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n VÄLKOMMEN

SÖDERTÄLJE KOMMUN  
I SOCIALA MEDIER
n Södertälje kommun använder sociala 
medier för att ge information till dig som 
medborgare och för att öka stolt  heten över 
allt bra som finns och händer i kommunen. 
När den här broschyren trycks följer exem‑
pelvis drygt 7 800 per soner kommunens 
Facebookkonto. Följ oss i sociala medier  
du med – och få information, se bilder  
och filmer med mera!

Vi har konton på Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube och Linkedin.  
En del av kommunens verksamheter,  
som biblioteken, Torekällberget och  
Kulturskolan har egna konton i olika  
sociala medier.  
 Se de olika kontona under:  

 › sodertalje.se/press

Södertälje, kontrasternas och  
möjligheternas stad. Med de  
orden skulle jag vilja beskriva  
den plats du har valt att kalla 

hem, och Södertälje är just det, en 
kontrasternas stad. En plats olik 
många andra. Här möts sött 
och salt, landsbygd och stad, 
idrott- och friluftsliv, utbild-
ning och industri. Södertälje, 
en plats där du ska kunna  
växa upp med möjligheter och  
kunna åldras med värdighet.

I Södertälje prioriterar 
vi barns och ungas 
uppväxt, både skolan 
och fritiden. Här 
finns det något för 
alla, vare sig du är 
en inbiten idrotts-
utövare, blivande  
ingenjör eller  
opera virtuos. Bland 
annat kan vi tacka 
vårt omfattande 
föreningsliv för att 
vår stad blomstrar av 
aktivitet. Bland dessa 
sidor kommer du att få 

läsa om vad som gör Södertälje  
kommun till den fina plats den är.
 Södertälje är en kommun som i hög 
utsträckning hör samman med världen 
utanför Sverige. Exportmarknadernas 

utveckling, händelser på andra 
kontinenter, elitidrottare  

som skolats här, trafiken  
genom kanalen och på motor-
vägarna, järnvägen och  
hamnen, matkulturen. Allt 

hänger ihop med världen  
bortom Mörkös sydspets.

Vare sig du studerar vid vårt 
campus eller blivit granne  
med landsbygden önskar  

jag dig varmt väl kommen  
till min och din hemstad, 

Södertälje. Hoppas du får 
en trevlig läsning. n

Boel Godner 
Kommunstyrelsens  

ordförande

VÄLKOMMEN TILL

Södertälje!
FÖRBÄTTRAD SERVICE  
MED E-TJÄNSTER
n Digitalisering är något som påverkar  
hela samhället, både privatpersoner 
och organisationer, där kommunikation 
och moderna digitala verktyg påverkar  
både fritid och arbete. Idag arbetar  
alla företag och kommuner med att  
dra nytta av digitaliseringens möjlig‑
heter att erbjuda bättre och enklare  
tjänster, bättre bemötande och en 
bättre service.
 Södertälje kommun har som ambi  ‑ 
tion att ligga i framkant i den digitala 
utvecklingen, vilken kommer att för‑
bättra servicen till våra medborgare, 
öka kvalitet och tillgänglighet, ge bättre 
bemötande i alla kommunens verksam‑
heter utifrån medborgarens individuella 
behov, oavsett om det är via webb,  
telefon och eller ett personligt möte.
 Digitaliseringen innebär att vi kan  
erbjuda bättre service genom bland 
annat bättre information, effektivare 
service och en utökad självservice med 
hjälp av e‑tjänster. I dag finns kom ‑
munens e‑tjänster under Självservice  
i menyn på sodertalje.se för att du  
som medborgare lättare ska hitta de 
dokument du behöver för att kunna  
uträtta ditt ärende dygnet runt.  
Och fler e‑tjänster kommer. 

 › sodertalje.se/sjalvservice

NÄMNDMÖTEN
n Nämndrutan, med information  
från de politiska nämnderna i kom‑
munen, publiceras regelbundet i Läns‑
tidningen inför nämndernas möten. 
Mötena är öppna om inte annat anges. 
Möteshandlingar kan laddas ned på  
sodertalje.se/namnder. De kan också 
hämtas hos Kontaktcenter i Stadshuset, 
Campusgatan 26, läsas på Stadsbiblio‑
teket i Luna kulturhus eller lämnas  
ut av nämndsekreterarna. Du når  
dem på 08‑523 010 00.

Foto: Sam Murad
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Södertäljebyrån är till för dig som 
bor, studerar, besöker eller är på 
genomresa i Södertälje. Numer 
kan kommunens föreningar och 

företag visa upp sina verksamheter i  
lokalen och ha temadagar, workshops 
och utställningar som är kopplade  
till Södertälje. 

På Södertäljebyrån  
kan du få tips på sevärd-
heter, boende, upplevelser,  
aktivi teter, kultur och 
idrotts evenemang. Här 
kan du hämta ut biljetter 
och kartor över kommunen  
och få aktuella tips på akti-
viteter för säsongen. 

Aljoša Lagumdžija som är 
chef på Södertäljebyrån berättar: 

– Den traditionella turistbyråverk-
samheten har blivit mer och mer digital 
och fler människor bokar, köper och  
hittar information via nätet. Vi kände  
att vi var tvungna att se över vår verk-
samhet för att möta nya behov och har 
utvecklat turistbyrån till Södertäljes  
nya mötesplats.

Mötesplats för invånare,  
föreningar och företag
Smaka på Södertälje lockade 500 besö-
kare på några timmar och är det mest 
besökta eventet sedan turistbyrån blev 
en mötesplats för alla i Södertälje. Här 
visade lokala företag upp lokalproduce-
rad mat och besökarna fick chansen att 
prov smaka produkter och olika rätter. 
Utställningen 91:an Karlsson visade 

originalteckningar av seriens grundare, 
som levde i Ytterenhörna, och den hölls 
tillsammans med serietidningsföretaget  
Egmont och kända illustratörer som 
tecknar dagens 91:an Karlsson. Andra 
aktiviteter det senaste året har bland  

annat varit Slöjda i Södertälje, 
Studera i Södertälje,  

Kringlor i Södertälje. 
I butiken på Salt-

sjögatan 1, finns scen 
och soundbar för 
presentationer och 
föredrag, marknads-

föringsytor, digitala 
skärmar och wifi i  

lokalen och på torget, 
samt ett konferensrum  

för företagsbesök. Är du intres-
serad att presen tera din verksamhet 

ring 08-523 060 30 så får du veta mer.

En attraktiv och tillgänglig plats
Södertäljebyråns nya inriktning är  
en lyckad satsning. Mötesplatsen för  
alla i Södertälje är en plats där vi vill  
involvera människor från olika delar  
av samhället för nya möten och sam-
arbeten. Syftet är att sprida kunskap,  
öka dialogen, och stärka utvecklingen  
av Södertälje. Målet är att bli en mer att-
raktiv, och tillgänglig plats med bredare 
service till en större målgrupp, året runt. 
Genom att prova sig fram har Söder-
täljebyrån lyckats hitta en ny väg, när 
digitaliseringen har påverkat verksam-
heten, och det nya sättet att arbeta har 
spritt sig till kommuner i hela Sverige. 

– Kommuner har hört av sig och visat 
intresse för hur vi gör i Södertälje och 
många har kommit hit på studiebesök. 
Det är roligt att vara en föregångare och 
få chansen att visa upp hur vi arbetar här 
i Södertälje, på mässor och kong resser 
till enskilda studiebesök av kommuner 
och politiska partier som också behöver 
göra något åt sina turistbyråer. 

Vad händer i Södertälje?
Det är alltid något på gång i Södertälje. 
Konserter, teaterföreställningar,  
konstutställningar, sport- och idrotts-
evenemang, filmer, stadsvandringar,  
för fattaraftnar och föreläsningar.  
I den nya evenemangskalendern  
hittar du det mesta som händer.  
Har du själv något du vill informera  
om? Gå till:

 › www2.destinationsodertalje.se/sv/
evenemang

Välkommen till Södertäljebyrån!
Södertäljebyrån – turistinformation,  
mötesplats och servicepunkt

 › Saltsjögatan 1, 151 71 Södertälje

 › 08‑523 060 30

 › turist@sodertalje.se

 › destinationsodertalje.se

n UPPLEV SÖDERTÄLJE

På Södertäljebyrån får du hjälp att hitta 
rätt till det mesta som händer i Södertälje 
kommun. Här kan du också möta föreningar 
och företag som visar upp sin verksamhet 
eller intressanta projekt. Foto: Pontus Orre

   SÖDERTÄLJEBYRÅN

mötesplatsen i Södertälje
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n UPPLEV SÖDERTÄLJE

SÖDERTÄLJEFESTIVALEN
n Den 25–27 augusti är det dags för  
den årliga stadsfestivalen som i år har 
bytt namn från Kringelfestivalen till 
Södertäljefestivalen. Njut av tre härliga 
dagar med många möjligheter till  
upplevelser, smaker, aktiviteter och 
tivoli för stora och små. Drakbåtsracet 
som utmanar alla kommunens företag 
är tillbaka den 26 augusti kl. 10.00  
vid Stenvalvsbron, Maren.  
 För den musikintresserade erbjuds  
ett späckat program med konserter på 
olika scener. Några av de klara artis‑
terna till årets festival är Nano Omar 
från Södertälje (25/8), Arja Saijonmaa 
och Benjamin Ingrosso (26/8) och FO&O 
(27/8). Södertäljefestivalen hålls i ett 
öppet område utan entréer i Södertälje  
centrum, i direkt anslutning till bussar 
och pendeltåg. Festivalen arrangeras  
av Södertälje Centrumförening i  
sam arbete med Södertälje kommun, 
som också kommer att finnas på plats  
med ett tält under hela helgen.

 › södertäljefestivalen.se

SOMMARKONSERTER

n I sommar fortsätter succén med  
sommarkonserter fyra torsdagar i juli 
i Södertälje centrum. Den nya platsen 
för konserterna är Stora torget. Först 
ut blir Peg Parnevik den 6 juli, följt av 
Larz-Kristerz den 13 juli. Den 20 juli blir 
det en hemlig artist och sommarkonser‑

terna avslutas den 27 juli med Adrijana.  
Nytt för i år är också barnaktiviteter  
och allsång. Det är fri entré och alla är 
välkomna. Programmet på torsdagar på 
Stora torget börjar 17.00 med barnaktivi‑
teter, för att sedan fortsätta med allsång 
18.00 och avslutas med en artist 19.00.
Södertälje Centrumförening arbetar för 
ett tryggare, trivsammare, tillgängligare,  
bättre och finare Södertälje centrum. 
Målet är att öka attraktionskraften i  
centrum för att fler ska besöka och  
shoppa i Södertälje, men också att locka 
besökare från närliggande kommuner.

BOKA IN DET HÄR!

MEDBORGARDAGEN
n Lägg lördagen den 14 oktober 2017 
på minnet. Då håller Stadshuset i  
Södertälje öppet för medborgardagen. 
Medborgardagen ska vara en träffpunkt, 
ett sätt att lära känna din kommun. 
Mer information om dagen kommer  
att finnas på kommunens webbplats 
och i sociala medier.

 › sodertalje.se/medborgardagen
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SÖDERTÄLJE 
INTER NATIONAL 
FOOTBALL CUP
n För tredje året i rad  
anordnas den internationella fotbolls-
cupen i Södertälje den 10–14 juli.  
En stor fotbollsturnering med lag med 
pojkar och flickor i åldrarna 9–17 år 
från alla världens hörn deltar. Kom  
och heja på, det finns flera olika  
aktiviteter för hela familjen kring  
fotbollsturneringen.

 › sifcup.se

1800-TALSVECKAN 
n Följ med på en magisk resa till‑
baka i tiden! Den 30 juni–2 juli pågår 
1800-talsveckan på Torekällberget  
i Södertälje. Mer information se  
Topplista besöksmål sidorna 8–9.

 › 1800talsveckan.se
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STADSVANDRINGAR 
n Under hela sommaren kan du gå på 
stadsvandring i Södertälje. Vi har nya 
spännande teman på årets stadsvand‑
ringar. Mer information se Topplista  
besöksmål sidorna 8–9.

FÖRETAGARDAGEN
n Den 17 november är det dags! För 
tredje året i rad blir det Södertälje före‑
tagardag och Södertäljegalan. Vi börjar 
på Scaniarinken med Frukostklubben 
och mässa och avslutar dagen på Res‑
taurang Snäckviken där det dukas upp 
för Södertäljegalan. Syftet med dagen  
är att skapa en plattform för möten 
mellan näringslivet, kommunen, orga‑
nisationer och allmänheten med ambi‑
tion att stärka Södertäljes varumärke.

 › sodertaljeforetagardag.nu
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n UPPLEV SÖDERTÄLJE

TOPPLISTA BESÖKSMÅL  
OCH AKTIVITETER

Vad är det som besökarna vid Södertäljebyrån frågar efter?  
Vad vill de se och uppleva? Södertäljebyråchefen Aljoša Lagumdžija  
har listat aktiviteter och utflyktsmål som är välkända men också  
några som är mindre kända men väl värda ett besök:

TOM TITS EXPERIMENT
n Ett av Sveriges största Science Center 
för besökare i alla åldrar. Vetenskapen 
upplevs genom att besökarna får  
leka, trixa, klämma och känna på  
alla utställningar. Pedagogiskt och  
upp skattat av alla.

