
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar Södertörnskommunernas 
samarbetskommitté 

Tid Torsdagen den 9 maj 2019 

Plats Nynäshamns kommunhus, lokal Landsort 

Deltagare 

Ebba Östlin Botkyrka 
Meeri Wasberg Haninge, ordförande 
Camilla Broo Huddinge 
Frida Nilsson Nykvarn 
Harry Bouveng Nynäshamn 
Tommy Fabricius Nynäshamn 
Mats Bergström Salem 
Lennart Kalderén Salem 
Boel Godner Södertälje, t o m punkt 4 
Rickard Sundbom Södertälje 
Anita Mattsson Tyresö 
Stefan Hollmark Tyresö 
Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 

Ej närvarande 

Leif Eriksson Botkyrka 
Magnus Gyllestad Haninge 
Daniel Dronjak Huddinge 
Bob Wållberg  Nykvarn 
 

Ärenden: 

1. Välkomna 

Meeri hälsade välkommen och öppnade mötet. 

Lena Hentschel informerade och bjöd in Södertörnskommunerna till Skärgårdstinget 
den 31 augusti i gästhamnen, Nynäshamn. 

2. Aktuellt Nynäshamn 

Harry hälsade välkommen till Nynäshamns kommun som nu rustar för sommar och 
vackert väder. 

• Kommunen bygger nytt i Ösmo och ett 18 våningar högt bostadshus i 
kvarteret Telegrafen centralt i Nynäshamn med utsikt över skärgården. 

Kommunens kontaktcenter ligger högt i SKLs ranking. 

• Planeringschef Mikael Gustafsson är utsedd till ledamot i expertforumet för 
EUs myndighet Eige som verkar för ett mer jämställt EU. 

• Rekrytering av kommundirektör och socialchef pågår. 

Avsändare 
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• Kommunen vill arbeta för högre NKI (Nöjd Kund index) och har i två år 
arbetat uppsökande med en strategi för bättre företagsklimat. En 
näringslivsberedning genomför tre företagsbesök per vecka. 

• Under 2018 hade kommunen den snabbaste tillväxten av bredband i 
Stockholmsregionen. 

• Norviks hamn öppnar nästa år och det viskas om besök från Kungahuset till 
invigningen den 2 maj. 

• Företag visar stort intresse för att etablera sig. Just nu pågår detaljplanearbete 
i Vansta, Segersäng och Kalvö. 

• En rekordsäsong för kryssningsbåtar väntas. Nynäshamn är utsedd till 
pilotkommun för försäljning av SL-biljetter när gästerna kommer i land. 

• Kommunen har ett eftersatt underhåll på många skolor och förskolor. 2018 
påbörjades projekt Skolhuslyft. 

• Förbättrade skolresultat är prioriterat. 

• Konceptförskola invigdes nyligen. 

• Kommunen ger samtliga 16- och 17-åringar garanti om sommarjobb. 

• Kommunen arbetar för att nyttja skolornas lokaler bättre, förbättrad 
elevsammansättning samt en tätare koppling mellan skola och arbetsliv bl a 
genom samarbete med KTH. 

3. Kraftförsörjning 

Cecilia har haft i uppdrag att ta fram ett positionspapper angående kraftförsörjning 
som hon berättar om. 

Meeri lämnar ordet fritt. 

Fråga och diskussion om ”bör” ska ersättas med ”skall”. 

Kommundirektörerna fortsätter att försöka få till ett möte med Svenska Kraftnät. 
Rickard ansvarar för det.  

Diskussion kring vilken instans som ska adresseras med positionspapperet. Det 
övergripande ansvaret ligger hos staten som helhet med regering och riksdag som 
verkställande. Regeringskansliet är en administrativ nivå. 

StorSthlm har återkopplat till Stefan angående frågor han ställt till dem. Stefan läser 
upp svaret. Eventuellt finns något där som ska tas med i positionspapperet. Stefan 
skickar vidare mejlet till Cecilia.  

Ebba har pratat med ansvarig statssekreterare som är tacksam för informationen om 
att det pågår diskussioner om kraftförsörjning mellan kommuner och nätägarna.  

Diskussion om vi ska lägga till exempel på ”hotande brister”, för att visa tydliga 
exempel på vad konsekvenserna kan bli.  

Meeri sammanfattar: 
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Vi behöver kommunicera dokumentet ytterligare mellan oss och rikta det till annan 
nivå. 

Vi tackar Cecilia och konstaterar att dokumentet kommer vara till hjälp i framtiden. 

Beslut 

Det ska stå bör i slutversionen.  

