
  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Minnesanteckningar från 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp, 1 
Tid Fredag 25 januari 2019 kl 08.30-11.30 

Plats Norrskogen, StorSthlm 

Deltagare 

Leif Eriksson Botkyrka kommun 
Birgitta Elvås Nykvarns kommun 
Rickard Sundbom Södertälje kommun, ordförande 

Frånvarande 

Magnus Gyllestad Haninge kommun 
Bengt Svenander Huddinge kommun 
Tommy Fabricius Nynäshamns kommun 
Mats Bergström Salems kommun 
Bo Renman Tyresö kommun 

Övriga 

deltagare 

Hanna Wiik Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm 
Bette Lundh Malmros Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm 
Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna 
Anna Söderström Södertörnskommunerna, sekreterare 
 

1. Incheckning 
Rickard öppnar mötet och hälsar välkommen speciellt till Leif som är ny kommundirektör i Botkyrka.  

2. Presentation och diskussion RUFS 2050 (presentation finns)  
Rickard välkomnar Hanna Wiik och Bette Lundh Malmros från Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen. 

Organisation 

Presentation av vilka som ingår i regionrådet. Ett nytt arbetsutskott under regionstyrelsen, Länsplane- 
och samhällsplaneringsutskottet, där Gustav Hemming är ordförande. En tjänsteman, Vahid Fararos, 
är på plats från Länsstyrelsen. 

En av de viktigaste frågorna som måste komma på plats under våren är samverkan med kommunerna. 
Samtal på politisk nivå pågår. Det finns flera stora skillnader och förutsättningar och olika principer att 
ta hänsyn till. Hanna tar med frågan om att sprida/dela dokument. Funktionell samverkan med fysiska 
möten är viktigt. Diskussion kring beslutsordning och samverkan behövs innan hela 
samarbetsstrukturen är på plats. Samarbetstrappan (se PPT): samtal, samsyn, samverkan, samhandling. 

Södertörnskommunerna önskar även en trappa för samordning. För att vara tydlig och visa hur 
samordning sker samt att att tydliggöra ansvaret. Hanna menar att den är en tolkning och att det visas 
i samarbetstrappan. 

Civilförsvarsfrågor samordnas av regionledningskontoret i närhet av utskottet. 

Två beredningar i Tillväxt- och regionplanenämnden: 

Avsändare 
Söderström, Anna 
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 Beredning för regional attraktionskraft: Internationell tillgänglighet m m. 
 Klimatberedning: Kompetensförsörjning, Klimatfördplanen m m. 

Region Stockholms Målmodell 2019 

Vision: En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma 
sina liv och fatta avgörande beslut. 

Tillväxt- och regionplanenämnden mål:  

 Regionplanering i framkant. 
 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. 
 Ta tillvara kompetens och underlätta matchningen på arbetsmarknaden bidrar till att nå 

RUFS mål om ökat bostadsbyggande och skapande av attraktiva livsmiljöer. 

Hanna berättade vidare om lagen om regionalt utvecklingsansvar. Mycket av den verksamheten 
genomförs med projektmedel. Tillväxtprojekt sker i kommunerna, regionen kan verka som 
väckarklocka att och påminna om att söka, skapa den regionala nyttan och sprida. Från regeringen: 
Regional utvecklingsplanering utgår från den nationella strategin. 

Vi tackar Hanna och Bette. 

Diskussion  

Möjligheter och risker i genomförande av RUFSen i den nya regionen. Vi har fler ingångar i Region 
Stockholm, bl a Meeri i Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Vår intention är att vi ska samarbeta 
med regionen. 

3. Årsredovisning och bokslut 2018 
Årsredovisningen är försenad och därför inte utskickad till ledningsgruppen.  

Beslut 

- Frågan bordläggs till nästa möte med SSK den 7 februari. 

4. Samordnad varudistribution 
Kommunernas val av hantering samt beslutsnivå förfrågningsunderlag har diskuterats och informerats 
om genom mejl. Cecilia har gjort en sammanställning som bedöms stämma.  

 

5. Efter SSK-konferensen 

Region Stockholm – förslag till påverkansaktiviteter 
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Rickard inleder punkten med bakgrund från möte med kommundirektörerna i StorSthlm. Diskussion 
kring arbetssätt där primärkommunen inte behöver gå via StorSthlm. Regionen ser Södertörn som en 
viktig kraft, därmed kan vi få utrymme som ger styrka. Regiongruppen av kommundirektörer är 
beredning i frågor i samverkan med Region Stockholm. Minnesanteckningar från mötet delas i 
kommundirektörsgruppen på samarbetsytan. 

