SUP 2035
Södertörns utvecklingsprogram

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR

Datum 2019-05-28

Södertörnskommunernas samverkan
Södertörnssamarbetet utgörs av de åtta kommunerna på Södertörn (Botkyrka,
Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö). Syftet
är att stärka den regionala och kommunala utvecklingen.
Samverkan mellan Södertörnskommunerna ska kännetecknas av:

-

fokus på den gemensamma nyttan,
respekt för den demokratiska processen i den enskilda kommunen,
gå före – ett gott regionalt ledarskap,
regional samverkan som handlar om att både ge och få.

Kommunerna i samarbetet ska verka för:

-

att stärka den kommunala och regionala utvecklingen. Det stärker
Södertörn och därmed våra kommuner,
att kommunledningarna i politik och förvaltning ska nå sina mål i
hemkommunen.

Vision, syfte och mål

Södertörn driver Stockholmsregionen
Med starkt näringsliv, tillgänglighet och hållbar utveckling

Syftet med Södertörns utvecklingsprogram 2035
Kommunerna ska tillsammans arbeta för att uppnå visionen för Södertörn. En
hållbar utveckling ska genomsyra alla delar av samarbetet.

Övergripande mål
Stärkt infrastruktur och effektiv samordning som stödjer en framgångsrik och
hållbar utveckling genom tillgänglighet till arbete, utbildning och näringsliv.

Fokusområden
Södertörnssamarbetet utgår ifrån fyra prioriterade fokusområden som är
infrastruktur, utbildning, näringsliv samt funktionell samordning. De fyra
områdena hänger tätt samman och kompletterar varandra. Fokusområden delas
upp i områdena regionala utvecklingsfrågor (infrastruktur, utbildning och
näringsliv) och internt samarbete (funktionell samordning). Hållbar utveckling
ska ingå i samtliga fokusområden.

HÅLLBAR UTVECKLING
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Regionala utvecklingsfrågor
Vi samverkar för att stärka den kommunala och den regionala utvecklingen. Det
gynnar Södertörn och därmed våra kommuner.
Samarbetet kring regionala utvecklingsfrågor kännetecknas av frågor som flera
kommuner berörs av och där lösningen till stor del är gemensam. Det är
utmaningar som en enskild kommun inte kan lösa själv och där
Södertörnskommunerna ofta behöver samarbeta med övriga Stockholmsregionen.
Fokusområden inom området regionala utvecklingsfrågor är infrastruktur,
utbildning och näringsliv. För varje fokusområde finns ett mål och tre delmål.
Delmålen kommer att konkretiseras och följas upp i årliga verksamhetsplaner.
Infrastruktur

Stark infrastruktur är en förutsättning för hållbar
utveckling
Utifrån framkomlighet och minskad klimatpåverkan från
resor och transporter
Genom att prioriterade infrastrukturprojekt genomförs
Baserat på en robust teknisk försörjning
Utbildning

Akademisk utbildning som säkrar framtida
kompetensförsörjning
Genom tillgänglighet till högre utbildning för hela
Södertörn
Inriktad mot både näringsliv och kommuner
Näringsliv

Södertörn är det självklara valet för företagen
Utifrån en stark infrastruktur
Genom samsyn om helheten
För fler etableringar och växande företag
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Internt samarbete
Vår samverkan syftar till att kommunledningarna i politik och förvaltning ska nå sina mål
i hemkommunen.
Södertörnskommunerna har ett omfattande samarbete inom många olika områden. Utökat
internt samarbete ska bidra till att verksamheten i den enskilda kommunen effektiviseras
avseende ekonomi och kvalitet. Fokusområde inom området internt samarbete är
funktionell samordning. För fokusområdet finns ett mål och tre delmål. Delmålen
kommer att konkretiseras och följas upp verksamhetsplanerna.
Funktionell samordning

Ökad funktionell samordning mellan kommunerna
För bättre verksamhet
För ekonomisk effektivitet

Genom öppenhet för samarbeten

Övergripande mål

Delmål
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Regionalutveckling inom Stockholmsregionen
Södertörnskommunerna arbetar för att stödja den regionala utvecklingen i
Stockholmsregionen. Inom ramen för detta är en dialog och samarbete med
Region Stockholm väldigt viktigt.
Södertörns utvecklingsprogram bidrar till regionens utveckling samt
genomförandet av RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen) genom att ha de regionala målen som utgångspunkt.
Mål i RUFS 2050