 › Storgatan 33, 08‑550 225 00

 › tomtit.se

1800-TALSVECKAN –  
FRI ENTRÉ!
n Den 30 juni till 2 juli vaknar den 
sörmländska historien till liv! Då går 
1800‑talsveckan av stapeln på Torekäll‑

berget i Södertälje. Följ med på en  
magisk resa tillbaka i tiden och smaka,  
prova och känn historien. Det är frilufts   ‑ 
museet Torekällberget som arrangerar 
veckan med skådespelare och hant‑
verkare. Det kommer att finnas ett  
riktigt ånglok, karusell, kasperteater,  
loppcirkus, musik och torghandel.  
Veckan inleds 26–29 juni för dig som vill 
lära dig mer om Södertälje och Sverige 
på 1800‑talet. Gratis föreläsningar  
och visningar för alla smaker. 

 › 1800talsveckan.se

ÅNGFARTYGET EJDERN
n Ångfartyget Ejdern är världens  
äldsta nu fungerande fartyg i sitt slag. 
Populärast är turerna till Birka. Mellan 
maj och september seglar Ejdern till  
Birka, Adelsö, Drottningholm och  
Mariefred. Nyhet: Badresor till Farsta  ‑ 
näs kostnadsfritt för barn upp till  
18 år. (10 och 11 juli) 

 › Köp biljetter på Södertäljebyrån,  
08‑523 060 30

 › ejdern.org

YTTERJÄRNA
n Ytterjärna erbjuder lantliv, lugn  
och harmoni. Kulturhuset i Ytterjärna 
blandar artister och show med lunch‑
restaurangernas ekologiska och  
när producerade mat. Vandra EKO‑ 
leden och se hur ekologisk odling  
fungerar i praktiken. Ytterjärna är  
centrum för antroposofernas verk‑
samhet och hit lockas besökare från 
Sverige och övriga Europa. 

 › Ytterjärna, Järna, 08‑554 302 00

 › kulturhuset.nu

STADSVANDRINGAR 
n Under perioden maj–augusti kan 
du följa med våra kunniga guider på 
stadsvandringar i grupp och låta dem 
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n UPPLEV SÖDERTÄLJE

visa staden och dess historiska platser. 
Stadsvandringar varje tisdag och onsdag 
med start klockan 18.00, olika teman 
och samlingsplatser från dag till dag.
Nytt för i år är bland annat: Vandring 
om Assyrisk kultur, Ytterjärna och  
Oktoberteatern.  

 › destinationsodertalje.se/besoka/ 
stadsvandringar-2017

SYDPOOLEN
n Sydpoolens äventyrsbad är en  
upplevelse för alla som gillar vatten.  
Här finns storstockholms enda bassäng  
med hissnande vågor, rutschbanor, 
strömkanal, bubbelbädd, vatten‑
kanoner, bubbelpool och vatten lek‑
saker. För de allra minsta finns Pigges 
Lagun – ett litet miniäventyrsbad,  
i motionsbassängen finns även en  
stor bubbelpool.

 › Sydpolen Actic, Östra Kanalgatan 2, 
08‑554 428 00

TULLGARNS SLOTT
n Det kungliga slottet Tullgarn har  
dagliga guidade turer under maj– 
september, och ibland även speciella  
utställningar. Slottet har en speciell  
historia och besöks fortfarande av 
kunga familjen. På ägorna finns även 
ett värdshus med övernattnings‑
möjligheter, ett café, en stor trädgård 
och en stor slottspark. 
 

 › Tullgarns slott, Vagnhärad,  
08‑551 720 11

 › kungahuset.se/ 
besokkungligaslotten/tullgarnsslott 

WENDELA HEBBES HUS
n Museum och restaurang där familjen  
Hebbe lyfts upp. Wendela Hebbe var 
Sveriges första kvinnliga journalist. 
 

 › hebbevillan.se

DOCKMORAN I JÄRNA
n Dockmorans museum har uppåt  
1 000 dockor, i samlingen finns  
en del antika dockor i porslin, men  
huvud delen består av moderna dockor.  
Museet är inrymt i en liten levande  
gård med anor från 1880‑talet. Njut av 
din medtagna matsäck i trädgården och 
passa på att hälsa på djuren på gården. 
Här bor hästar, kor, getter, får, kaniner, 
höns, duvor, gäss och ankor, hundar och 
katter. DockMorans museum och gård 
har öppet onsdagar och lördagar  
kl. 11.00–17.00 juni–augusti. 

 › Dockmoran, Älmsta Gård, Järna,  
08‑551 520 18

THE BEACH
n The Beach är en av världens främsta 
anläggningar för beachvolley inomhus. 
The Beach erbjuder både privatperso‑

ner och företagsgrupper roliga turne‑
ringar, fester, kick‑offer, grundkurser, 
tränings grupper och seriespel.  
23 grader året runt. 

 › The Beach, Hansavägen 10,  
08‑121 346 66

 › thebeach.se

 

GOLF SOUTH STOCKHOLM
n Kallfors och Vidbynäs ger dig Golf 
South Sthlm – ett koncept där du får 
södra Stockholms två bästa och mest 
trivsamma golfklubbar i ett och samma 
medlemskap. Bägge golfklubbarna  
har starka profiler och golfbanorna  
rankas bland landets 20 bästa.  
Golf South Sthlm består av 72 hål  
och levererar golfupplevelser till alla 
åldrar, från nybörjare till elitspelare.  

 › Golf South Sthlm, Kallfors Golfklubb/
Vidbynäs Golf Club, 08‑551 70 000

 › golfsouth.se

HÄMTA DIN 
BESÖKSKARTA
n Vill du hitta rätt och ta  
del av olika besöksmål och 
boende möjligheter som finns  
i kommunen? Hämta besöks‑
kartan på Södertäljebyrån.

 › destinationsoderalje.se

  MAT & DRYCK 
FOOD & DRINKS

À la carte A

Amerikanskt, American B

Café/konditori, Café/patisserie C
Asiatiskt, Asian D

Spanskt, Spanish E

Libanesiskt/turkiskt,  F

Lebanese/turkish
Grekiskt, Greek G

Hamburgare/pizza/kebab H

Italienskt, Italian I

Nattklubb/pub, Night club/pub J

Gastropub K

Lunch L

Indiskt, Indian M
 

 

1. 137:ans Bar & Kök A-B
 Oxbacksgatan 6
 +46 (0)70 480 17 61 
 137ans.se

2. Asian Roxy D-L
 Nygatan 27 A
 +46 (0)8 550 355 66
 www.asienroxy.com

3. Barolo Ristorante  A-I
 Slussgatan 7
 +46 (0)8 550 683 00
 www.baroloristorante.se

4. Caesar’s Kitchen A-B-I-L
 Slussgatan 5
 +46 (0)8 550 639 97
 www.caesars.nu

5. Café Kringlan C-L
 Storgatan 4
 +46 (0)8 550 881 22

6. Café Tratten C-L
 Storgatan 21
 +46 (0)8 550 610 65

7. Down Town  A-B-F 
Steakhouse och Meze 

 Nygatan 21
 Tel +46 (0)8 550 666 76
 www.down-town.se 

8. Espresso house C-L
 Stationsplan 1
 +46 (0)10 510 13 10
 www.espressohouse.com

9. Grekiska  G-L 
Kolgrillsbaren

 Ängsgatan 3 och  
Storgatan 15 
+46 (0)8 550 291 46

 grekiskakolgrillsbaren.se

10. Fratelli Ristorante       A-I 
Italiano

 Nygatan 27 A 
 +46 (0)8 550 352 45 
 www.fratellis.se

11. Castello café &  
konditori C-L

 Storgatan 15
 +46 (0)8 550 161 75
 www.konditoricastello.com 

12. La Cantina A-I
 Nygatan 2
 +46 (0)8 550 666 00
 www.lacantina.se

13. Lilla Styrbjörns A-L-K
 Jovisgatan 2
 +46 (0)8 408 088 99
 www.lillastyrbjorn.se 

14. Old Gravediggers’ Inn A-I
 Mälaregatan 10
 +46 (0)8 550 631 83
 www.gravediggers.se 

15. Medusas Källare A-G
 Kaplansgatan 1
 +46 (0)8 550 325 25
 www.medusaskallare.se

16. Minako A-D
 Badhusgatan 1
 +46 (0)8 550 868 55
 www.minako.se

17. Mira Mar  A-E-L
 Strandgatan 10 
 +46 (0)8 550 321 20 
 www.mira-mar.se 

18. Café Dubai A-I
 Mälaregatan 8
 +46 (0)8 550 121 20
 www.cafedubai.se

19. Nancy’s C-L
 Storgatan 3 och  

Polhemsgatan 3
 +46 (0)8 550 339 55 
 www.nancysfood.se 

20. O’Learys Sportbar C-L
 Slussgatan 3 
 +46 (0)8 550 879 99 
 www.olearys.se/sodertalje 

21. Old McLovis A-B-J
 Lovisinsgatan 11
 +46 (0)8 550 889 64
 www.mclovis.se

22. Plaza Kitchen  A-B-H-I 
& Bar

 Järnagatan 8
 +46 (0)8 550 885 36
 www.plazarestaurang.se

23. Quality Hotel Park A-J-L
 Saltsjötorget
 +46 (0)8 550 265 00
 www.nordicchoicehotels.se

24. Ranch  A-B-J-L 
Steakhouse  

 Gästgivaregatan 3 
 +46 (0)8 550 126 66 
 www.ranchsteakhouse.se 

25. Restaurang Habibi A-F-L
 Lovisingatan 7
 +46 (0)8 550 152 52

26. Full House A-I
 Nedre Torekällgatan 10
 +46 (0)8 550 637 83

27. Peshwar Indisk  M 
Restaurang 

 Stockholmsvägen 2A
 +46 (0)8 550 319 74
 peshwarindiskrestaurang.se

28. Scandic Skogshöjd A-J-L
 Täppgatan 15
 +46 (0)8 517 391 00  

www.scandichotels.se

29. Lindbloms café C
 Torekällberget
 +46 (0)8 550 169 12

30. Södertälje Gästhamn C-L
 Järnvägshamnen 
 +46 (0)8 550 647 12
 +46 (0)70 310 64 49
 www.gasthamn.se

31. Atilla’s A-I
 Birkavägen 4
 +46 (0)8 550 310 10
 www.atillas.nu 

32. Tidermans konditori C-L
 Storgatan 4 och 17
 +46 (0)8 550 168 48
 www.tidermans-bageri.se 

33. Tom Tits Experiment C-L
 Storgatan 33
 +46 (0)8 550 225 00 
 www.tomtit.se

34. Restaurang A-I  
Snäckviken

 Kvarnbergagatan 14
 +46 (0)8-409 262 00

35. Wayne’s Coffee C-L
 Storgatan 21
 +46 (0)8 550 105 20
 www.waynescoffee.se

36. Wendela Hebbes  A-C-L 
Hus Restaurang

 Vettersgatan 4 
 +46 (0)8 550 866 75
 www.hebbevillan.se 

37. Café Habibi  C-F-L
 Nygatan 15 A
 +46 (0)70-879 34 41

38. Rosteriet C-L
 Strandgatan 10
 +46 (0)76 337 75 57

39. Stadshusrestaurangen L
 Campusgatan 26
 +46 (0)8 523 062 87

40. Bergets bageri C
 Torekällberget
 +46 (0)8 550 169 14
 torekallbergetsbageri.se

41. Mumbai Garden M
 Campusgatan 36
 +46 (0)8 550 332 21
 www.mumbaigarden.se

42. Subway C-L
 Genetaleden 7 och  

Stationsplan 3, Södertälje
 +46 (0)8 550 101 10,  

+46 (0)8 550 359 33
 www.subway.com 

  TAXI

Södertälje taxi
+46 (0)8 550 200 00
www.sodertaljetaxi.se

Taxi Kurir Södertälje
+46 (0)8 550 333 33
www.taxikurir.se 

  SHOPPING

43. Lunagallerian
 Storgatan 15
 www.lunagallerian.se

44. Telgehuset
 Storgatan 3
 www.telgehuset.se

45. Varuhuset Kringlan
 Storgatan 4
 www.kringlanshopping.se

Öppettider centrum
Måndag–fredag: 10–19. 
Lördag: 10–16
Söndag: 11–16. 

Opening hours city center
Monday–Friday: 10am–7pm.
Saturday: 10am–4pm. 
Sunday:11am–4pm

www.sodertaljecentrum.com

  INFORMATION

Södertäljebyrån –  
Turistinformation, mötes-
plats och servicepunkt.
Saltsjögatan 1
+46 (0)8 523 060 30
destinationsodertalje.se

Öppettider
Måndag–fredag: 10.00–18.00 
Lördag–söndag: Stängt.
Juni–augusti:
Måndag–fredag: 09.00–18.00
Lördag–söndag: 10.00–14.00

Opening hours
Monday–Friday: 10am–6pm. 
Saturday–Sunday: Closed.
June–August:
Monday–Friday: 9am–6pm.
Saturday–Sunday: 10am–2pm.
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  Sevärdhet, Point of interest
  Hotell, Hotel
  Vandrarhem, Hostel
  Turistbyrå, Tourist office
  Parkering, Parking
  Parkeringshus, Garage
  S/S Ejdern
  Taxi
  Buss, Bus
  Gästhamn, Marina
  Idrottshall, Sports hall
  Tennisbana, Tennis court
  Skatepark, Skate park
  Badhus, Swimming pool
  Bibliotek, Library
 Högskola, College
  Konsthall, Art gallery
  Teater, Theater
  Scen, Stage
  Polis, Police
  Vårdcentral, Health center
  Sjukhus, Hospital
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NATURCENTRUMS  
KOMMANDE  
AKTIVITETER
26 augusti – Fladder   mus - 
natt vid Linasjön. Kl 20.00– 
22.00, Lina naturreservat,  
samling vid reservatspar    ke  ‑ 
ringen längs Linavägen

24 september – Höstdag vid  
Naturskolan för hela familjen.  
Kl. 11.00–14.00, Södertälje  
Naturskola

14 oktober – Svampguidning  
i Yttereneby. Kl. 10.00–13.00,  
Ytterenby naturreservat, samling 
bakom busshållplatsen

2 december – Vinterverkstad vid 
Naturskolan för hela familjen.  
Kl. 13.00–16.00, Södertälje  
Naturskola i Lina

I Södertälje finns drygt 6000 hektar 
skyddad natur vilket motsvarar 8,7 
procent av kommunens totala yta. 
Här finns områden för alla intressen, 

allt från bad till vilda skogar. Natur-
centrum på kommunens miljökontor  
är enheten som förvaltar och utvecklar  
de nio kommunalt bildade naturreser-
vaten. Naturcentrum ansvarar även  
för skogsförvaltningen och viltvården  
i kommunen samt främjar natur – och 
utomhuspedagogik genom Naturskolans 
verksamhet i Lina. 