Att vi kommunicerar dokumentet ytterligare en gång mellan oss före sommaren. Det 
blir ett utskick till KSO för godkännande i juni.  

Att det ska adresseras till regering och riksdag. 

4. Regionfrågan 

Planering inför möte med Irene Svenoinus och Gustav Hemming på SSK den 29/8. 
Hur vill vi förbereda detta möte? 

Meeri lämnar ordet fritt. 

Det är viktigt att bildspelet visar våra infrastrukturprioriteringar (passagen över 
Södertälje kanal och Tvärförbindelse Södertörn) samt Södertörns 
näringslivsutveckling. 

Vi behöver säkerställa att vi, Södertörnskommunerna, är en stor stark kraft inom 
regionens utveckling. 

Visa på konkreta goda exempel, såsom Barkarbystaden och Vega, där kollektivtrafik 
byggts innan bostäderna är klara för inflyttning. 

Diskussion kring kollektivtrafik, skipstop och Gullmarsplan. Viktigt att lyfta att 
direktbussar är viktiga som alternativ till pendeltåget.  

Beslut 

Att bildspelet ska ha en positiv inriktning och utgå från det vi visade för 
landshövdingen med tyngdpunkt på infrastruktur, kollektivtrafik och direktbussar 
men även ta med högre utbildning. 

Att säkerställa det vi tidigare kommit överens om angående Tvärförbindelse 
Södertörn. 

Att Rickard ansvarar för punkten efter Cecilia slutat. Cecilia tar fram bildspel och 
lämnar sedan till Rickard.  

5. Systemanalys: Näringslivets resor och transporter på Södertörn 

Planeringschefsnätverkets analys av materialet från konsulten WSP är inte helt klar.  
Men Cecilia presenterar de delar som är klara. 
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Analysen beskriver dagens trafiksituation för gods och personbilar och näringsliv 
samt hur res- och transportmönstret kan komma att se ut 2030 och 2050. Analysen 
ska fungera som ett underlag för att arbeta gemensamt med utveckling av 
infrastruktur och kommunikationer som kommer underlätta för företagsetableringar. 

Meeri lämnar ordet fritt: 

I och med rapporten ökar vårt kunskapsunderlag. 

Planeringscheferna arbetar just nu fram ett underlag av analysen. 

Nu har vi egna fakta och siffror som argument inför kommande remissvar etc. 

Beslut 

Vi tackar för rapporten. 

6. Aktuellt Södertörnssamarbetet 

Den 9 april fick vi debattartikeln Trygga Södertörns tillväxt – för hela landets skull 
publicerad på Dagens Samhälles webb samt en notis i pappersupplagan. 
Miljöpartister skrev i samband med den en motartikel. Diskussion om att det finns 
annan kollektivtrafik än den spårbundna. 

Uppföljning av Södertörns Rådslag: Ingen ytterligare input. 

Södertörnsmodellen: Rickard och Cecilia har träffat projektledaren samt White 
Arkitekter. Rickard hälsar välkommen på slutkonferensen den 27 maj tillsammans 
med representanter från White och KTH. 

Södertörnskonferensen: Planeringen är påbörjad med nya utvecklingsprogrammet 
som tema. 

Södertörns brandförsvarsförbund: Möten med både kommundirektörer och KSO är 
genomförda. 

7. Aktuella remisser 

Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet Stockholmsregionen 2021-2027: 
Södertörns yttrande ligger nu hos kommundirektörerna. Den ska vara inlämnad den 
15/5. 

Meeri lämnar ordet fritt 

Vi behöver uppmärksamma Region Stockholm på den korta svarstiden. 

Diskussion om undertecknandet av remissen. 

Några kommuner skicka in egna yttranden. I Huddinge kommer det att fattas som ett 
ordförandebeslut. Botkyrka har redan fattat beslut i kommunstyrelsen. Några har 
återkopplat till Cecilia men hittills har det inte kommit in några större ändringar. 
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Beslut 

Att remissvaret som skickas in undertecknas av KSO. 

Att kommunicera remissen med alla KSO innan den skickas in. 

Att alla behöver svara ok innan den skickas in. 

8. Övriga frågor 

Rekrytering av Cecilias efterträdare är påbörjad av Camilla, Rickard och Leif i 
samarbete med rekryteringsfirma. 

Meeri tackar Cecilia å hela samarbetskommitténs vägnar för allt arbete med 
Södertörnskommunerna och önskar lycka till med nya jobbet. 

9. Avslutning 

Meeri tackar värdkommunen Nynäshamn och avslutar mötet. 

 

 

Vid anteckningarna 

Anna Söderström 


