
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp, 2 

Tid Fredag 8 mars 2019 kl 08.30-11.30 

Plats Fjärdlång, StorSthlm 

Deltagare 

Leif Eriksson Botkyrka kommun, t o m punkt 4 
Magnus Gyllestad Haninge kommun 
Frida Nilsson Nykvarns kommun 
Tommy Fabricius Nynäshamns kommun 
Mats Bergström Salems kommun, ordförande 
Rickard Sundbom Södertälje kommun, deltar via Skype t o m punkt 2 
Stefan Hollmark Tyresö kommun 

Frånvarande 

Bengt Svenander Huddinge kommun 

Övriga 

deltagare 

Åke Ceder Vattenfall, endast punkt 3 
Hilda Dahlsten Vattenfall, endast punkt 3 
Jan Karlsson Vattenfall, endast punkt 3 
Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 
 

1. Incheckning 

Mats öppnar mötet och hälsar välkommen. 

2. SUP 2035 

Diskussion 

Diskussion utifrån utskickat förslag samt gång för remiss. Utvecklingsprogrammet ska, efter 
godkännande på SSK, antas av kommunstyrelsen i respektive kommun. Förankring i kommunerna är 
viktigt. Ramarna för programmet är satta men det går att ha synpunkter på innehållet. Mätbaramål och 
konkreta uppgifter kommer att finnas i verksamhetsplan och handlingsprogram.  

Beslut 

- Att det framgår vid remissen att ramarna i SUP 2035 är satta och att den avser innehållet.  
- Att skicka remissen till kommunbrevlådan samt till kommundirektörerna. 

3. Utmaningen med kraftförsörjningen (PPT-bilder finns) 

Mats hälsar Hilda Dahlsten, Åke Ceder och Jan Karlsson från Vattenfall välkomna. 

Vi har en situation med effektbrist i länet, speciellt kalla vinterdagar. Vattenfall vill ha ett samarbete 
med kommunerna för att hitta lösningar.  

Stamnätet ägs av Svenska Kraftnät. Det finns även regionala och lokala nät. Det kan vara brist på olika 
delar av i nätet. En kraftfull effektivisering av regionnätet kommer ske men användningen kommer 

Avsändare 
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också öka. För effektivisering krävs tillstånd från energiinspektionen för att konvertera till högre kV. 
Vattenfalls regionnät drivs med 70 kV spänning. Planen är att konvertera till 130 kV.  

Samarbete mellan många olika aktörer behövs för kortare ledtider att bygga ut elnätet. För närvarande 
tar det 10 år för Svenska Kraftnät att bygga en ny ledning, varav 8 år är remisstid och administration. 

För företagsetableringar i kommunerna gäller kö om det sakas kapacitet i elnätet. För kön gäller först-
till-kvarn, ej prioriteringsordning. För bostadsbyggande finns ingen kö. 

Diskussion  

Vad kan vi börja med?  

- En bra dialog behövs mellan kommunerna och Vattenfall. 
- Gemensamt kan vi jobba med effektrådgivning samt energieffektivisering för att kapa 

topparna i elanvändningen.  
- Vattenfall behöver bra underlag. Kommunerna kan delge siffror på var det planeras nya 

bostäder. Det är viktigt för Vattenfall med så bra underlag som möjligt för att göra prognoser 
och förutse var problemen kan komma.  

Finns det några nackdelar med att öka kapaciteten? Det blir dyrare för Vattenfall. För medborgarna 
blir det mycket små skillnader. 

Ett önskemål från kommunerna är att skapa förståelse för estetik. Gör energin till en del av 
människors vardag ur ett samhälleligt perspektiv.  

Det finns risk för konkurrens mellan kommunerna i frågan om företagsetableringar. En karta över 
elnät och planerade verksamhetsområden kan vara bra underlag.  

Svenska kraftnät är också en mycket viktig part och dialog behövs även med dem.  

Frågan behöver komma in tydligare i regionplaneringen. Borde ha en tydligare plats i RUFS-arbetet.  

Eventuellt behöver vi engagera en fristående konsult för ökad kunskapsuppbyggnad. 