Uppföljning från SSK 17-18/1 angående att bjuda in proaktivt. Regionen har initierat och bjudit in till 
olika möten så det pågår. Södertörn behöver ett eget budskap med ett erbjudande om samarbete med 
regionen, en ”Södertörnspitch”. 

Beslut 

- Cecilia fyller på och bevakar listan med möten och presenterar på nästa SSK 7/2. 
- Cecilia tar fram ett första förslag till en gemensam ”Södertörnspitch”. Vi tar upp den på 

nästa SSK-möte 7/2. Rickard föredrar Södertörnspitchen och Cecilia förbereder bilder. 
- Senare i vår och bjuder vi in Carina Lundberg Uudelepp till ledningsgruppen.  

Kraftförsörjning 
Beslut  

- Cecilia tar fram förslag till fortsatt arbete med frågan utifrån diskussionen som var på 
planeringskonferensen. Förslag presenteras på nästa SSK 7/2.  

Samarbete med Stockholm stad 
Kommundirektörerna har träffat Magdalena Bosson, Stockholm, och diskuterat samarbete. Som 
uppföljning efter mötet har Cecilia träffat Magnus Thulin som arbetar i staben, Stockholms stad och 
diskuterat konkreta frågor för samarbete.  

Förslag efter mötet är:  

 Etableringsfrågor: Stockholm behöver samarbeta bättre med kranskommunerna särskilt på 
södra sidan. 

 Kraftförsörjning: Stockholm har samma problem och vi måste samarbeta i frågan. 
 Säkra uppställningsplatser: Kan vi bygga upp detta gemensamt med finansiering?  

Beslut 

- Börja i liten skala kring de två första punkterna. 

- Senare är infrastrukturplaneringen viktig med fokus mot länsplan och nationell 
transportplan.  

6. Aktiviteter 2019 

 22 februari   Slutkonferens Systemanalys 
10 april   Södertörns Rådslag (Salem) 
1-3 juli  Almedalen (Kommunikation) 
5-6 september   Planeringskonferens kommundirektörer 
25 september   Södertörnskonferensen (Haninge/Nynäshamn) 
Höst   Nyckeltalsdagen (Ekonomichefer) 

Diskussion 

Cecilia redogjorde för tankarna om Almedalen och ambitionen från kommunikationscheferna; 
nätverkande, sammanställningar av program, personal på plats samt eventuellt Södertörn 500 000 
invånare 2019. Kommunikationscheferna träffas nästa gång den 20/2. 
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7. Nätverken - verksamhetsutveckling 
Beslut 

- Frågan bordläggs till nästa möte pga. för få deltagare på detta möte.  

8. Samarbete - verksamhetsutveckling 
Information om Etablering Södertörn:  

Även Nacka och Värmdö ingår. Totalt fem nätverk (ca 50-60 anställda); chefsnätverk, strategiskt 
nätverk, ensamkommande barn, etablering vuxna/familjer, återsök/ersättning. Verksamheten består i 
stödfunktion, erbjuda fakta och tolkningar, operativa frågor, samordnarnätverk. Verksamhetsplan 
finns för 2019. En anställd, Carin Larsson, sitter på Socialförvaltningen i Botkyrka. Ledningsgrupp är 
avdelningschefer. Mycket samarbete med norrortskommuner, Stockholms stad och Landstinget. 

Beslut 

Kommundirektörerna frågar socialcheferna i respektive kommun om erfarenheter och 
nytta av samarbetet.  

9. Ärenden till SSK den 7/2 i Nykvarn 
- Aktuellt Nykvarn 
- Uppföljning och bokslut 2018 
- VP 2019 
- Regionfrågan (Rickard) 
- Kraftförsörjning  
- Ny utvecklingsplan ”SUP 2019” 
- Aktuellt infrastruktur  
- Aktuella remisser 
- Övriga frågor 

Beslut 

- Introduktionspass bokas in inom kort, med information om Södertörnssamarbetet till 
nya kommundirektörer och KSO:er samt alla andra som vill.  

10. Aktuella remisser 
Nya remisser: Trafikplan 2020 (Trafikförvaltningen, region Stockholm) kommer inom kort.  

11. Övrigt 
Inga övriga frågor. 

 

Vid anteckningarna: Anna Söderström 


