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1. Mötets öppnande och upprop 
 
STONOS beslut 
Närvaron noteras till mötesanteckningarna.  Närvarande via länk: 

 
Kommun Förtroendevald  Närvarande 
Vallentuna Parisa Liljestrand  (M) Ordförande x 
Vallentuna  Ylva Mozis  L x 
Vallentuna  Jerri Bergström  S x 

Österåker Michaela Fletcher  M - 
Österåker Mathias Lindow  L x 
Österåker Ann-Christine 

Furustrand  
S x 

Danderyd  Hanna Bocander  M x 
Danderyd  Siv Sahlström C  x 
Danderyd Bengt Sylvan L x 
Norrtälje  Bino Drummond M - 
Norrtälje Anders Olander C x 
Norrtälje  Ulrika Falk S - 
Täby Erik Andersson M x 
Täby Hans Ahlgren L x 
Täby Agnetha Lundahl 

Dahlström 
S x 

Vaxholm Malin Forsbrand C x 
Vaxholm Bengt Sandell S - 
Vaxholm Lars Lindgren  M x 

 
 

Kommun Namn Titel Närvarande 
Vallentuna  Annika Hellberg  Kommundirektör x 
Österåker Staffan 

Erlandsson 
Kommundirektör  x 

Danderyd Johan Lindberg Kommundirektör x 
Vaxholm  Marie Wiklund Kommundirektör x 
Täby Katarina Kämpe Kommundirektör - 
Norrtälje Anette Madsen Kommundirektör  x 
Österåker Anna Andermann Samordnare STONO  x 
Vallentuna Mimmi Carne  Sammankallande x 
Vallentuna Fanny Lundqvist Sekreterare x 
Gäst Johan Von Sydow Storsthlm x 
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2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.  
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3. Johan Von Sydow – Gäst från Storsthlm  
 
Mötet inleds med att STORSTHLM:s nya förbundsdirektör, Johan von Sydow, 
presenterar sig och förbundets verksamhet. 
 
Storsthlm är ett förbund bildat av, och för, kommunerna i Stockholms län.  Syftet är 
att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen inom länet, att tillvara 
kommunernas intressen, att främja samverkan mellan kommunerna och att hjälpa 
kommunerna nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. 

Befolkningen i Stockholms län fortsätter öka. Snart bor nästan en fjärdedel av 
Sveriges befolkning här. Vi företräder samtliga 26 kommuner i Stockholms län. Våra 
26 kommuner har var och en sin unika särart, vilket skapar en mångfald av 
möjligheter för invånarna. För dem är det en självklarhet att röra sig över 
kommungränserna, att bo i en kommun och att arbeta eller gå i skola i en annan. 

Till oss kommer kommunerna för att utbyta erfarenheter och för att samarbeta med 
sådant som görs bättre tillsammans. Samarbetet mellan kommunerna och andra 
aktörer i länet förenklar livet. En mängd olika beslut, samarbeten, gemensamma 
bestämmelser och avtal gör det möjligt. När representanter för 26 kommuner möts 
skapas en stark kraft. Tillsammans löser vi problem och skapar möjligheter för alla de 
som lever och verkar i länets kommuner. Tillsammans hittar vi lösningar och byter 
erfarenheter för att bland annat länets gymnasieskolor, äldrevård och socialtjänst ska 
fungera. 

För att genomföra politiskt beslutade uppdrag har vi ett kansli på Södermalmsallén 
36 vid Medborgarplatsen. Kansliet har ett 50-tal medarbetare och arbetar med 
uppdrag inom verksamhetsprogrammets målområden, i nära samverkan med 
kommunerna och externa parter som landstinget och Länsstyrelsen 

Gymnasieantagningen  

Ett gemensamt antagningskansli för Stockholms läns kommuner samt Håbo och 
Gnesta kommun. 

