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Landstingsstyrelsen

Utvecklingsprogram, Organisation och Genomförande
avseende den Regionala Kärnan Flemingsberg
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till Utvecklingsprogram för den regionala kärnan
Flemingsberg enligt bilaga 1
att uppdra åt gällande samverkansorganisation att aktivt verka för
Utvecklingsprogrammets genomförande
att i budget 2008 reservera 1 miljon kronor för genomförande av
Utvecklingsprogrammet
Ärendet
Det fastare samarbetet om utveckling av den regionala kärnan
Flemingsberg inleddes under 2005 då Landstinget, Huddinge och Botkyrka
(parterna) gemensamt beslöt att tillskapa en samverkansorganisation för
att ta fram ett Utvecklingsprogram för den regionala kärnan Flemingsberg.
Detta beslut baserade sig på ett gemensamt tjänsteutlåtande undertecknat
av landstingsdirektören och kommundirektörerna. Beslut om detta
tjänsteutlåtande togs därefter under hösten 2005 i landstingsstyrelsen samt
i Huddinges och Botkyrkas kommunstyrelser.
Under hösten 2005 och vintern 2006 togs sedan fram ett koncept till
Utvecklingsprogram för den regionala kärnan Flemingsberg. Detta skedde i
en process med andra viktiga aktörer i området som KI, KTH, Södertörns
Högskola, Karolinska Universitetssjukhuset, Locum, Huge, SL, Banverket,
Vägverket med flera parter. Framtagandet av konceptet till Utvecklingsprogram karaktäriserades av en stor mängd kontakter bl a i form av
workshops med dessa parter.

Bilagor
1. Utvecklingsprogram för den regionala kärnan Flemingsberg
2. Prinipöverenskommelsen, daterad 2006-05-16
3. Remissammanställning
4. PM om organisation och genomförande
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Parallellt med framtagandet av Utvecklingsprogrammet förhandlade
parterna under våren 2006 fram ett förslag till Principöverenskommelse
(bilaga 2) om en fast organisation för utveckling av den regionala kärnan
Flemingsberg.
Landstingsstyrelsen beslutade 2006-04-18 § 114 att godkänna förslaget till
principöverenskommelse samt uppdrog åt landstingsdirektören och
regionplanedirektören att ingå i ledningsgruppen. Överenskommelsen
undertecknades den 16 juni 2006 av finanslandstingsrådet respektive
kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun. Se bilaga 2.
Principöverenskommelsen tar bl a upp frågor om samverkansorganisationens struktur, uppgiften att ta fram Utvecklingsprogram samt
Genomförandeplan, krav på förankring hos parterna samt behovet att i
arbetet samverka med andra aktörer inom området.
Konceptet till Utvecklingsprogram remissbehandlades under sommaren
och hösten 2006 och fick överlag ett mycket positivt mottagande. En
översiktlig remissammanställning redovisas i bilaga 3.
Under vintern 2007 har viss överarbetning skett fram till det förslag till
Utvecklingsprogram som nu föreligger varvid genomförandeaspekterna har
tydliggjorts ytterligare. Det tar upp en stor mängd frågor av betydelse för
den regionala kärnan Flemingsbergs utveckling. Följande fem
huvuduppgifter identifieras:
•
•
•
•
•

Dra fördel av den högre utbildningens och forskningens unika
förutsättningar
Stimulera innovationer och entreprenörskap
Förbättra lägesförutsättningar
Stärk stadsdelen Flemingsbergs attraktivitet
Utveckla och stärk begreppet Flemingsberg

Arbetet med Utvecklingsprogrammet har resulterat i flera andra aktiviteter.
Under våren 2007 har ett förslag till Handlingsprogram (motsvarar
Genomförandeplan) tagits fram som redovisar en struktur som utgår ifrån
Utvecklingsprogrammet och som förutsätter att ett stort antal parter
involveras. Vissa utvecklingsinsatser bedöms kunna genomföras med stöd
av kompletterande EU-finansiering. En särskild ansökan inom det s k Mål 2
är därför under framtagande. Handlingsprogrammet, som i första hand är
ett verktyg för samverkansorganisationen, avses kontinuerligt följas upp.
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Under våren 2007 har ett gemensamt arbete med en fördjupad
översiktsplan för den regionala kärnan Flemingsberg startats mellan
Huddinge och Botkyrka.
Olika marknadsföringsinsatser förbereds. Detta handlar bl a om utgivning
av magasinet Fokus Flemingsberg, ett elektroniskt nyhetsbrev, gemensam
grafisk profil samt utveckling av hemsidan www.flemingsberg.se
Vid sitt sammanträde 27 juni 2007 godkände den Politiska Styrgruppen
förslaget till ett överarbetat Utvecklingsprogram för den regionala kärnan
Flemingsberg (bilaga 1) samt ställde sig bakom dokumentet Organisation
och Genomförande (bilaga 4) som förespråkar ett fortsatt samarbete mellan
parterna på samma sätt som hittills men med möjligheten att bilda ett
Utvecklingsbolag när tiden är mogen. Här redovisas också en tentativ
tidplan för viktiga händelser för den regionala kärnan Flemingsberg under
den kommande 10-årsperioden.
Den Politiska Styrgruppen rekommenderade också en medelstilldelning på
2,5 miljon kronor (1.0 miljon kronor vardera för Landstinget och Huddinge
och 0,5 miljon kronor för Botkyrka) under 2008 för genomförande av
förslag som finns i Utvecklingsprogrammet.

Göran Stiernstedt
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