Varje år anordnar Naturcentrum  
kostnadsfria aktiviteter för allmän   - 
heten, såsom det populära kosläppet i  
maj och gör åtgärder för att bevara bio-
logisk mångfald och främja det rörliga 
friluftslivet. 

Besök Brandalsund naturreservat 
Brandalsund naturreservat inrättades 
2016 med syfte att bevara och utveckla 
ett viktigt område för rekreation och  
biologisk mångfald. Den 17 juni i år  
invigdes reservatet.

På cykelavstånd från både Järna och 
Södertälje samt med en ny parkering och 
hårdgjorda stigar inom området är reser-

vatet lättillgängligt och ett 
populärt utflyktsmål. Här 
hittar du vidsträckta sand-
stränder, en pelarsal av 
mäktiga tallar och en art-
rik hagmarksflora. Under 
våren har Naturcentrum 
monterat två nya grill  - 
platser med vedförråd och 
satt upp två picknickbänkar 
invid södra och östra stranden.

Inom reservatet kan du upp-
täcka Trindborgen, en fornborg 
med anor från 1400-talet, eller  
ta dig upp på den skogsklädda  
bergryggen väster om hagmarken  
där du kan njuta av utsikten över 
Hallsfjärden. Följ den gulmarkerade 
Fornborgsstigen för att ta dig upp på  
bergryggen. Här kan du uppleva en  
spännande och omväxlande natur  
bland gammelskog i branten, häll  -
marker och fler fornlämningar. n

Mer information 
Via karta.sodertalje.se finner du alla 
kommunens naturreservat. Information 
om Naturcentrums verksamhet och  
evenemang finns även på: 
 › sodertalje.se/kultur-och-fritid 

 › sodertalje.se/naturevenemang

Följ oss på Facebook –  
Natur och friluftsliv i Södertälje
Du kan även hitta informationsfoldrar 
till alla kommunala naturreservat  
och andra naturområden samt guide-
programmet på Södertäljebyrån.

 MÖT NATUREN I VÅRA FINA 

natur reservat

n UPPLEV SÖDERTÄLJE

Vill du komma ut i naturen?  
Besök något av våra 24 naturreservat 
och hitta just ditt utflyktsmål för dagen. 
Brandalsund är vårt senaste tillskott.
Illustration: Olav Hans‑Ols
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Namnet Tälje har en sammansatt 
bakgrund. Några ortsnamns-
forskare menar att namnet kom-
mer från det fornsvenska ordet 

Talgh som betyder inskärning eller vik. 
Andra menar att det är släkt med ordet 
tälja – göra en skåra. En tredje tolkning 
är att Tälje härstammar från ett forn-
samiskt ord för ”näs eller landtunga  
mellan två vattendrag”. I Södertäljes  
fall är det ett näs mellan Mälaren och 
Saltsjön. Vi kan se hur Mälaren gör  
en inskärning från norr och Saltsjön 
(Östersjön) från söder. Namnet Tälje 
stavades till en början på flera olika 
sätt. I flera äldre dokument från medel-
tiden finns det latinskt påverkade Tælgia eller 
Tælghia. Under 1500-talet och ett par århund-
raden framåt blev det svenska namnet Telge, 
med flera stavningsvarianter, vanligt.

År 1622 anlades ett annat Tälje i Rosla-
gen där Östersjön skär in i en vik. För att 
kunna skilja dessa båda Tälje åt, fick det 
äldsta Tälje i söder prefixet söder och 
blev Södertelge medan den nyanlagda 
orten i nordost blev Norrtelge. 

Under 1800-talet var stavningen Söder-
telge den vanligaste men även Södertelje 
förekom. Med nystavningsreformen som 
genomfördes under 1910-talet blev det  
officiella namnet på vår stad Södertälje. 
Den förkortade varianten Telge eller  
Tälje förkommer alltjämt och vi finner  
den ibland annat Telgekoncernen, stads-
delen Tälje och universitetsfilialen  
Campus Telge.

Sankta Ragnhild – symbol  
för Södertälje
Sankta Ragnhild är Södertälje kommuns 

stadsvapen. Den har en hög igenkänning 
och är en stark symbol. Användandet av hel-
gonet Sankta Ragnhild som symbol för Söder-
tälje påbörjades redan 1628. Hon var Konung 
Inge den yngres drottning och sägs ha blivit 
begravd i Södertälje. Stadens vapen fastställ-
des 1935. Korset och pilgrimsstaven är Sankta 

Ragnhilds helgonattribut och kronan  
bär hon i egenskap av drottning. n

Läs mer om Södertäljes historia på:

 › destinationsodertalje.se

n UPPLEV SÖDERTÄLJE

En bit historia

På 800-talet inrättade köp‑
männen i Birka en postering 
vid Tälje. Den skulle skydda 
och hjälpa de sjöfarande när 
de släpade sina fartyg över 
näset. De som bodde här 

blev de första Täljeborna.

I slutet av 1300-talet 
byggdes en borg strax 
norr om Tälje för att 

skydda staden och göra 
skatteindrivningen mer 

effektiv. Borgen fick 
namnet Telgehus.

År 1719 brändes stadens råd‑
hus ner och 1735 invigdes ett 
nytt rådhus vid Stora torgets 

västra sida. Det har under 
åren byggts på, förändrats 

och flyttats och finns idag på 
torgets östra sida.

Den begynnande industria‑
liseringen medförde stor 

inflyttning av arbetskraft 
och med den kom många 
barn som behövde under‑
visning. Oxbackens folk-

skola stod klar 1886.

Hela 1960-talet var 
en hektisk bygg-
period. Södertälje 

blev en mång-
kulturell stad med 

flera olika språk 
och kulturer.
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VISSTE DU ATT…
n Södertälje brandkår ingår  
i Södertörns brandförsvars-
förbund som ansvarar för  
räddningstjänsten för dig  
som bor i Botkyrka, Ekerö,  
Haninge, Huddinge, Nacka,  
Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 
Södertälje och Tyresö kommun.
 Södertörns brandförsvars‑
förbund är ett kommunal‑
förbund som styrs av en  
för  bundsdirektion med för‑
troendevalda politiker från  
de tio medlemskommunerna. 
 Södertörns brandförsvars‑
förbund arbetar tillsammans 
med medlemskommunerna 
för att skapa ett tryggare och  
säkrare samhälle. 

 › sbff.se/

MEDBORGARE 
TYCKER TILL OM 
KOMMUNENS 
VERKSAMHETER
n I år deltar Södertälje kom  ‑ 

mun för sjätte gången i SCB:s 
(Statistiska centralbyrån)  
medborgarundersökning.  
Under augusti får 1 600 slump‑
mässigt utvalda Södertäljebor  
i åldrarna 18–84 år ett brev. 
Där finns inloggningsuppgifter 
till SCB:s webbplats där det  
går att besvara frågorna. På 
webben finns möjlighet att  
besvara frågorna på svenska,  
finska, spanska, engelska 
och arabiska. Under septem‑
ber skickas även frågorna ut i 
skriftlig form. Vi hoppas att så 
många som möjligt svarar på 
frågorna! För kommunen är  
det viktigt att veta vad med‑
borgarna tycker om kommunens 
verksamheter. Vi vill veta både 
vad vi gör bra och vad som  
behöver förbättras. 
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VILL DU BLI EN AV OSS?
n Mer än 300. Så många olika typer av 
tjänster finns i Södertälje kommun. Du  
vet säkert att en kommun anställer lärare,  
undersköterskor och socialsekreterare. 
Men visste du att vi även anställer eko‑
nomer, miljöinspektörer och scentekniker? 
Just nu har vi särskilt behov av att anställa 
socialsekreterare, lärare och samhälls‑
byggnadsingenjörer. Du hittar alla våra 
lediga tjänster på:

 › sodertalje.se/ledigajobb 

Senaste nytt om jobb och  
annat i sociala medier!
I våra sociala medier lägger vi upp  
spännande uppdateringar från verk‑
samheten samt lediga tjänster, följ  
oss på Facebook och LinkedIn!  

 › Facebook: Jobba i Södertälje kommun 
(facebook.com/jobbaisodertalje)

 › Linkedin: Södertälje kommun  
(linkedin.com/company/ 
sodertalje‑kommun)

Få tips på roliga aktiviteter och  
läs om kommunens verksamheter 
Informationsbladet delas ut varje  
månad till alla som bor i kommunen.  
Det finns även att hämta hos  
Kontaktcenter i Stadshuset, på  
Södertäljebyrån, kommunens  
biblio tek och Torekällberget.  
Du kan läsa informationsbladet  
i digital form på: 

 › sodertalje.se/infobladet

Får du inte informationsbladet? 
Kontakta kommunikations ‑ 
avdelningen på

 › e-post: info@sodertalje.se

SARA JERVFORS  
KAN ÅTER BLI ÅRETS 
MÅLTIDSCHEF

Nomineringarna till Årets 
Måltidschef är klara. Söder-
tälje kommuns kostchef,  
Sara Jervfors, är en av dem 
som har chans att vinna  
tävlingen som arrangeras  
av White guide junior.

n Kostenheten i Södertälje  
kommun har tidigare tagit 
hem flera priser i tävlingen  
White guide junior. Sara  
Jervfors har utsetts till Årets 
Måltidschef, Lina grundskola 
till Årets skolrestaurang,  
Ewa Lofvar Konradsson till 
Årets skolmatspolitiker.  
Södertälje kommun har även 
tidigare utsetts till Årets  
skolmatskommun.
 I år har Sara Jervfors åter 
chansen att bli Årets Måltids-
chef. Hon tävlar mot chefer 
från Karlstad, Katrineholm, 
Haninge, Göteborg, Sunds‑
vall, Eskilstuna, Täby, Örebro 
och Skellefteå. Oavsett om 
Sara Jervfors vinner eller inte, 
rankas hon som en av landets 
tio bästa. White Guide Junior 
avgörs i Göteborg den 19  
september 2017.
 Juryn i tävlingen White  
Guide Junior bedömer smak 
och näring, måltidsmiljö, ser‑
vice, pedagogiskt samarbete,  
engagemang från rektorn, 
kommunala satsningar, håll‑
barhet och andra parametrar 
som bidrar till att höja mål‑
tidsupplevelsen för eleverna. 
Totalt är drygt 200 förskolor, 
skolor och seniorboenden tes‑
tade under det senaste året.

n SÖDERTÄLJE KOMMUN

Missa inte Södertälje kommuns  
informationsblad!
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n Destination Södertäljes uppdrag  
är att stärka näringslivet i Södertälje  
och att öka attraktionskraften för  
Södertälje som plats. Tillsammans med 
andra aktörer vill vi skapa ett ännu 
bättre Södertälje där det finns utrymme  
att utveckla och förverkliga idéer. Vi 
vill lyfta fram de olika möjligheter som 
finns för företagare, studenter och  
besökare och även visa att Södertälje  
är en attraktiv plats att leva och bo i. 

Vill du komma i kontakt med  
oss i näringslivsfrågor? 
På www.sodertalje.se hittar du  
vår företagarportal där vi samlar all 

information som rör företagande samt 
information om vad som är på gång  
i näringslivet. 

 › E-post: naringsliv@sodertalje.se 

 › soderalje.se/foretagande    

Vill du komma i kontakt med oss  
i frågor om platsvarumärket?
På Destination Södertäljes webbsida 
hittar du inspiration och information 
om allt som händer i Södertälje.  
Där hittar du även information om  
varumärket Södertälje och hur du  
kan vara en del av det. 

 › E-post: destination@sodertalje.se

 › destinationsodertalje.se  

n SÖDERTÄLJE KOMMUN

GRAFIKENS HUS

n Grafikens Hus är ett museum för 
samtida grafisk konst, som verkar för 
att göra den grafiska konsten tillgänglig 
för alla, som flyttade från Mariefred till 
Södertälje år 2015. Grafikens Hus har 
ännu ingen fast utställningslokal,  
utan jobbar genom en aktiv projekt‑
verksamhet på olika platser och i nya 
sammanhang, men med ett kontor i 
Stadshuset på Campusgatan 26.
 I sommar drar Grafikens Hus igång 

projektet Generation Grafik, ett  
projekt som vill öka intresset för  
samarbete mellan konstnärer från  
skilda generationer. Projektet är ett 
samarbete mellan Grafikens Hus,  
Grafikskolan i Stockholm och  
Kultur 365 i Södertälje kommun.

