
 1 

mm2011  

 

 

 
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp  
 

Tid Fredag 6 oktober 2017 kl 08.30-11.00 

 

Plats  Valhall, Huddinge kommun 

 

Deltagare  Mattias Jansson  Botkyrka kommun, ordförande 

Ola Edström   Nykvarns kommun 

Tommy Fabricius  Nynäshamns kommun 

Magdalena Bosson  Huddinge kommun 

Bo Renman   Tyresö kommun 

Rickard Sundbom Botkyrka kommun 

Övriga  
deltagare Cecilia Mårtensson Södertörnskommunerna, sekreterare 

 

Frånvarande Magnus Gyllestad Haninge kommun   

   Per Almström Salems kommun  

 

Ärenden: 

 

1. Aktuellt inom Tvärförbindelse Södertörn och RUFS 2050 

RUFS 2050 

Yttrandet är godkänt för beslut i respektive kommun. Politikermöte om RUFS med lands-

tinget har genomförts. Några sakfrågor som togs upp på mötet, arbetades in i yttrandet.  

 

Tvärförbindelse Södertörn – påverkansarbetet  

- Arena Huddinge samordnar yttrande/utspel  

 

- Stockholms hamnar och samarbete 

Diskussion pågår med Stockholms Hamnar kring samarbete i frågan.  

 

- Möten Infrastrukturministern, Trafikutskottet osv 

Möte med Tomas Eneroth är inbokat för (s)-gruppen den 18 oktober. Det är både KSO 

och opposition kommer att representeras.  

 

- Kontakt med TRV om Tvärförbindelsen 

Projektet Tvärförbindelsen jobbar på som planerat utifrån samma byggstart som plane-

rat. De vill gärna samarbeta, bidra med underlag och komma för att informera om pro-

jektet. Brukaravgifter ska utredas internt inom Trafikverket. När utredningen är klar 

tas kontakt med kommunerna för dialog och diskussion om andra lösningar.   

 

- Övrigt påverkansarbete  

Faktablad finns framtaget och är publicerat och utskickat till en bred målgrupp. Delat 

yttranden, texter och haft möten med: Länsstyrelsen, StorSthlm, Stockholms hamnar, 

Stockholm stad, Mälardalsrådet, Trafikverket och Trafik- och regionplaneförvaltning-

en. Nyheter och information ligger på hemsidan och Twitter.  
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2. Samordnad varudistribution  

Jenny Bejker berättar om slutrapporten från projektet Samordnad Varudistribution. Nu åter-

står en utvärdering som görs av IVL. IVL-rapport kommer att presentera fler parametrar tex.  

ekonomi, socioekonomi. Rapporten är klar i december/januari. Förvaltningsorganisation för 

samordningen finns nu i Haninge. Två personer är rekryterade, eventuellt kommer en till att 

anställas. 

 

En av de viktigaste uppgifterna förvaltningsorganisationen är kostnadsfrågan. Projektet behö-

ver skapa kostnadsneutralitet. Det är också viktigt att visa att effekterna kan vara bra för hela 

Södertörn samtidigt som kan vara negativa för en enskild kommun.  

 

Befintligt avtal löper till år 2020. Det är viktigt att den nya upphandlingen ger minskade kost-

nader. Att jobba södertörnsgemensamt med upphandlingarna är en möjlig lösning. Inför nytt 

avtal behövs beslut om vilka kommuner som vill fortsätta att vara med i en ny upphandling. 

Beslutet måste tas senast maj 2018. Förvaltningsorganisationen ska ta fram ett underlag inför 

beslut och nyckeltal.  

 

Beslut 

- IVL-rapporten ska presenteras för ledningsgruppen när den är klar.  

- Underlaget inför beslutet i maj 2018, från förvaltningsorganisationen, ska också pre-

senteras för ledningsgruppen.  

- Förvaltningsorganisationen ska ta fram max tre nyckeltal för att kunna följa utveckl-

ingen över tid. Exempel på nyckeltal är kostnadsreduktion och minskning av CO2.  

 

3. VP 2018 

Förslaget till VP 2018 utgår från SUP 2013 och VP 2017 men med en förändrad struktur. Till 

VP ska bifogas en handlingsplan med aktiviteter, projekt, konferenser, tider, kostnader. Un-

derlättar uppföljning och återkoppling till ledningsgruppen. Workshops är inplanerade med de 

prioriterade nätverken för att få förslag till aktiviteter inom de olika målområdena.  

 

Beslut 

- Strukturen godkänd att arbeta vidare utifrån. 

- SSK föreslås ta beslut om VP 2018 den 7 december 

- Bilagor till VP ska vara Samarbetsavtalet, SUP 2013 och Handlingsplanen.  

 

4. Aktuella remisser och möten  

Pågående remisser är RUFS 2050, Nationell transportplan och Länstransportplan. Inga nya 

remisser har kommit in.  

 

5. Ärenden till SSK 26 oktober 2017   

Ledningsgruppen föreslår ett kortare möte (1 timme) direkt efter Nyckeltasdagen med fokus 

på Tvärförbindelsen. 

Förslag till dagordning 

 Tvärförbindelse Södertörn  

o Pågående aktiviteter 

o Diskussion  

 Aktuella remisser 
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 Tidplan VP 2018- för kännedom  

 Övrigt  

 

 

6. Tidplan möten 2018 

Nytt förslag till mötesplan för 2018 presenteras ska stämmas av med alla kommuner.  

 

6. Övrigt 

• Presentation av Södertörnsmodellen och visualisering av statistik. Finns intresse för en 

presentation av detta? Cecilia rapporterar läget i projektet och följer frågan. 

 

• Kommunikation och hemsida 

Hemsidan lanserades 7 september. Twitter inlagt på startsidan. Det finns en ny karta 

framtagen. Arbetet med kommunikationsplattformen pågår. Mallar ska uppdateras.  

 

 

 

Vid anteckningarna: 

Cecilia Mårtensson  

 