Beslut 

- Att uppvakta eller bjuda in Svenska Kraftnät till ledningsgruppen. 
- Att Cecilia tillsammans med en arbetsgrupp och Telge Nät tar fram underlag, problembilden, 

förslag till aktiviteter, process för samarbete i planeringen samt goda exempel mm.  
- Att ta fram en etableringskarta som också visar de större ledningarna. Föreslå forum för var 

ska dialogen om företagsetableringar kan föras.  

4. Nätverkens arbete 2019 

Cecilia berättar om verksamheten i nätverken. 

Plancheferna träffas sex gånger per år. De har arbetsgrupper. Flera kommuner har delegerat 
medverkan från chefsnivå. Just nu arbetar man med kraftförsörjningsfrågan, systemanalysen Resor och 
transporter på Södertörn samt genomförandeplanering med Trafikverket. 

Näringslivscheferna har avsatt två heldagar för strategiskt arbete. Nätverket har en arbetsgrupp för 
företagareventet på eftermiddagen efter Rådslaget. I nätverket deltar chefer. Aktuellt just nu är 
företagareventet, uppdaterad Bisnode-analys samt YH-workshop som genomfördes under Södertälje 
Science Week. 
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Klimatstrategerna träffas fyra gånger per år och har dessvärre haft en hög omsättning på personal. 
Nätverket har en inriktning mot erfarenhetsutbyte och samarbete kring processer. 

Kommunikationscheferna har fyra möten per år med varierande deltagarantal. I år har man planerat 
för fler Skypemöten. På gång just nu är en debattartikel för marknadsföring av Södertörn. Man har 
tillsatt en arbetsgrupp för Almedalen. Södertörn 500 000 invånare har man även som fokus. 

Ekonomicheferna har ingen kontakt med kansliet. Inriktningen för Nyckeltalsarbetet diskuteras.  

Diskussion  

Det finns en stor förväntan på nätverken för att jobba med gemensamma frågor. De jobbar på 
uppdrag av kommundirektör inom ramen för samarbetet. Det behöver låta mer intressant att vara 
med tex.  ”möjlighet att utveckla, rådgivande, bygga” osv. Uppgiften om vad det innebär att sitta i 
nätverken tydliggörs. Diskussion om nätverken ska byta namn tex. till ”beredningsgrupper eller om 
nätverk ska vara kvar. 

Beslut 

- Att uppdatera Direktiv för medverkan i nätverk för beslut på nästa möte. 
- Att alla deltagare i nätverken utses av kommundirektörerna. 
- Att formulera om så att det finns en attraktivitet i att var med. 

5. Regionala samarbeten – Regionen, StorSthlm m fl 

Diskussion 

Frågan kommer även diskuteras med de andra kommundirektörerna i StorSthlm. Uppfattningen från 
Regionens ”kick-off” (7 mars) var att alla funderade på var de andra står i frågan. Efter mötet pratade 
alla om samarbete. Positivt är att förflyttning i frågan har skett. 

Viktigt att Södertörn uppträder samlat på möten med Regionen och att de som deltar företräder alla.  

Önskemål om att ledningsgruppen uppvaktar regionen för att visa att vi är en stark kraft i regionen 
samt kan bistå och hjälpa till i regionens utveckling. Vi behöver hitta frågor och projekt där vi kan 
jobba tillsammans tex inom kraftförsörjningen.  

Viktigt att remisser från Regionen kommer till kommunen centralt och inte till enskilda 
chefer/handläggare. Vi får hjälpas åt att påminna Regionen om detta.  

Beslut 

- Att vi, för framtida positionering, försöker närvara på möten inom regionen. 
- Att uppdra åt Cecilia att ta fram underlag med budskap samt förslag till dagordning för möte 

med Carina Lundberg Uudelepp samt boka möte.  
- Remisser ska gå till kommun centralt och hanteras via kommundirektören. 

6. Ärenden till SSK 4 april 

- SUP 2035  
- Förslag/info Kraftförsörjning 
- Samarbete Region Stockholm 
- Remisser (Myndighetssamarbete och Trafikplan 2020 – kollektivtrafik) 

7. Kort information 
- Helårsrapport Samordnad varudistribution är utskickad. 
- Rickard deltar på Länsstyrelsens seminarium om Agenda 21. 
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- Rådslag 2019, inbjudan har gått ut. 
- Möten med SBFF planeras. 
- RSS-flöde på webben 

Vid anteckningarna 

Anna Söderström 