FAKTA
Grafikens Hus verkar för att göra den 
grafiska konsten tillgänglig för alla.  
De samlar och visar verk, utforskar 
konstformen och testar gränserna för 
att föra den framåt. I mars 2014 brann 
Grafikens Hus i Mariefred ner. Styrelsen 
och ledningen för Grafikens Hus beslu‑
tade sig då att etablera sig på nytt i  
Södertälje. Läs mer om Grafikens hus 
och håll koll på vad som händer:

 › grafikenshus.se

 › facebook.com/grafikenshus

 › Instagram: @grafikenshus

HYR FLYTVÄST PÅ 
BRANDSTATIONEN
n Att använda flytväst när du ska ut  
på sjön är en bra livförsäkring. Om  
du inte har en egen kan du hyra en  
på brandstationen. De finns i alla  
storlekar och hyrs ut per dag eller  
vecka. Alla heltidsbrandstationer  
lämnar ut och tar emot flytvästar  
dagligen kl. 10–22.

Kostnad
 › 10 kr per dygn/flytväst

 › 50 kr per vecka/flytväst 

Ring i förväg när du vill komma och  
hyra flytväst. Stationen kan vara  
obemannad vid larm. Telefonnumret  
till Södertörns brandförsvarsförbunds 
växel är 08‑721 22 00. De kopplar dig 
vidare till din närmaste brandstation. 
Brandstationen i Södertälje ligger  
alldeles bredvid Stadshuset, adress  
Campusgatan 30. 

Varför ska jag använda flytväst?
En flytväst är den viktigaste utrustningen 
du har när du befinner dig på sjön. Även 
om du kan simma är risken stor att du 
grips av panik om vattnet är kallt eller  
om det är långt till land. Med flytväst 
håller du dig flytande samt syns tydligt 
för de som letar efter dig.
 Analyser gjorda av Svenska Livrädd‑
ningssällskapet visar att hälften av de 
personer som drunknat i samband med 
fritidsbåtsolyckor förmodligen kunnat 
överleva om de använt flytväst. Det  
betyder att 185 människors liv hade  
kunnat räddas under de senaste 10 åren.

HÅLL SÖDERTÄLJE RENT
n I Södertälje kommun används gröna 
påsar för hushållsavfall. Restpåsar och 
gröna påsar hämtas av en sopbil och  
körs till Tveta Återvinningsanläggning  
för sortering. Restpåsen körs sedan till 
förbränning på en anläggning utanför 
kommunen. Gröna påsen förbehand‑
las och körs till det kommunala renings‑
verket, Himmerfjärdsverket, för rötning. 
Biogasen som bildas uppgraderas till  
fordonsgas.
 Returen och Tveta är två återvinnings‑
centraler i Södertälje kommun. Med ett 
besökskort kan du sortera dina grov‑
sopor, farliga avfall och trädgårdsavfall 
utan kostnad 18 gånger varje år.
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S
ödertälje kommun ska ge  
service till alla människor  
som bor och arbetar här.  
Kommunen har hand om och 
ansvarar för många saker som 
du som invånare behöver. 

Bland annat ser kommunen till att det 
finns skolor och förskolor till barnen,  
någonstans där gamla och sjuka kan  
få vård och hjälp när de inte klarar  
sig själva. 

Kommunen ser också till att  
sopor hämtas, det kommer  
vatten ur din kran, att vägarna 
är körbara och planerar för 
byggande och kultursats-
ningar. Kort sagt så ska kom-
munens verksamhet säkra 
den lokala välfärden. 

Vem beslutar över kommunen?
Det är riksdagen och regeringen som 
sätter ramarna för den kommunala 
verksamheten. Staten har lagt över mer 
och mer arbetsuppgifter på kommunerna  
och i dagsläget är svenska kommuner 
unika i världen med sitt stora verksam-
hetsområde. I jämförelse med andra 
länder där mycket av det kommunerna 
gör ligger på staten eller länet. I Sverige 
finns en kommunallag som reglerar vilka 
verksamheter som är obligatoriska för 

kommunen och vilka som kommunerna 
kan sköta frivilligt (se faktaruta).

En kommun kan självständigt,  
inom vissa ramar, fritt bestämma vilka 
frivilliga verksamheter kommunen ska 
sköta och kommunen har rätt att ta ut 
avgifter för skötsel av verksamheten. 
Kommunal självstyrelse hör ihop med 
demokrati och medborgarnas möjlig  - 
het att påverka kommunala beslut och 
kräva att politiker tar sitt ansvar. När  

en kommunmed borgare kom-
mer i kontakt med Södertälje 

kommuns verksamheter 
ska de känna att de har 
samma möjligheter,  
rättigheter och skyldig-
heter som alla andra  

medborgare.  

Hur styrs en kommun?
För att ta hand om ansvaret  

för kommunen behövs en väl  
fungerande organisation. Södertälje 
kommun sköts av de politiker som  
medborgarna valt. Det är du och alla 
röstberättigade i Södertälje som tillsam-
mans, i kommunalvalet, väljer vilka  
som ska styra kommunen. Södertälje 
kommun har en stor organisation  
med både förvaltningar och bolag som 
sysselsätter närmare 7 000 personer.  

n SÖDERTÄLJE KOMMUN

Vad gör en 
kommun?

OBLIGATORISKA UPPGIFTER  
FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN: 
 › Barnomsorg 

 › Skola och vuxenutbildning samt 
svenska för invandrare (sfi) 

 › Social omsorg (för äldre och  
personer med funktions‑
nedsättning samt individ‑  
och familjeomsorg)

 › Plan och byggfrågor

 › Miljö och hälsoskydd

 › Bostäder 

 › Vatten och avlopp

 › Renhållning och avfallshantering

 › Räddningstjänst

 › Civilt försvar

 › Bibliotekverksamhet

FRIVILLIGA UPPGIFTER  
FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN: 
 › Fritids‑ och kulturverksamhet

 › Kulturskola

 › Flyktingmottagning

 › Konsumentrådgivning

 › Parkskötsel 

 › Skogs‑ och naturvård

Har du någon gång funderat över vem som 
bestämmer och hur den kommunala verksamheten 
ser ut i din kommun? Och vem är det som styr över 
kommunen. I den här texten förklarar vi hur det ser 
ut i Södertälje kommun och vilka möjligheter du har 
att påverka och få insyn i verksamheten. Foto: Pontus Orre

"Du som är  
kommuninvånare 

har också möjlighet 
att överklaga kom-

munala beslut"
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De stora besluten
Politikerna som valts får en plats i  
kommunfullmäktige, som utser kom-
munstyrelsen. Kommunstyrelsen leder 
och samordnar allt arbete och ansvarar  
för kommunens ekonomi. De stora 
övergripande besluten tas av kommun-
fullmäktige, till exempel budgeten och 
hur mycket skatt invånarna ska betala. 
Kommunfullmäktige sammanträder tio 
gånger om året och alla sammanträden 
är öppna för dem som vill lyssna. 

Det är kommunfullmäktige som  
beslutar vilka nämnder som ska finnas 
och väljer ledamöter till nämnden. Ex-
empel på nämnder i Södertälje kommun 
är miljönämnden, socialnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden. Nämnderna  
ansvarar för det dagliga arbetet inom 
kommunen, förbereder ärenden som 
kommunfullmäktige ska besluta om och 
genomför de beslut som redan fattats. 
Det är tjänstemän på respektive kontor 

som utför det dagliga arbetet. Som kan 
vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt 
bistånd eller organisera äldreomsorgen. 

Vem ser till att det går rätt till?
Utvalda revisorer granskar Södertälje 
kommuns verksamheter som är nämn-
der, styrelser, kommunala företag och 
enskilda ledamöter. Granskningen inne-
bär att revisorerna prövar om verksam-
heten lever upp till fullmäktiges mål,  
om den följer beslut, lagstiftning och  
föreskrifter samt om den ekonomiska  
redovisningen är korrekt. 

Du som är kommuninvånare har också  
möjlighet att överklaga kommunala  
beslut, till exempel beslut som är fattade 
av fullmäktige. Det är du och alla andra 
södertäljebor som genom att rösta och 
välja politiker i kommunalvalet som be-
stämmer hur Södertäljes framtid ska se 
ut. Och du kan påverka och lämna förslag 
även mellan valen på flera olika sätt. n

BESLUT:  
SÅ FUNKAR DET
Så här går det till när du 
skickar in ett förslag eller en 
ansökan till kommunen.

1 Handlingen kommer in och 
diarieförs. Det innebär att  

den registreras och stämplas med 
dagens datum. Handlingen blir  
nu ett ärende.

2 Ärendet kommer till en 
handläggare. Handläggaren 

tar fram ett besluts underlag. Ibland 
behöver ärendet skickas på remiss 
till andra nämnder eller myndig‑
heter, organisationer och privat‑
personer. Handläggaren skriver  
ett förslag till beslut.

3
Beslut fattas. Beroende på 
vad ärendet handlar om kan 

beslut fattas av nämnden eller  
en tjänsteman som nämnden gett 
befogenhet att fatta beslut. Är det 
nämnden som fattar beslut får alla 
politiker underlaget som hand‑
läggaren har arbetat fram i god tid 
före mötet där beslutet ska fattas. 
Beslutet skrivs in i mötesproto‑
kollet Mötesprotokollen finns  
på sodertalje.se/namnder.

4
Till sist genomför ansvariga 
beslutet och meddelar de som 

är berörda om vad som är bestämt. 
Det kan handla om att någon som 
ansökt om bygglov antingen får  
ja eller nej på sin ansökan. Det  
här beslutet kan överklagas. När 
ärendet är avslutat arkiveras det.

5 Beslut kan överklagas.  
Så här överklagar du: Om 

beslutet gäller frågor som berör  
alla invånare i kommunen, kallas 
överklagan laglighetsprövning.  
Du kan läsa mer om hur det går  
till på sodertalje.se/overklaga.
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n SÖDERTÄLJE KOMMUN

SÖDERTÄLJE  
KOMMUN ÄR EN DEL 
AV FINSKT FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE
n Sverigefinländare är en nationell  
minoritet i Sverige och finska är ett  
natio  nellt minoritetsspråk. Enligt mino‑
ritets lagen ska det finska språket skyddas  
och främjas och den sverigefinska mino ‑
ri teten ges möjlighet att behålla och 
utveckla sin kultur. Som en del av finskt 

förvaltningsområde har Söder‑
tälje kommun ett särskilt ansvar 
att värna om det finska språket. 
Som finsktalande har du bl.a.
• rätt att använda finska i dina  

kontakter med kommunen samt  
att på förfrågan få beslut och  
motive ringar översatta muntligt  
eller skriftligt till finska

• rätt till förskoleverksamhet samt  
äldreomsorg helt eller delvis på finska. 

Dessutom har elever som tillhör den  
sverigefinska minoriteten utökad rätt  
till undervisning i modersmål.

Kommunen har också en skyl  dig  ‑ 
het att informera den sve rige ‑ 

finska minoriteten om dessa  
rättigheter samt erbjuda möjlighet 

till inflytande i frågor som berör dem. 
Av denna anledning håller Söder tälje 
kommun samråd där den sverigefinska 
minoriteten är representerad.

VISSTE DU ATT…
… det i Södertälje finns en sverigefinsk  
förskola, finska klasser på Stålhamra-
skolan och en finskspråkig avdelning  
för boende med demenssjukdom på  
Mariekällgården.

Medborgarförslag
Gör din röst hörd! Alla kan  
lämna in frågor och förslag  

till kommunfullmäktige. Det görs på en 
särskild blankett som du skickar in till 
kommunen. Blanketten hittar du på: 

 › sodertalje.se/medborgarforslag

Säg vad du tycker
Inkomna synpunkter, beröm och 
klagomål ger oss möjlighet att 

se vad du som medborgare tycker och 
vad som kan förbättras. Lämna gärna 
dina synpunkter på vår verksamhet via: 

 › sodertalje.se/synpunkt

Fråga kommunen
Du kan ställa frågor direkt  
till politiker och tjänstemän  

i kommunen genom att ringa, skicka 
brev eller mejla.

Kommunala sammanträden
Alla är välkomna att se  
och lyssna när kommun‑

fullmäktige sammanträder. Samman‑
trädena sänds även direkt på: 

 › sodertalje.se/webb-tv
Du kan också ta del av mötesprotokoll  
i efterhand. Information om när nämn‑
derna sammanträder hittar du på:  

 › sodertalje.se/namnder

Handikapprådet
Handikapprådet är ett råd‑
givande organ i frågor som rör 

personer med funktionshinder. Rådet är 
underställt kommunstyrelsen och sam‑
arbetar med handikapporganisationer.
Du kan väcka en fråga som utreds,  
åtgärdas och besvaras. Läs mer på: 

 › sodertalje.se/handikapprad

Pensionärsrådet
Pensionärsrådet är ett forum 
för pensionärsorganisationer. 

Rådet ger möjlighet att framföra syn‑
punkter på kommunens verksamheter 
och föreslå förändringar. Lämna gärna 
dina synpunkter på vår verksamhet via: 

 › sodertalje.se/synpunkt
Läs mer på: 

 › sodertalje.se/pensionarsrad

Begär ut offentliga  
handlingar
Om du vill fördjupa dig i  

en kommunal fråga, till exempel en 
utredning om dina barns skolkök eller 
grannens bygglov, har du rätt att  
kontakta kommunen och få ta del av 
handlingarna i ärendet.

Folkomröstning
Du har rätt att kräva en  
folkomröstning i en kommunal 

fråga. För det krävs att du samlar in  
underskrifter med namnförtydligande 
och adress från 6 300 personer (10 pro‑
cent av de röstberättigade) i Södertälje.

