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Ärenden:
1. Välkomna
Meeri öppnade mötet och hälsade alla välkomna till första mötet efter sommaren.
2. Aktuellt Södertälje
Bodil hälsade välkomna till stadshuset i Södertälje.
Södertälje är en stark industristad med 7 500 företag varav 87% är småföretag. Scania
och Astra Zeneca de stora arbetsgivarna. Astra Zeneca bygger ytterligare en fabrik i
stan. Volkswagen har sitt huvudkontor här. Södertälje sjukhus hör också till de större
arbetsgivarna.
Kommunen har ett läge där E4och E20 möts med hamn och järnväg och närhet till
tre flygplatser. 2,3 miljoner människor når Södertälje på mindre än en timme.
Här finns 40 000 bostäder varav hälften är hyresrätter. 2018 byggdes det 700
bostäder. I år kommer det byggas minst lika många. 96 000 invånare bor här, nästa år
förväntas man passera 100 000.
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Kommunen har 24 naturreservat och arbetar mycket med natur och odling såsom
antroposofi och man har även upprättat en strategi för odling och kommunen är
prisad för närproducerad och ekologisk offentlig mat.
Kommunen äger 70% av marken. I Stockholms län är det bara Norrtälje kommun
som äger mer. Kommunen ställer höga krav vid försäljning av mark. Kommunens
mark rymmer både små och medelstora företag, områden för extern handel,
storskalig miljöindustri samt logistik och kunskapsintensiv miljö med
mångfasetterade verksamheter.
Efter Astra Zeneca la ner forskningsverksamheten 2012 uppvaktades regeringen om
finansiering av Science Park. Sedan starten 2014 är Astra Zeneca, KTH, Scania och
Södertälje kommun huvudpartners. Här bedrivs bland annat nationell samverkan för
företag och forskning inom hållbar produktion.
I infrastrukturen återfinns bl a två broar som båda är förbindelser och viktiga
ingångar till kommunen men som även utgör en sårbarhetsfaktor. De knyter ihop två
stora vägar och används dagligen av tusentals människor.
3. Näringslivet på Södertörn – presentation av Bisnode-analys
Erik Uddén presenterar den senaste analysen med siffror från 2017. Detta är den
tredje för Södertörns räkning som utgår från det amerikanska företaget Bisnodes
siffror där platsen är underlaget. Siffrorna om pendlingsstatistik är tagna från SCB
samt inbördes i kommunerna.
Södertörn har goda förutsättningar med sitt läge men med utmaningar inom
infrastrukturen.
Södertörnskommunernas BNP är samma som i landet som helhet, 46 procent.
Andelen anställda är fler än landet i helhet.
Nettotillväxten i företagen på Södertörn är 32 procent, jämfört med landets 28
procent.
Branscher med flest anställda är bygg, hälso- och sjukvård, partihandel, logistik,
detaljhandel samt verkstad.
Flest nya jobb skapas inom bygg och verkstad.
Kommunernas stöd och hjälp till fler arbetstillfällen behövs i företag med 0-9
anställda – det är här Södertörn växer. Flest nya jobb skapas i företag med 10-50
anställda.
Andelen människor med eftergymnasial utbildning (alla kategorier) i åldern 25-64 år
har Södertörn 37 procent, medan övriga länet (utan Södertörn) ligger på 55 procent.
1/3 av befolkningen på Södertörn bor i en kommun och arbetar i en annan.
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Andelen människor som rör sig över kommungränserna har ökat med 11 procent
sedan förra mätningen.
Meeri tackar Erik för presentationen och lämnar ordet fritt.
Diskussion kring vilka som är de stora skillnaderna från förra mätningen vilket bl a
kan vara effektivitetsökningen i vissa branscher samt att vi går mot en avmattning
med fler bilar och färre jobb.
Det är viktigt att tänka på hur vi kommunicerar innehållet i presentationen för att
inte skapa oro.
Det konstateras att vår största utmaning är infrastrukturen.
Erik plockar gärna ihop bilder som kan stötta oss vid uppvaktningar etc.
4. Lobbyaktiviteter
Diskussion angående former kring uppvaktning av Trafikutskottet och Trafikverket
gällande Gullmarsplan, Tvärförbindelse Södertörn och passagen i Södertälje.
Beslut
Att nästa aktivitet blir att gemensamt uppvakta Trafikutskottet.
5. Södertörnskonferensen
Inbjudan har skickats ut, sista anmälan är den 2/9. Varje kommun har totalt 10
platser.
Önskan om någon fler KSO att bemanna punkten Inledningen om vikten av ett
gemensamt utvecklingsprogram tillsammans med Daniel.
Beslut
Att utse Meeri att tillsammans med Daniel hålla i inledningen av Block 2 på
programmet för Södertörnskonferensen.
6. Aktuella remisser
Länsstyrelsen Stockholm har skickat ut remissen Regional plan för infrastruktur för
förnybara drivmedel och elfordon i Stockholms län. Nätverket för planchefer har
beslutat att inte besvara den gemensamt då tiden är kort samt att vi står utan
utvecklingsledare.
7. Förslag på nytt möte med Region Stockholm
Vi har fått tre förslag på nya datum för att träffa Irene Svenonoius och Gustav
Hemming.
Meeri lämnar ordet fritt.
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Beslut
Att vi förordar förslaget 8 oktober.
8. Övriga frågor
Positionspapper Kraftförsörjning
Ett mindre syftningsfel har uppdagats.
Beslut
Att kvalitetssäkra begrepp i positionspapper Kraftförsörjning.
Att upprätta en plan om hur vi kommunicerar positionspapper Kraftförsörjning utåt.
Diskussion kring uppvaktning av Svenska Kraftnät.
Beslut
Att ledningsgruppen, och de KSO som har möjlighet, först träffar Svenska Kraftnäts
generaldirektör alt. divisionschef samt projektledare. Därefter möte med KSO.
Personal
Under tiden för rekrytering av ny utvecklingsledare kommer plancheferna i Haninge
och Södertälje att bistå sekretariatet i arbetet med infrastrukturfrågor.
Det har kommit in ett femtiotal ansökningar till den lediga tjänsten varav
rekryteringsgruppen fått en handfull presenterade för sig. Nu påbörjas fasen för
tester och djupintervjuer. Läget ser ljust ut. Alla sökanden har tre månaders
uppsägningstid.
9. Avslutning
Meeri tackar värdkommunen Södertälje och avslutar mötet.

Vid anteckningarna
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