Gymnasieantagningen ansvarar för antagningen till kommunala och fristående 
gymnasie- och gymnasiesärskolor. Gymnasieantagningen Storsthlm är en operativ 
enhet inom Storsthlm. I Stockholms län finns ett samarbetsavtal som gör att alla 
elever i regionen kan söka, och antas på lika villkor, till nationella program på 
samtliga gymnasieskolor i regionen.  

Syftet är att förbättra balansen mellan utbud och efterfrågan, och att identifiera 
strategiskt viktiga utbildningar för regionen. I arbetet ingår att sköta antagningen till 
gymnasiet, att sköta driften av Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och att 
informera dem som ska söka till gymnasiet.  
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Stora delar av arbetet utförs i samarbete med studie- och yrkesvägledare, 
kontaktpersoner och beslutsfattare för antagningsärenden i kommunerna och på de 
fristående gymnasieskolorna.  

 

Energikontoret Storsthlm är en del av Storsthlm och drivs utan vinstintresse.  

Uppdraget är att främja effektiv energianvändning och förnybar energi på lokal och 
regional nivå. Huvuddelen av verksamheten finansieras av projekt de medverkar i 
eller uppdrag de utför, exempelvis för Energimyndigheten. 

 
Strategiska nätverk 
De uppdrag vi arbetar med förutsätter att vi samlar in information om läget i 
kommunerna och skapar regionala bilder. Det krävs också dialog och förankring 
under arbetet. Vi samverkar därför kontinuerligt med kommunerna i olika nätverk. 

• Arbetsmarknad och tillväxt 

• Digitalisering 

• KD-gruppen (för kommundirektörer) 

• Kommunal HR 

• Kommunal ekonomi 

• Samhällsbyggnad 

• Socialtjänst 

• Utbildning 

 

 

Tre fokusområden  

Vi, Storsthlm, har pekat ut tre prioriterade fokusområden; utbildning och 
arbetsmarknad, social välfärd och hälsa och samhällsbyggnad och miljö. 

Kompetensförsörjning, ekonomi och digitalisering är förutsättningar som 
genomsyrar alla verksamheter och fokusområden.  

Dessa förutsättningar genomsyrar arbetet och samverkan inom Storsthlms samtliga 
fokusområden.  

Kompetensförsörjning 

• Fler behöver få upp ögonen för kommunerna som arbetsgivare. 
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• Den kraftiga befolkningstillväxten kombinerat med stora pensionsavgångar 
gör att det råder brist på både arbetskraft och vissa kompetenser. 

• Förmågan att utbilda och attrahera personal till skola, socialtjänst, vård och 
omsorg samt samhällsbyggnad blir kritiskt för att klara kommunala uppdrag. 

Ekonomi 

• Den kommunala ekonomin i länets kommuner utmanas från flera håll.  

• Kommunernas skatteunderlag varierar med konjunkturen och den 
demografiska utvecklingen ställer allt högre krav på välfärden. 

• Samtidigt växer kommunerna snabbt vilket medför stora investeringar.  

• Genom ekonomisk analys utifrån ett storstadsperspektiv samt dialog och 
erfarenhetsutbyte kan kommunerna bättre hantera den ekonomiska 
verkligheten och använda medborgarnas skattemedel så effektivt som möjligt. 

Digitalisering 

• Digitalisering erbjuder möjligheter att förbättra, effektivisera och utveckla 
kommunernas verksamheter.  

• Genom samverkan kan kommunerna på ett effektivt sätt hålla fokus, stärka 
engagemanget, dela kunskap och använda varandras kompetenser. 

• Samarbetet ger också länets kommuner en starkare och mer enad röst i 
dialogen med andra aktörer. 

 

Utbildning och arbetsmarknad 

Välfungerande utbildning och arbetsmarknad är avgörande för Stockholmsregionens 
tillväxt. Tillgång till kvalitativ utbildning på alla nivåer är en förutsättning för att 
invånarna ska kunna nå sina livsmål. Såväl gymnasie- som vuxenutbildningen är 
central för invånarnas möjligheter till högre utbildning och inträde på 
arbetsmarknaden. Stockholmsregionen har landets mest dynamiska och 
kunskapsintensiva arbetsmarknad. Den kännetecknas av låg arbetslöshet, stor 
dominans av arbete inom tjänstesektorn och höga kvalifikationskrav. Att invånarna 
kan arbeta och försörja sig själva är basen för skatteintäkter och en bra offentlig 
service. Stora skillnader mellan olika gruppers möjligheter att försörja sig själva 
riskerar att hämma expansionen i hela regionen. 