Engagera dig politiskt
Du kan själv kandidera till  
poster i kommunfullmäktige 

genom att engagera dig i ett politiskt 
parti – eller starta ett nytt.

SÅ KAN DU PÅVERKA 
UTÖVER ATT VÄLJA REPRESENTANTER TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE VART FJÄRDE 
ÅR KAN DU, NÄR SOM HELST, PÅVERKA KOMMUNEN PÅ ANDRA SÄTT.

16     VÅRT SÖDERTÄLJE 2017



Behöver du ansöka om förskoleplats 
för ditt barn, ta reda på vilka 
grundskolor eller äldreboenden som 
finns i ditt närområde eller ansöka 
om bygglov? De snabbaste svaren 
får du från kommunvägledarna på 
kontaktcenter som hjälper dig med 
allmänna ärenden och hur du ska  
gå tillväga för att hitta lösningen  
på ditt problem. Foto: Pontus Orre

Kommunvägledarna  
på kontaktcenter be-
svarar dina frågor när 
du ringer kommunens 

telefonnummer 08-523 010 00, 
skickar ett mejl till  
kontaktcenter@sodertalje.se eller 
går till Stadshusets entré på Campus-
gatan 26 och pratar direkt med någon  
av de 14 kommunvägledare som jobbar 
här varje vardag, kl. 08.00 till 17.00. 

Nasif Kasarji är chef och leder grup-
pen som under öppettiderna har fullt 

upp med att svara på allt från hur du  
hittar blanketter för bygglovsansökningar  
till hur du ansöker och hittar barn-
omsorg i din närhet. Dessutom kan du  
få vägledning på fem olika språk, kom-
munvägledarna kan förutom svenska 
även prata med dig på finska, arabiska,  
engelska och assyriska/ syrianska. 

Bättre tillgängliget för  
medborgare

Om kommunvägledarna 
saknar svaret på din fråga, 
hjälper de dig att komma 
vidare in i kommunen så du 
får kontakt med rätt person 

på den enhet din fråga hör 
till. I snitt tar kontaktcenter 

emot 700–800 telefonsamtal 
per dag, de besvarar runt 50 mejl 

och tar emot cirka 100 personliga  
besök. Frågorna som kommer in är  
relaterade till årstider men den allra  
vanligaste frågan är hjälp med att  
hitta förskola.  

Kontaktcenter har, sedan starten 2014, 
blivit en viktig del av kommunens till  - 
gänglighet för Södertäljes invånare  
som behöver hjälp och råd med all män   - 
na ärenden. För att möta efterfrågan  
be höver personalstyrkan ökas på med  
ytterligare två personer.

– Vi får ofta positiv återkoppling från 
de personer som kontaktar oss och det 
känns roligt att kunna hjälpa till och vara 
kommunens ansikte utåt. Vårt uppdrag 
är att serva kommunens invånare och 
det lyckas vi med, säger Nasif.   

För att ligga i framkant och möta 
medborgarnas behov håller kommunen 
på att digitalisera fler och fler tjänster  
för att göra det lättare för dig som  
kommuninvånare att utföra ärenden. 
Läs Förbättrad service med e-tjänster på 
sidan 5. Snart öppnar också kommunens 
nya chat. I chatten kan du ställa frågor 
och få svar direkt av någon medarbetare  
på kontaktcenter. Frågor till chatten  
besvaras samma tider som kontakt  - 
center håller öppet. n

Kontaktcenter 

Kontaktcenter kan ge service  
på svenska, arabiska, finska,  
engelska och assyriska/syrianska. 
Ställ din fråga via e-post, telefon, 
chatt, sociala medier eller  
genom ett besök. Kontaktcenter  
är hbtq-certifierade. 

• Öppettiderna för allmänheten  
är: helgfri måndag–torsdag 
08.00–17.00, fredag 08.00–
15.00.

• Remisser, beslut och  
med delande/info till Söder ‑ 
tälje kommun skickas till:  
sodertalje.kommun@ 
sodertalje.se

• Adress: Stadshusets entré,  
Campusgatan 26, Södertälje

• Telefon: 08‑523 010 00. 
• E-postadress:  

kontaktcenter@sodertalje.se 

 › sodertalje.se/kontaktcenter

DIN VÄG IN  
I KOMMUNEN
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Under 2017 har kommunens HR- 
avdelning certifierats. Fältverk sam-
heten, antivåldcenter och mans-
mottagningen har inlett certifierings-

processer. Under 2016 hbtq-certifieraderades 
kommunens kommunikationsavdelning  
och kontaktcenter. Ungdomsmottagningen  
i Södertälje certifierades 2012.

– Södertälje kommun ska vara inklude-
rande för alla. Hbtq-frågor har en självklar 
plats i vårt mångfaldsarbete. Vi jobbar aktivt 
med att höja medvetenheten och kunskapen 
kring frågor som berör hbtq-personer, säger 
kommunikationschef Maria Dahl Torgerson.

Kommunens personaldirektör Johan 
Lefverström är stolt över HR-avdelningens 
hbtq-certifiering:

– Det handlar om vilka värden vi står för 
som arbetsgivare och vad vi signalerar till  
omvärlden i vårt arbete med den långsiktiga 
kompetensförsörjningen. Jag ser det som att  
vi bygger vidare på den tydliga värdegrund  
vi har i kommunen, säger han.

Verktyg för likabehandling
Genom hbtq-certifieringen får medarbetarna 
verktyg för att arbeta systematiskt med rättig-
hetsfrågor, likabehandling, bemötande och 
mänskliga rättigheter. Fokus är hbtq-personers  
livsvillkor och normer i samhället. Men utbild-
ningen tar upp alla diskrimineringsgrunder 
och utgår från ett intersektionellt perspektiv, 
alltså hur olika former av diskriminerande 
maktordningar samverkar. 

Södertäljes första prideparad
Andra steg som tagits i Södertälje för att sätta 
fokus på hbtq-frågor är att Riksförbundet för 
sexuellt likaberättigande, RFSL, startat en  
lokalavdelning i Södertälje. I maj 2017 förlade 
RFSL sina förtroendedagar i Södertälje samt 
arrangerade Södertäljes första prideparad  
någonsin där cirka 900 personer deltog.  
Paraden startade vid Stora torget där kom-
munstyrelsens ordförande Boel Godner (S) var 
invigningstalare, och avslutades utanför Stads-
huset, där kommunen hissat prideflaggan. n

HBTQ- 
CERTI FIERING
 

n RFSL (Riksförbundet för 
homosexuellas, bisexuellas,  
transpersoners och queeras  
rättigheter) startade hbtq‑ 
certifieringen under 2008. 
Alltifrån hela lasarett till  
bibliotek, skolor, simhallar  
och vårdcentraler har 
genom   gått utbildningen.  
Vilken verksamhet som 
helst kan certifieras. Det 
är verksamheten som blir 
certifierad, inte de enskilda 
deltagarna. Därför behöver 
all personal gå utbildningen 
som leds av en utbildare från 
RFSL och genomförs under 
cirka fem månader. De som 
genomgått utbildningen  
får ett certifikat och klister‑
märken där det står att  
denna verksamhet är 
hbtq‑certifierad. 

VAD BETYDER HBTQ?
Hbtq, ett paraplybegrepp  
för homosexuella, bisexu‑
ella, transpersoner och  
personer med queera ut‑
tryck och identiteter. H:et 
och b:et handlar om sexuell 
läggning, alltså vem man har 
förmågan att bli kär i eller 
attraherad av. T:et handlar 
om hur man definierar och 
uttrycker sitt kön. Queer kan 
röra både sexuell läggning, 
könsidentitet, relationer 
och sexuell praktik men kan 
också vara ett uttryck för ett 
kritiskt förhållningssätt till 
rådande normer.

RFSL I SÖDERTÄLJE
RFSL har 30 lokala avdel‑
ningar runtom i landet och 
cirka 5 000 medlemmar.  
RFSL Södertälje är en av 
dessa avdelningar. Här hittar 
du information om lokal‑
avdelningen i Södertälje:

 › Facebook: facebook.com/
rfslsodertalje/

 › Webbplats:  
sodertalje.rfsl.se

Källa: RFSL

Stort fokus på hbtq- 
frågor i Södertälje
Alla medborgare ska ha samma rättigheter, oavsett 
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 
Södertälje kommun jobbar aktivt med de här frågorna 
och allt fler kommunala verksamheter hbtq-certifieras. 

n SÖDERTÄLJE KOMMUN

Den 20 maj 2017 arrangerade RFSL Södertäljes första prideparad. Cirka 900 personer deltog 
i paraden som avslutades utanför Stadshuset där kommunen valt att hissa prideflaggan.
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n SÖDERTÄLJE KOMMUN

FÄLTARNA  
skapar trygghet  
för Södertäljes 

ungdomar 

Foto: Pontus Orre
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JENNIFER MELÉN  
och HENRIK KIMSJÖ 

Kontaktfältare för Blombacka
skolan, Brunnsängskolan,  
Fornbackaskolan, Igelsta  

Grundskola, Nyckelskolan,  
Rosenborgsskolan, Valla 

skolan, Vittraskolan.

F
ältarna är en del av  
Söder tälje kommuns  
socialtjänst och arbetar  
med ett relationsskapande 
och för   e  byggande arbete 
bland ungdomar.  

Jakob Maximurad är 
gruppledare för Södertäljes  

fältarteam, som består av sex med-
arbetare, och han säger: 

– Om du vill prata med någon om  
ditt föräldraskap eller känner oro för ditt 
barn, hör av dig till oss. Vi har tystnads-
plikt och du kan även lämna information 
anonymt om det finns oro kring en ung-
dom. Det kan också hända att skolan eller 
fritidsgården bjuder in dig och ditt barn 

till ett möte och de kanske frågar om även 
vi fältare ska bjudas in. Då följer vi gärna 
med, speciellt om ungdomen själv vill det.

Fältarnas arbete
På dagarna skapar fältarna relationer
direkt med Södertäljes ungdomar i kom-
munens grundskolor årskurs sex till nio. 
Både spontana besök, för att träffa och 
umgås med eleverna på raster och i korri-
dorer, och dels med planerade klassrums-
besök för att presentera verksamheten 
och berätta vilka de är och hur och när de 
jobbar och var ungdomarna kan nå dem. 
Vid behov pratar de om aktuella teman 
som exempelvis mobbing eller alkohol/
droger med diskussioner eller värde-

ringsövningar. På kvällarna rör de sig 
på fritidsgårdar, gator och torg, idrotts-
evenemang, skolavslutningar och andra 
platser där ungdomar håller till. På loven 
ordnar fältarna roliga aktiviteter och ut-
flykter, så att fler ungdomar ska få möj-
lighet att göra något roligt. Självklart har 
de en egen Facebooksida där spontana  
aktiviteter läggs upp, så följ dem på  
www.facebook.com/faltarna.sodertalje 
för att inte missa något kul. Varje  
fäl tare har en fältarprofil på Facebook  
där de enkelt kan ta emot meddelanden 
när ungdomar behöver råd eller hjälp. 

– Vi lyssnar på ungdomarnas funde-
ringar kring skola, vänner, relationer,  
alkohol och droger eller om de endast  
vill prata av sig. Vi vill kunna stötta alla 
oavsett kön eller sexuell läggning. Vi har 
bra språkkunskaper och pratar bland  
annat arabiska, syrianska, tyska, fran-
ska, spanska, gotländska och skånska, 
berättar Jakob vidare.

Frivillig kontakt
All kontakt med fältarna är frivillig och 
alla som jobbar har tystnadsplikt. Som 

Fältarna i Södertälje brinner för sitt jobb; att 
skapa trygghet för stadens ungdomar. Du som 
förälder eller vårdnadshavare är den viktigaste 
personen i din ungdoms liv och fältarnas 
viktigaste samarbetspartner. Foto: Pontus Orre

RANI MURAD och  
JAKOB MAXIMURAD 

Kontaktfältare för Elafskolan,  
Hovsjöskolan, Kringlaskolan,  

Lina Grundskola, Ronnaskolan, 
Stålhamraskolan,  

Wasaskolan.
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ung ska man veta att det som sägs inte 
kommer vidare. Men om det är något 
som är fel har fältarna anmälningsplikt.  
Med anmälningsplikt menas att alla är 
skyldiga med straffansvar att kontakta 
polis eller sociala myndigheter, när det 
gäller barn under 18 år, då grova vålds-
brott och stor oro uppstår. Det gäller inte 
bara just då själva brottet händer utan 
det kan även gälla en misstanke att ett 
brott uppstår (en människa med åter-
kommande blåmärken på kroppen  
och liknande).

Två lagar att följa
Fältarna har tystnadsplikt. Det betyder 
att om ditt barn berättar något för  
en fältare i förtroende så får hen inte  
be rätta det vidare till dig, barnens kom-
pisar eller lärare. Det här är till för att 
ung   domen ska kunna lita på fältarna  
och att en fältare inte ska missbruka  
förtroendet de får. Ibland kan fältaren 
behöva prata med en kollega för att  
kunna ge ditt barn ett så bra stöd som 
möjligt, men alla i gruppen har tystnads-
plikt gentemot andra. 

Anmälningsplikten är den andra lagen 
som ska följas. Den träder in om det finns 
oro för att ditt barn riskerar att fara illa 
och skada sig själv eller någon annan. Då 
är fältarna (precis som lärare, kuratorer 
och fritidsledare) skyldiga att se till att 
ungdomen får mer hjälp än vad de kan 
ge. Ibland räcker det att du som vård-
nadshavare får reda på vad som hänt så 
att du kan stötta, eller så görs en oros-
anmälan till socialtjänsten. Innan en  
anmälan görs berättar fältarna alltid,  
om de kan, för ungdomen att en anmälan 
ska göras, så att hen kan vara med och 
påverka hur och när det ska göras.

