion om vem som ska uppvakta var; Svenska Kraftnät, Vattenfall, 
energimyndigheten. 

Nätet har inte kapacitet. I Stockholms norra förorter saknas bredare 
kraftledningsgator för vidare distribution söderut. 

Södertälje har stor kompetens via Telge Nät vilken vi gemensamt kan nyttja. 

 Det är viktigt att kraftförsörjning är en del i detta. 

 I november/december hade Tillväxt- och regionplanenämndens 
sammanträde besök av aktör på marknaden. 

Beslut 

- Cecilia bildar en större arbetsgrupp med kommunerna 
- Cecilia tar kontakt med Peter Rohberg på Telge Nät  

7. Ny utvecklingsplan 

Cecilia sammanfattar materialet efter planeringskonferensen. Förslag till ny kortare 
vision togs emot väl. Cecilia redovisade förslag till övergripande mål, fokusområden, 
delmål samt tidplan för fortsatt arbete och förankring av SUP 2035.  

Beslut 
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- Förslagen till vision och mål mm. skickas ut till samarbetskommittén för 
synpunkter efter mötet 

- Arbetet ska fortsätta enligt presenterad tidplan. 

8. Aktuellt infrastruktur 

Cecilia presenterar med efterföljande diskussion (se presentation från mötet).  

Trafikverkets pågående på Södertörn 

 Trafikverket har ett omfattande arbete som pågår i våra kommuner. Det 
byggs och planeras i olika skeden. Lista med objekt finns i presentation från 
mötet.  

 Eventuellt kan Södertäljebron bli en utredning men vi hoppas på ÅVS 
eftersom det då kommer att finnas en form för dialog. Cecilia deltar på ett 
möte på Trafikverket den 8/2. 

 Diskussion om järnvägen in mot Stockholm söderifrån och 
Sverigeförhandlingen. Vad gäller för avtalen från Sverigeförhandingen? Finns 
kansliet kvar?  

 Spårväg Syd kan komma att tidigareläggas tre år. Det pågår förhandlingar 
mellan Huddinge kommun och Region Stockholm.  

Beslut 

Cecilia tar reda på om vad som gäller kring Sverigeförhandlingen. Finns kansliet kvar  
och gäller avtalen? 

På gång inom infrastruktur 

Cecilia informerar (se presentation från mötet).  

9. Aktuella remisser 

Vägplan Tvärförbindelse Södertörn är på remiss nu med inlämning den 15/2 (vilket 
är förlängt för Södertörnskommunerna). Preliminärt yttrande skickades innan jul. 

Huddinge har ett yttrande på 25 sidor som de kommer lämna in. Trafikverket har 
tagit bort en trafikplats vid Solgård vilket kommer göra svagare kopplingar. Detta 
lyfts i Södertörnskommunernas remissvar. 

10. Övriga frågor 

Vårens möten och konferenser. 

Beslut 

 Att har kvar inbokad tid för SSK-mötet den 9 maj (trots krock med 
Mälartinget). 

 Introduktion till Södertörnssamarbetet för nya KSO och Kdir efter SSK-
mötet den 4 april. 



 

 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR  
 www.sodertornskommunerna.se  

  5 (5) 

 Södertörns Rådslag den 10 april i Salem: Till panel föreslås Meeri, Lennart, 
Daniel och Ebba tillsammans med Bengt Bengtsson ordförande Företagarna 
Stockholms län. 

 Södertörnskonferensen flyttas från den 25/9 till den 24/9 på förmiddagen. 

 SSK’s planeringskonferens flyttas från den 29/11 till januari 2020. 

11. Avslutning 

Meeri tackar värdkommunen Nykvarn och avslutar mötet.  

 

 

Vid anteckningarna 

Anna Söderström 

 