En tillgänglig region med
god livsmiljö

En öppen, jämställd,
jämlik och inkluderande
region

En ledande tillväxt- och
kunskapsregion

Södertörnssamarbetets relation till andra planeringsprocesser
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En resurseffektiv och
resilient region utan
klimatpåverkande utsläpp

Arbetsformer inom Södertörnssamarbetet
Södertörnskommunernas organisation

Södertörnssamarbetet styrs av en samarbetskommitté, utifrån ett samarbetsavtal
från 2010. Samarbetskommittén utgörs av kommunstyrelsens ordförande i
respektive kommun. Kommundirektörerna utgör ledningsgrupp. Chefsnätverk
ansvarar i sin tur för genomförandet. Det finns ett kansli som finansieras
gemensamt och leds av en utvecklingsledare och stöttas av en administratör.

Verksamhet

Samarbetskommittén tar fram ett förslag till gemensamt utvecklingsprogram som
beslutas i respektive kommunstyrelse. Södertörns utvecklingsprogram 2035 ska
gälla från 2019 – 2022. Utvecklingsprogrammet uppdateras i början av varje ny
mandatperiod. Utförandet konkretiseras sedan i verksamhetsplaner.
Handlingsplaner tas fram av nätverken för genomförandet, där definieras
aktiviteter och ansvariga. Nätverken utgörs av chefer från samtliga kommuner.
Syftet med nätverken är att kommunerna tillsammans ska arbeta mot de mål som
finns i utvecklingsprogrammet.1

1

Styrdokument: Samarbetskommitténs samarbetsavtal, 2010-08-18, Kommunikationsplattform,
2018-03-21 och Direktiv för medverkan i nätverk, 2019-04-26.
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Påverkansarbete och kommunikation

Kommunikationen om Södertörnssamarbetet sker i syfte att uppnå
utvecklingsplanens mål och stärka bilden av Södertörn som en viktig del i
Stockholmsregionen. Södertörnssamarbetet behöver marknadsföras konsekvent
och unisont av kommunerna. Samarbetets styrkor och resultat ska lyftas fram i de
enskilda kommunernas kommunikation när så är relevant.
Påverkansarbete utförs utifrån uppsatta mål och beslutad inriktning. Syftet är att
synliggöra Södertörn, skapa regionala samarbeten och bidra till genomförandet av
satsningar som är avgörande för Södertörnskommunernas möjlighet till hållbar
tillväxt.
Konferenser

Södertörnskommunerna arrangerar tre gemensamma konferenser Södertörns
Rådslag, Södertörns konferens och Temadag för effektiv verksamhetsutveckling.
Södertörns Rådslag
Syftet med Södertörns Rådslag är att lyfta Södertörns regionala betydelse och
utveckling. Tema/inriktning för Rådslaget beslutas av ledningsgruppen, utifrån
Södertörns utvecklingsprogram med fokus på Södertörns utveckling. Målgrupp
för Rådslaget är kommunernas förtroendevalda, högre tjänstemän och
näringslivsrepresentanter från organisationer och företag både nationellt och
regionalt. Rådslaget arrangeras samarbete med Södertörnskommunerna,
Södertörns högskola, KTH, Stockholms Handelskammare och Företagarna. Det är
en kommun om året som är värd för Rådslaget. Värdkommunen för Rådslaget
ansvarar för att projektleda konferensen.
Södertörnskonferensen
Syftet med Södertörnskonferensen är ett stärkt och förbättrat samarbete mellan
kommunerna. Konferensen arrangeras årligen kring teman som har sin
utgångspunkt i Södertörns utvecklingsprogram. Tema för varje år beslutas av
ledningsgruppen. Målgruppen är kommunernas politiska företrädare i respektive
kommunstyrelse, ledande tjänstemän samt prioriterade nätverk.
Södertörnskonferensen arrangeras av två värdkommuner som tillsammans
projektleder konferensen.
Temadag Effektiv verksamhetsutveckling
Syftet med temadagen är att presentera jämförelser och hitta exempel som visar
hur olika verksamheter i kommunerna förbättrats genom minskade kostnader,
minskat resursbehov osv. Effektivare verksamhetsutveckling kan presenteras med
hjälp av jämförelser utifrån statistik men även med andra metoder. Målgrupp för
temadagen är politiska företrädare och ledande tjänstemän inom
Södertörnskommunerna. Temadag för effektiv verksamhetsutveckling arrangeras
av nätverket för ekonomidirektörer.
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