Trygghetsskapande verksamhet
I Södertälje finns runt 9 000 ungdomar i 
åldern 12 till 18 år. Jakob Maximurad och 
hans fem kollegor på fältarna är anställ-
da av kommunen för att skapa trygghet 
för Södertäljes ungdomar. Fältarna är 
främst till för unga i åldern 12–18 år men 
om någon i åldern strax utanför söker 
upp dem så finns fältarna där även för 
dem. Det finns 27 grundskolor i Söder-
tälje kommun och fältarna har inplane-

rade besök under terminerna då de går 
runt i klasserna och presenterar sig.     
 Framför allt behövs det engagemang 
och lust att arbeta med, och finnas  
till för, unga människor. En fältare  
behöver vara en bra lyssnare, kunna 
stödja i förändringsprocesser och vilja 
jobba på individ-, grupp- och samhälls-
nivå. För att bli fältare krävs oftast  
relevant högskoleutbildning, till exem-
pel socionom, socialpedagog, beteende-
vetare eller behandlingsassistent och 
minst ett par års erfarenhet av att jobba 
med ungdomar.

HBTQ-certifiering 
Våren 2017 utbildas hela gruppen om 
hbtq-frågor (homo/bi/trans/queer)  
för att i höst bli certifierade av RFSL.  
Läs mer på sid 18. Det arbetas intensivt  
med att lära sig fakta kring hbtq-frågor 
och utveckling av verksamheten och  
bemötandet så att fler kan känna sig 
inkluderade och söka stöd hos fältarna. 
Varje person är värdefull och har rätt  
att vara den hen är. Det är viktiga  
frågor för fältarna. n

ENGAGERA DIG –  
BLI NATTVANDRARE 
Vill du bygga förtroende hos  
ungdomar och skapa ett tryggare 
samhälle? Är du förälder/vårdnads‑
havare till en eller flera tonåringar 
engagera dig då som nattvandrare! 
Det är ett bra tillfälle att lära känna 
andra vuxna i ditt bostadsområde 
och bidra till trygghet för de unga.
Läs mer på kommunens hemsida 
för nattvandring:

 › sodertalje.se/nattvandring

JENS MALMSTRÖM och  
GABRIELL LIDSTRÖM 

Kontaktfältare för Eneskolan,  
Hölöskolan, Järna Friskola, Maria

skolan, Mölnboskolan, Oxback
skolan, Pershagenskolan,  
Solvikskolan, Södertälje 
Friskola, Örjanskolan.
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Vid förra riksdagsvalet 2014 ökade 
valdeltagandet i Sverige – men 
sjönk i Södertälje. Valdeltagandet 
skiljer sig mellan olika bostads-

områden i Södertälje, i vissa områden 
ligger det långt under rikssnittet. Med 
bakgrund av det här beslutade kommun-
styrelsen att bilda en demokratibered-
ning 2015. Den består av en företrädare 
från varje parti i kommunstyrelsen:  
Centerpartiet, Kristdemokraterna,  
Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna,  
Socialdemokraterna, Sverigedemo-
kraterna och Vänsterpartiet. 

När demokratiberedningen arbetar 
läggs partipolitiska åsikter åt sidan och 
politikerna jobbar för ett gemensamt  
syfte: Att utveckla och stärka demokratin 
för hela Södertälje och alla Södertäljebor.

Demokratiberedningen har tre  
tydliga uppgifter:
•  Öka engagemanget bland kommunens 

medborgare. Prioriterat är arbetet  
med kommunens barn och unga så  
att deras röster blir hörda och ges ett 
större inflytande i politiska beslut  
och satsningar.

•  Utveckla formerna för medborgar-
dialog

•  Öka valdeltagandet i valet 2018

Att öka demokratin och engagemanget 
bland Södertäljes medborgare är ett stort 
och viktigt uppdrag. Vi som kommun 

klarar inte att lösa det på egen hand.  
Alla goda krafter i samhället behöver 
samverka: civilsamhället, föreningslivet, 
näringslivet, studieförbund och olika 
trossamfund.

Lunchsamtal på skolor
I år tar vi fram en strategi för demokrati-
arbetet. Den sätter inriktningen för hur 
kommunen ska utveckla och stärka  
demokratin och öka möjligheterna 
för medborgarnas inflytande. 

Under arbetet med att skriva 
ihop strategin har det arrange-
rats flera medborgardialoger 
där Södertäljeborna fått tycka 
till och lämna förslag på hur vi 
som kommun kan bli bättre på 

att jobba med frågor som rör demokrati.  
Demokratiberedningens politiker håller 
även lunchsamtal på skolor för att prata 
med elever om demokrati. Frågor som 
diskuterats är bland annat: vad kan kom-
munen göra för att hjälpa unga att göra 
sin röst hörd, vilka former för påverkan 
tycker du är bra, exempelvis sociala  
medier och möten?

En annan viktig aktivitet som demo-
kratiberedningen arbetat med under året 
är att ansöka om pengar för att kunna 
starta ett forum för demokrati i Hovsjö. 
Under maj kom det glädjande beskedet 
att ansökan beviljats, och nu blir Hovsjö 
Forum verklighet, läs mer om detta i  
artikeln här intill. n

Läs mer om demokratibered‑
ningens arbete på webben: 

 › sodertalje.se/ 
demokrati

demokratin 
Södertälje kommun har en demokratiberedning med politiker från 
alla partier i kommunstyrelsen. Den har tre tydliga uppdrag, ett är 

att få fler medborgare att rösta i riksdagsvalet i september 2018.

n SÖDERTÄLJE KOMMUN

TILLSAMMANS FÖR 
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Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor, MUCF, har beviljat Assyriska 
föreningen i samverkan med Södertälje 
kommun och flera företrädare för civil -
samhället 735 000 kronor. Pengarna ska 
användas för att starta Hovsjö Forum,  
ett projekt för demokratiutveckling. 

Syftet med Hovsjö Forum är att stärka 
engagemanget hos invånarna i  
Hov   sjö, en av stadsdelarna i Södertälje  
som kännetecknas av lågt valdelta gande 

och svag demokratisk delaktighet. Projektet 
ska bland annat bidra till ökat engagemang, 
ökat valdeltagande, demokratisk med vetenhet 
och delaktighet. Hovsjö Forum ska arbeta med 
information, folkbildning och olika  
arrangemang som idrottsaktiviteter, 
seminarium och diskussionsträffar.

– Det är positivt för Södertälje 
och Hovsjö att det här viktiga demo   - 
kratiprojekt med så många goda 
krafter i samverkan har beviljats 
stöd, säger Anna Bohman Enmalm, 
(S), ordförande i demokratibered-
ningen, Södertälje kommun.

Sju olika aktörer samverkar
Det är Assyriska föreningen i Södertälje som 
har beviljats 735 000 kronor, men flera aktörer 
samverkar i projektet: Södertälje kommun,  
Hyresgästföreningen, Sörmlandsidrotten,  
Ignatios folkhögskola, Hagabergs folkhögskola 
och Telge Hovsjö.
 – Det fantastiska med projektet är att det  

bygger på medskapande där kommunen och 
flera aktörer från civilsamhället är med och 
bidrar till att öka engagemanget i området.  
Vi ser fram emot att kavla upp ärmarna och  
arbeta tillsammans på gräsrotsnivå, säger  
Marlen Eskander, Assyriska Föreningen,  
även grundare av projektet Läsa För Integra-
tion, som bland annat finansieras av Söder- 
tälje kommun. Läs mer om det i faktarutan  
här intill.

Planen är att starta fler demokratiforum
Projektet Hovsjö Forum pågår från augusti 
2017 till augusti 2018. Men planen är att an-
söka om pengar för fortsatt verksamhet efter 

det första projektåret. Blir det framgångs-
rikt finns även förhoppningar att 

starta demokratiforum på fler 
platser i kommunen.

Nu påbörjas rekryteringen av 
nya medarbetare som ska arbeta 
med Hovsjö Forum. Projektet 

ska utgå från en lokal i Hovsjö 
Hub. Aktiviteter kommer även 

kunna hållas i de samverkande  
föreningarnas lokaler och på olika  

platser i stadsdelen.
– Genom Hovsjö Forum kan civilsam   - 

hället tillsammans med kommunen bidra  
till att öka den demokratiska delaktigheten.  
Vi vet att föreningsaktiviteter och engage-
mang kan ge fler tillgång till bredare sociala 
nätverk, och det fungerar för att motverka  
det demokratiska utanförskapet, säger  
Anna Bohman Enmalm. n

HOVSJÖ FORUM
— ny satsning för att öka demokratin i stadsdelen

MUCF
n Myndigheten för  
ungdoms‑ och civil‑
samhällesfrågor, MUCF, 
delar ut 4 miljoner  
kronor till sju lokala  
resurscentra, bland  
annat Södertälje, Hovsjö 
Forum. Pengarna ska 
användas till att driva 
mötesplats där boende 
i området inspireras att 
delta i nätverk, grupper 
eller föreningar.  
För mer information: 

 › mucf.se

LÄSA FÖR 
INTEGRATION
n Södertälje kommun 
är med och finansierar 
LFI (Läsa för integration) 
som startades 2015  
i Assyriska kulturföre‑
ningen av Marlen  
Eskander. Projektet har 
fått flera utmärkelser, 
bland annat från Söder ‑ 
tälje kommun som  
Årets initiativ och 5 i 
12‑priset. LFI bidrar till 
barnens språkutveckling 
genom läsfrämjande 
aktiviteter. Det handlar 
om att på ett lekfullt 
sätt närma sig böcker  
genom teater och lek. 
LFI vänder sig såväl till 
nya som etablerade 
medborgare i Söder‑
tälje. Barn och föräldrar 
träffas varje vecka i  
Assyriska Föreningen 
och i Hovsjö hubbens 
lokaler och läser,  
gestaltar genom teater 
eller genom att rita, 
måla, skapa och sporta 
tillsammans. Aktivite‑
ten är kostnadsfri.  
För mer information: 

 › lasaforintegration.se

 › facebook.com/ 
lasaforintegration 

n SÖDERTÄLJE KOMMUN

"Blir det fram-
gångsrikt finns

även förhoppningar 
att starta demokrati-
forum på fler platser i 

kommunen."
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T.v. Marlen Eskander, Assyriska Föreningen och Anna Bohman Enmalm (S), Demokratibered-
ningens ordförande, är glada över att projektet Hovsjö Forum startar i augusti 2017. 
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1. Grundskola ....................22,73 kr
2. Verksamhet för  

funktionshindrade ..........15,33 kr
3. Vård och omsorg  

om äldre .......................12,07 kr
4. Barnomsorg ...................10,97 kr
5. Gymnasieutbildning ......... 7,94 kr
6. Årets överskott ................ 7,88 kr
7. Sociala insatser för barn,  

ungdomar och vuxna  
med problem .................. 6,07 kr

8. Socialbidrag .................... 5,40 kr
9. Bibliotek, kultur,  

fritidsverksamhet ............ 4,08 kr
10. Övrig verksamhet ............ 3,76 kr
11. Vuxenutbildning .............. 1,57 kr
12. Gator, vägar och parkering 1,40 kr
13. Räddningstjänst och skydd 0,89 kr
14. Parker och naturmark ....... 0,68 kr
15. Miljö och hälsoskydd ........ 0,16 kr
16. Arbetsmarknadsåtgärder ..‑0,93 kr

 Skatter och utjämningsbidrag (81 %)
 Riktade statsbidrag direkt till olika 

verksamheter (8 %)
 Avgifter och ersättningar för  

den service som kommunen  
erbjuder (7 %)

 Exploaterings‑ och reavinster (3 %)
 Kommunens bolag (1 %)

100 KRONOR I SKATT  
ANVÄNDES SÅ HÄR:

I SÖDERTÄLJE TALAS CA

OLIKA SPRÅK

SKATTESATSEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN ÄR TOTALT

SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN 
IN SINA PENGAR

n SÖDERTÄLJE KOMMUN

2016 I SIFFROR
1

2

34

5

6

7

o.s.v.

Antal inflyttade till Södertälje.

Antal nyfödda i Södertälje.

81

7

fördelat på 20,13 % kommunalskatt och 12,10 % landstingsskatt.

32,23 %

MÅL OCH BUDGET
n I Mål och budget anges inriktningen  
på kommunens verksamhet och de 
ekonomiska förutsättningarna för en 
treårsperiod. 
 Den politiska majoriteten arbetar 
fram förslaget som sedan bereds  
av kommunstyrelsen inför kommun‑
fullmäktiges beslut.

n Antal arbetstillfällen i Södertälje och 
därmed tredje största arbetsmarknaden 
i Stockholms län.