 

Social välfärd och hälsa 

I samma takt som Stockholmsregionens invånare blir friskare och lever längre, ställs 
allt högre krav på hjälp och service för att passa individen i livets alla skeden. 
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Kommunerna och landstinget samverkar sedan många år genom olika 
partssammansatta organ, en förutsättning för god vård och omsorg där 
Stockholmsregionens invånare dagligen rör sig över gränserna för verksamheternas 
ansvarsområden. Vi är en stark regional aktör som för kommunernas räkning stödjer 
lokala samverkansstrukturer och utvecklar och förvaltar flera överenskommelser med 
landstinget. 

Samhällsbyggnad och miljö 

En förutsättning för Stockholmsregionens utveckling är att det är attraktivt att leva 
och arbeta här. Den fysiska miljön behöver ständigt förbättras med allt bättre 
infrastruktur för effektiva transporter, fungerande vattenförsörjning och god tillgång 
till anläggningar och områden för avkoppling, fritid och kultur. Vatten- och 
avloppssystem, energiförsörjning, ren miljö, avfallshantering och bostäder är av 
strategisk vikt för människors hälsa och för regionens tillväxt. Den digitala 
utvecklingen och kompetensförsörjning har stor påverkan på hur framgångsrika 
kommunerna är inom området och kräver samverkan mellan kommunerna. 

 

STONO framförde att vi vill ta del av hur processen ser ut när beslut tas kring vilka 
frågor som ska prioriteras av STORSTHLM. 
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4. Remissvar Sjötrafikutredningen del 1 
 
Beslut: 
- Remissvar Sjötrafikutredningen del 1 godkänns med ändringen att: Skrivningen ang 
förslaget avseende förlängning av pendelbåtslinje 80 till Täby och Danderyd skärps. 

Förslag till beslut : 

- Remissvar Sjötrafikutredningen del 1 godkänns. 

 

Yrkanden 

Hans Ahlgren (L, Täby) yrkar att STONO bifaller remissvaret med ändringar att  
Skrivningen ang förslaget avseende förlängning av pendelbåtslinje 80 till Täby och 
Danderyd skärps. 

 

Beslutsgång 

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att STONO beslutar enligt det. 
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5. Remissvar Kollektivtrafikplan 2050 
 

Beslut: 

- Remissvar Kollektivtrafikplan 2050 godkänns med ändringen att remissvaret 
kompletteras med att STONO ser positivt på en möjlig förlängning till Rimbo.  

 

Förslag till beslut: 

- Remissvar Kollektivtrafikplan 2050 godkänns. 

 

Yrkanden 

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till remissvaret med ändringen att 
remissvaret kompletteras med att STONO ser positivt på en möjlig förlängning till 
Rimbo. 

 

Beslutsgång 

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att STONO beslutar enligt det. 
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6. Information om pågående arbete 
- Handlingsplan 2021 med aktiviteter 

Handlingsplanen med aktiviteter är uppdaterad och bilagd protokollet. Fortsatt fokus 
på länsplanen under 2021 utöver de andra remisser som hanteras. Förberedelser 
pågår för workshops under våren 2022 för att ta fram en ny handlingsplan för 2022 
och framåt. Vanligen tas verksamhetsplanen på decembermötet men för 2022 kan 
det beslutet flyttas till våren 2022.  
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7. Övriga frågor 
 

Detta är sista tillfället som Anders Olander (C, Norrtälje) medverkar i STONO. 
Anders slutar som kommunalråd den 30 september och ersätts av Per Lodenius (C, 
Norrtälje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