8

Mål och budget 

2017–2019

n Andel högutbildade* (19,3 %)   
n Sverigemedel (26,6%)
Avser personer 25–64 år. Källa: SCB
*Minst 3 års eftergymnasial utbildning

7032

1 145

48 758
24     VÅRT SÖDERTÄLJE 2017



BEFOLKNINGSUTVECKLING 
2002–2016

n SÖDERTÄLJE KOMMUN

0–5 år: 8 %

6–15 år: 12 %

16–19 år: 5 %

20–44 år: 34 %

45–64 år: 25 %

65–79 år: 12 %

80 och äldre: 4 %

ÅLDERS-
FÖRDELNING

SÅ MÅNGA SÖDERTÄLJEBOR VAR VI 2016

SÖDERTÄLJEBORNAS  
MEDELÅLDER (Riket: 41,2)

MER STATISTIK  
OCH FAKTA  

HITTAR DU PÅ: 
sodertalje.se/ 

statistik

INVÅNARE MED UTLÄNDSK BAKGRUND (31/12 2016)
Irak ................................. 10 852
Syrien .............................. 10 073
Finland ...............................5 637
Turkiet................................5 334
Polen .................................2 341
Libanon ..............................2 054

Tyskland .............................1 178
Chile .................................... 884
Jugoslavien ........................... 740
Bosnien och Hercegovina ......... 598
Övriga länder och territorier ...9 409
Totalt .............................49 100

2016

2015: 93 202

2014: 92 235
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Kommunen ska enligt lag svara 
för barnomsorg, skola, vuxen-
utbildning, svenska för invand-
rare (sfi), omsorg för äldre och 

personer med funktionsnedsättning,  
bostäder, vatten och avlopp, sophämt-
ning, renhållning, räddningstjänst 
och bibliotek.

Utöver detta, ansvarar  
Södertälje kommun även  
för kulturskola, fritids- och  
kulturverksamhet, flykting-
mottagning, konsumentrådgiv-
ning, parkskötsel samt skogs-  
och naturvård.

För demokrati, insyn och påverkan
Genom att vi har flera kommundelar kan 
vi stärka och utveckla den lokala demo-

kratin. Dina möjligheter att påverka i 
ditt eget närområde ökar. Varje kom-
mundel har en kommundelsnämnd med 
förtroende valda politiker, som samman-
träder en gång i månaden. Mötena är 

öppna för allmänheten med undantag 
för vissa sekretessärenden.

Information om samman-
träden för din kommundel 
hittar du på sodertalje.se/
namnder

Vad kommundels-
nämnderna beslutar om 

I din kommundel finns förskola  
och grundskola, äldreomsorg, lokal  

fritidsverksamhet och bibliotek samt  
en teknisk verksamhet som sköter  
exempelvis parker och lokalgator. n

n SÖDERTÄLJE KOMMUN

STADEN OCH DE FYRA 

kommundelarna
Södertälje kommun består av staden och de fyra kommundelarna Järna, 

Hölö-Mörkö, Vårdinge-Mölnbo och Enhörna. Här kan du läsa om hur 
kommundelarna fungerar och vilken service de ansvarar för. Illustration: Olav Hans‑Ols

 FAKTA

Invånare: 94 631

Yta: 694 km2

Sveriges 20:e största kommun

Här bor 178,1 personer/km2

Vandringsleder, lekplatser,  
skolor, idrottsanläggningar,  
shopping, äldreboenden  
och mycket annat: 

 › karta.sodertalje.se

60
KILOMETER LÅNG

25
KILOMETER BRED

694
KM2 (AREA)

Information om 
din kommundels 

sammanträden hittar 
du på sodertalje.se/

namnder
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86
SJÖAR

707
ÖAR

24
NATURRESERVAT

SÖDERTÄLJE ÄR  
SVERIGES 20:E  

STÖRSTA KOMMUN

MER OM 
VÅRA 

KOMMUN- 
DELAR
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JÄRNA

Invånare: Cirka 9 100 

Tätorter: Järna och Ytterjärna

 › sodertalje.se/jarna

I Järna har du nära till allt. I cen -
trum finns butiker och restauranger. 
Samtidigt finns både havet och 
skogen i närheten. Här finns också 
antroposoferna och flera företag 
satsar på närodlat och ekologiskt 
jordbruk, exempel  vis Saltå kvarn. 

n Mest känt är antroposofernas Ytter-
järna och dess kulturhus med musik, 
dans, teater, film och konst. Andra  
sevärdheter är Vattgruvsmossens natur-
reservat, som är en trolsk vidsträckt 
mosse omgärdad av barrskog, och  
Farstanäs, ett välbesökt bad med en  
stor campingplats.

Kommunikationer
Det är lätt att pendla till och från Järna. 
Pendeltågs- och busstationen ligger i  
anslutning till centrum. Strax utanför 
Järna går E4:an förbi.

Framtid och utveckling
Urban känsla i Järna. Efterfrågan på  
bostäder är stor i Järna och privata mark-
ägare utvecklar och exploaterar flera 
områden. Kommunen vill skapa en tätare 

småstad med en mer  
urban känsla, enligt  
den fördjupade över-
siktsplanen för Järna tät-
ort. I Kallfors planeras för 
både villor och fler bostadshus.

Längs Rönnvägen, i höjd med 
Ljungbacken, planerar BoKlok att bygga 
bostadsrätter. Upp  rustningen av Järna 
centrum sattes igång 2015 efter en med-
borgardialog som vi genomförde tillsam-
mans med de boende i samhället.

ENHÖRNA

Invånare: Cirka 2 700

Tätorter: Ekeby, Sandviken,  
Tuna och Vattubrinken

 › sodertalje.se/enhorna

Enhörna brukar kallas något så  
ro mantiskt som ”körsbärslandet”, 
tack vare sina många körsbärsträd, 
och ligger på en vacker halvö i 
Mälaren, nordväst om Södertälje 
tätort. 

n Enhörna är en levande jordbruksbygd 
men här finns också skogsbruk. Det 
finns bra bussförbindelser och de allra 
flesta Enhörnabor pendlar till sitt jobb i 
Södertälje eller Stockholm. Den största 
tätorten är Ekeby.

Båt och bad
Under sommar-

halvåret angör  
ångbåtar till Stock-

holm, Mariefred och 
Birka bryggorna i Sandviken 

och Ekensberg. Ångbåtsbryggan 
i Sandviken är populär bland vind-

surfare. Det finns två fina bad, lång-
grunda Underåsbadet med volleybol l  - 
plan och småbåtshamn samt Nya  
Malmsjöbadet.

Friluftsgården
Friluftsgården är en fristående an-
läggning med flera gräsplaner och en 
nybyggd konstgräsplan, ett antal löpar -
spår och ett litet utegym. På vintrarna 
anläggs skidspår och isbana. I septem-
ber arrangerar Enhörna IF marknad med 
knallestånd och vid valborg arrangeras 
ett gemensamt firande med både vuxen 
och barnbrasa.

Framtid och utveckling
Fritids husområdet i Sandviken är ett  
populärt område i Enhörna, som Söder-
tälje kommun vill utveckla. Många har 
redan bosatt sig där permanent. Det finns 
även planer på att exploatera flera om-
råden i grannskapet. En ny väg mellan 
Ekeby gård och Sandviken är föreslagen. 
Vi har också en långsiktig plan att dra 
fram vatten och avlopp längs med hela 
vägen ned till Sandviken samt bygga  
en ny grundskola.

n SÖDERTÄLJE KOMMUN

Vandringsleder,  
lekplatser, skolor, 

idrottsanläggningar,  
shopping, äldreboenden  

och mycket annat: 
karta.sodertalje.se

Foto: Pontus OrreFoto: Sandra Vesterdahl
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VÅRDINGE-MÖLNBO

Invånare: Cirka 2 000

Tätort: Mölnbo

 › sodertalje.se/vardingemolnbo

Vårdinge-Mölnbo med central  - 
orten Mölnbo är den minsta kom -
mun  delen i Södertälje och stället  
för dig som vill bo i en vacker,  
lantligt miljö, men ändå lätt kunna 
ta dig till ditt arbete.

n Från Mölnbo tar det 25 minuter med 
pendeltåg till Södertälje eller ytter ligare 
45 minuter till Stockholm. Natur liga 
mötesplatser är främst den kombinerade 
butiken/restaurangen samt skolan.

På sommaren finns Fristabadet i  
Bergasjön där Sörmlandsleden går  
förbi. För dig som gillar att idrotta  
finns Mölnbo IP med fotbollsanlägg  - 
ning och anslutande elljusspår. Det  
finns ett mycket aktivt föreningsliv i  
Vårdinge-Mölnbo.

Tullgarns slott
Under sommarhalvåret åker många  
till Åbynäsbadet och för båtägare finns 
två klubbar, Åbynäs och Oaxen. Gustav 
V:s favoritslott Tullgarn i södra Hölö är 
omgivet av vacker sörmländsk natur  
och hör till Södertälje kommuns mest 
populära utflyktsmål.

Framtid och utveckling
I centrala Mölnbo finns kvarteret  
Skolbänken också känt som Wennebo-
tomten. Fastigheten ägs av kommunen. 
Till sammans med en privat exploatör 
vill kommunen utveckla fastigheten med 
omkring 30 bostäder. Området ligger  
vid riksväg 57 med gångavstånd till  
pendeltågsstationen.

HÖLÖ-MÖRKÖ

Invånare: Cirka 3 600 

Tätort: Hölö

 › sodertalje.se/holomorko

Skärgården, havet, åkrarna och 
skogen är närvarande överallt i Hölö-
Mörkö. De senaste åren har många 
flyttat hit och flera bostadsområden 
har byggts. Kommundelen ligger 
längst söderut i Södertälje och består 
av Hölö tätort och landsbygd samt 
skärgården med bland annat öarna 
Mörkö och Oaxen. 

n På Mörkö finns bland annat Idala  
sommarcafé och Skanssundets båthamn 
med restaurang, camping och ström-
mingsfiske på våren. De flesta bor i Hölö 
tätort. Det går direktbussar in till Söder-
tälje och dessutom finns E4:an strax  
öster om samhället.

Idrottsplatser
I kommundelen finns två idrottsplatser: 
Hölö IP och Mörkö IP. Det finns flera före -
ningar, däribland Hölö-Mörkö IF och en 
ridklubb. I Hölö tätort finns en allaktivi-
tetshall som består av flera delar: idrotts-
hall, gympasal, spegelsal, skyttelokal, café 
och en fritidsgård. I lokalerna spelas det 
bland annat basket, fotboll och volleyboll. 
Det bedrivs även gymnastik, teater, dans, 
skytte och fritidsgårdsverksamhet.

Framtid och utveckling
De senaste åren har ett stort antal  
bo städer byggts i Hölö-Mörkö. Med en 
vacker skärgård, havet inpå knuten, en 
lantlig miljö och goda kommunikationer 
till tätorten och andra samhällen är det 
ett attraktivt område och därför väljer  
många att flytta hit.

Wij-området ligger i Hölö samhälle.  
På sikt kan Wij-området utvecklas med 
bostäder av olika hustyper och upp  - 
låtel se former. Telge Bostäder har  
redan byggt hyresrätter i området. 

Ostlänken är en del i den framtida 
satsningen på höghastighetsjärnväg  
i Sverige mellan Stockholm och Göte-
borg, respektive Malmö. Ostlänken är 
sträckan mellan Järna och Linköping. 
Planerad byggstart för den nya järn  - 
vägen är i Södertälje kommun 2019.  
Ostlänken planeras vara klar 2028.  
Den planerade sträckningen kommer  
att passera väster om E4:an vid trafik-
plats Järna och öster om E4:an i  
trafikplats Hölö. n

n SÖDERTÄLJE KOMMUN

Foto: Håkan Flank Foto: Joakim Serrander
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n SÖDERTÄLJE KOMMUN

Rickard Sundbom tillträdde tjänsten 
som stadsdirektör i Södertälje  
kommun i januari 2017.  
Han kommer närmast från 

Lycksele kommun där han varit 
kommunchef i tre år. 

Visst är det skillnad på att vara 
högsta tjänsteman i Södertälje 
kommun med bolag som har cirka 
7 000 medarbetare, jämfört med 
Lycksele kommun med sina 1 500 
medarbetare. Men Rickard Sundbom 
menar att uppdragen egentligen inte skiljer 
sig åt så mycket. Det handlar om att ge så  
bra service som möjligt till medborgare, och  
de som verkar i och besöker kommunen. 

Han känner sig bekväm med Södertälje  
kommuns värdegrund och principer som 
bland annat är: ”medborgaren först”, ”mer  
än förväntat” och ”olikheter är en styrka”.

– När vi arbetar och fattar beslut ska vi  
alltid ha fokus på medborgarna i Södertälje  
kommun. De ska få bra service till så låga

kostnader som möjligt, vår strävan är att de 
ska få mer än förväntat. Vi ska också ta tillvara 
varandras olikheter. Jag tror på mångfalden, 
den är en konkurrensfördel som gör städer  
attraktiva. Det är positivt för näringslivet,  
medborgarna, besökarna och medarbetarna i 
kom  munen. Städer som präglas av mångfald är  

dynamiska, kreativa, har god utveckling och till-
växt i näringslivet, vilket Södertälje har.

I kommunens mål och budget  
2017–2019 finns flera tydliga  

prioriteringar, som kommunen 
ska satsa extra mycket på.  
Rickard Sundbom kommen-
terar några av dem.

Skolan
Barn och unga är alltid kom-

munens främsta prioritet. Precis 
som andra kommuner arbetar vi hårt 

med att rekrytera kompetenta medarbetare 
till skolor och förskolor. Det görs många vikti-
ga satsningar för att stärka kvaliteten i skolan. 

– Skolresultaten i Södertälje har förbättrats 
sex år i rad, och allt fler elever väljer att söka 
till gymnasieskolor i Södertälje, vilket känns 
jätteroligt. Vår målsättning är att ha bra gym-
nasieskolor med ett bra utbud av program. 

En attraktiv arbetsgivare
Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare  
har hög prioritet i Södertälje kommun. För  
att behålla och utveckla medarbetare – och  
rekrytera nya medarbetare görs flera sats-
ningar. Några exempel är rekrytering via 
digitala kanaler och deltagande på utbild-
ningsmässor där vi kan fånga intresset hos 

Södertälje står  
inför en spännande 
utveckling
Han är högsta chefen i Södertälje kommun, och  
har ansvaret för hela kommunkoncernen där både  
den kommunala förvaltningen och bolagskon cernen 
Telge ingår. Stadsdirektör Rickard Sundbom beskriver 
sitt jobb som fantastiskt roligt, utmanande och ganska 
hektiskt. ”Jag är en målinriktad person som försöker 
tänka positivt i alla lägen. Jag är glad och stolt över  
att ha fått det här uppdraget”, säger han. Foto: Pontus Orre

Rickard Sundbom
Arbete: Stadsdirektör,  
Södertälje kommun
Ålder: 47 år.
Familj: Fru och två barn.
Bor: Enebyberg.
Fritidsintressen:  
Skidåkning, friluftsliv.

"NÄR VI  
ARBETAR OCH 
FATTAR BESLUT 
SKA VI ALLTID 
HA FOKUS PÅ 
MEDBORGARNA 
I SÖDERTÄLJE 
KOMMUN"
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studenter. Vi vill berätta att Södertälje  
kommun är en bra arbetsgivare som 
bland annat erbjuder kompetensutveck-
ling, bra ledarskap, stimulerande arbets-
miljöer och nya karriärvägar.

– Visst är det en utmaning, det är en 
tuff arbetsmarknad där Södertälje och 
Stockholms län konkurrerar om samma 
arbetskraft. Det finns många bristyrken 
inom kommunen och det gäller att posi-
tionera sig som en attraktiv arbetsgivare 
i en attraktiv kommun. 

Studentstad
Södertälje ska vara en attraktiv plats  
som är lätt att besöka, bosätta och  
etablera sig i. Företagens konkurrens-
kraft ska öka. Genom att Södertälje  
Science Park byggs, där KTH etablerar  
sig och utökar till 1 200 utbildnings-
platser, tar Södertälje klivet mot att  
bli en studentstad. Södertälje Science  
Park (läs mer om det på sidan 51) är  
en krea tiv nod för samverkan mellan  
näringsliv, utbildning och samhälle. 
Snäckviken utvecklas nu till att bli  
en naturlig del av stadskärnan med  
butiker, kontor och bostäder.

Södertälje växer
Under de kommande 20 åren ska staden 
utvecklas och 20 000 nya bostäder ska 
byggas. Under 2017 arbetar kommunen 
med planer för 10 000 nya bostäder.

– Södertälje står inför en spännande  
utveckling. Jag är glad över att få vara 
med och skapa förutsättningarna för att 
fler ska kunna bo, vistas, studera och 
verka i staden. Men det ställer också 
höga krav på att kommunen och bolags-
koncernen arbetar effektivt och har en 
bra dialog med de privata aktörer som 
bygger majoriteten av de nya bostäderna, 
säger Rickard Sundbom. n

STADSDIREKTÖRENS 
UPPDRAG
Södertälje kommuns verksamheter 
och de kommunala bolagen leds  
av en stadsdirektör, som har det 
övergripande ansvaret för hela 
kommunkoncernen det vill säga; 
den kommunala förvaltningen och 
kommunens bolagskoncern Telge AB.
Stadsdirektören har i uppdrag att 
utveckla kommunen som helhet.  
Södertälje kommun har en gemen‑
sam kommunförvaltning. Det  
betyder att direktören ytterst  
ansvarar för ledning och styrning 
av kommunens totala verksamhet. 
Stadsdirektören är också chef  
över verkställande direktören för  
Telge AB som ingår i kommunens 
ledningsgrupp. 
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n SKOLA OCH UTBILDNING

FÖRSKOLAN
n I Södertälje finns 75 kommunala och 
fristående förskolor som tillsammans 
bidrar till en pedagogisk mångfald. De 
kommunala förskolorna har en gemen-
sam verksamhetsidé som inspireras av 
Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det 
är en filosofi som ständigt förnyas och 
utvecklas, med barnets behov som ut-
gångspunkt och i takt med det moderna 
samhällets snabba förändring. Ett  
undersökande, utforskande arbetssätt  
där barnens tankar, idéer och fantasi 
ligger till grund för läroprocessen. De 
fristående förskolorna i kommunen har 
olika inriktningar, allt ifrån ur och skur 
till vetenskapsprofil. I Södertälje finns 
en förskola för alla!

 › 75 förskolor

 › Pedagogisk mångfald

 › Inriktningar: 
‑ Reggio Emilias filosofi 
‑ Waldorf 
‑ Bornholmmodellen 
‑ Kristen profil 
‑ Sverigefinsk profil 
‑ Ur och skur 
‑ Vetenskapsprofil

I Södertälje finns nästan 20 000 barn under 18 år. En del är födda i 
kommunen, andra utanför. Här möts olika kulturer och personer med olika 
bakgrund och erfarenheter men med en gemensam nämnare – skolan. 
Skolan är avgörande för att lyckas i framtiden. Ett uppdrag som vi tar på 
största allvar. Skolan är prioritet ett, två och tre i Södertälje. Foto: Pontus Orre

En bra start   i livet
GRUNDSKOLA
n I Södertälje finns det 27 grundskolor, 
varav tio är fristående. I augusti år  
2018 öppnar ytterligare en kommunal 
grundskola, Viksbergsskolan, samt en 
ny fristående grundskola när Engelska 
skolan slår upp sina portar i Södertälje 
i höst. Tillsammans bildar Södertäljes 
grundskolor ett brett utbud av pedagogik 
och inriktningar. I Södertälje kommun 
har alla kommunala förskolor och skolor  
en gemensam modell för det syste-
matiska kvalitetsarbetet. Det har lett  
till att Södertäljes skolors meritvärden 
kontinuerligt ökar.

 › 27 grundskolor varav tio fristående

 › Högsta meritvärde 268,8

 › Kravcertifierade skolkök med 60 procent 
ekologisk mat (kommunala skolor)

 › Språkutvecklande arbetssätt

 › Tvålärarsystem

 › Internationella utbildningar

 › Förstelärare

 › Inriktningar: 
‑ Montessori 
‑ Ur och skur 
‑ Idrotts‑ och musikinriktning

GYMNASIUM
n I Södertälje utbildas framtidens  
förmågor. Här finns utbildningar som 
ger eleverna förmågan att analysera, 
samarbeta, kommunicera, kritiskt  
granska och ta egna initiativ. I Södertälje 
finns fem kommunala gymnasieskolor 
och sju fristående. Tillsammans erbjuder 
Södertäljes gymnasieskolor ett stort  
utbildningsutbud och med kompetenta  
och behöriga lärare. Välkommen till  
Södertäljes gymnasieskolor!

 › Fem kommunala och sju fristående

 › Inriktningar: 
‑ Högskoleförberedande program 
‑ Yrkesprogram 
‑ IB – International Baccalaureate  
   diplomaprogramme 
‑ NIU – nationell godkänd idrotts ‑ 
   utbildning (elitidrott på skoltid) 
‑ Introduktionsprogram 
‑ Gymnasiesärskola

n Södertäljes skolor  
har förbättrat sina  
resultat flera år i rad. 
Detta sker tack vare ett 
systematiskt kvalitets‑
arbete som genom syrar 
all undervisning.  

Vi följer upp alla elevers  
kunskaper i alla ämnen 
flera gånger om året. 
Tidigt vet vi hur elever‑
nas kunskap utvecklas 
och kan därefter an  ‑ 
passa undervisningen. 

Vi fortsätter att  
utveckla skolan. Vårt 
fokus är kunskap,  
ordning och reda och 
att Södertäljes skolor 
ska vara en del av  
att återupprätta  

och fördjupa bild‑
ningstraditionen i 
Sverige.

Elof Hansjons (S), 
ordförande i utbild-
ningsnämnden

Foto: Eva Häggmark
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n SKOLA OCH UTBILDNING

NIU – NATIONELL 
IDROTTSUTBILDNING
Du som är aktiv idrottare kan 
studera på gymnasiet och  
sam tidigt idrotta på elitnivå.  
I Södertälje kan du kombinera  
de flesta av gymnasieskolans 
nationella program med elit-
satsning i basket, fotboll och 
ishockey.

n Målet är att du som elev ska  
få en bra utbildning både inom 
din idrott och i skolan. Du kan 
kombinera NIU med yrkespro‑
grammen hos Torekällgymnasiet 
och de högskoleförberedande 
programmen hos Täljegymnasiet 
samt barn‑ och fritidsprogram‑
met på Vackstanäsgymnasiet. 
Träningsanläggningarna ligger 
centralt i Södertälje.
 Elitsatsningarna inom NIU  
i Södertälje sker i samarbete  
med Södertälje Basketbollklubb 
SBBK, Södermanlands Fotbolls‑
klubb SF, och Södertälje Sport‑
klubb SSK för ishockey.

En bra start   i livet
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n LEVA & BO

Vi arbetar tillsammans med  
Södertälje Centrumförening och 
fastighetsägarna genom Söder-
tälje city – i samverkan, SCiS, 

med att utveckla stadskärnan och för  
att alla Södertäljebor och besökare ska 
trivas och känna sig trygga.

En stad där man trivs är fylld av  
mötesplatser och folkliv – ett sätt att 
göra det möjligt är att allt fler kan bo i 
centrum. Nu är det första stora bostads-
projektet med 42 bostadsrättslägenheter 
bakom gamla rådhuset vid Stora torget 
färdigt och invigt.

Ett stenkast därifrån ligger Orion-
kullen – där ska ByggVesta bygga  
omkring 70 hyreslägenheter med 1 100 
kvadratmeter butiker i bottenplanet. 
Kommunen planerar även för andra  
hyres- och bostadsrättslägenheter  
tillsammans med byggherrar, både i 
stadskärnan och precis utanför. Men  
det finns många andra boendeformer i 
tätorten – radhus eller fristående villa 

i någon av våra mer familjeanpassade 
stadsdelar utanför stadskärnan.

n BOENDE
I Södertälje kommun finns  
omkring 22 000 hyresrätter.  
Telge bostäder, kommunens 
bostadsbolag, har omkring 
9 500 av dessa lägenheter som 
de förmedlar via sin bostads-
kö. Telge Hovsjö har 1 660 
lägenheter. Det finns också ett 
antal privata hyresvärdar. På kom-
munens hemsida finns länkar till  
mäklare och bostadsföretag.

Södertälje växer
Södertälje växer och vi blir allt fler.  
Här är några av områdena där det byggs 
bostäder i kommunen: Stora Ritorp och 
Björkmossen i Ritorp, Ekgården i Ragn-
hildsborg, Kaxberg i Lina hage, Glasberga 
samt Kallfors i Järna. I centrala Söder-
tälje byggs det i Bergviks strand.

I följande områden planerar vi för  
bostäder längre fram: vid Wendela  
Hebbevillan, korsningen Nygatan/  
Badhusgatan, Bårstafältet, Hovsjö,  

Kanalstaden, Igelsta strand,  
Södertäljeporten i Grusåsen 

och Båtvarvet i Pershagen.
Andra områden där  

det ska byggas är norr om  
Ekeby och Sandviksvägen 

i Enhörna, Wij-området i 
Hölö, Wennebotomten i  

centrala Mölnbo och Örnstugan 
i Ragnhildsborg.

n LEVA
Det finns mycket att göra om du bor i  
Södertälje. Stadens liv är präglat av  
kultur och idrott. Vi planerar att bygga 
en multihall i närheten av Södertälje 
sjukhus. Spontanidrottsplatser finns i 
Ronna och Brunnsäng. I Kusens backe, 
vid Östertälje IP och vid Tveta frilufts-
gård finns utegym och i närheten av 

LEVA I 

Södertälje
Vi bygger inte stad som alla andra – vi har redan en fin stad! 

Men vi vill göra den ännu bättre. I Södertälje är det lätt att åka 
kollektivt till och från stadskärnan, men även inom kommunen. 

Här finns flera stora arbetsgivare och om du vill vara aktiv  
på fritiden har du alla chanser i världen.  Foto: Pontus Orre

Södertälje  
växer! Läs mer 

på sid 43
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badhuset Sydpoolen, finns en skate- och 
parkourpark. Vi har ett välbesökt Stads-
bibliotek och en stor och fin Stadsscen.

Shoppa
Södertälje centrum har ett stort utbud 
av butiker och restauranger. Här hittar 
du stora och välkända kedjor, men även 
mindre butiker. Kringlan, Telgehuset och 
Lunagallerian är tre centrala gallerior 
längs gågatan. Inte långt från centrum, 
intill Södertäljes norra infart från E4 och 
E20, finns Morabergs handelsområde 
med välkända och populära butiker inom 
sport och fritid, möbler och inredning 
samt trädgård. Här finns över 500 gratis 
parkeringsplatser. Och nu växer Mora-
berg vid motorvägspåfarten mot Stock-
holm, på andra sidan Morabergs köp-
centrum, med två stora butiker, Ica Maxi 
och Biltema. När dessa öppnat kan han-
delsplatsen komma att växa ännu mer.

I Weda handelsplats finns en mix av 
olika företag inom olika branscher – allt 

från kontorsföretag till business to  
businessföretag. Här finns stormark-
naderna Willys, Lidl och ICA Super-
market. I Weda köpcenter finns leksaker 
och barnartiklar, sport och fritid, apotek, 
textil, antikt och kuriosa.

Vasa handelsplats, intill Södertäljes 
sydvästra infart från E20, är Södertäljes 
största externa handelsområde med  
välkända butiker inom dagligvaror,  
möbler/interiör och shopping. Här  
finns bland annat Coop Forum, ICA  
Maxi och Mio möbler. Här finns fler  
än 1 200 gratis parkeringsplatser.

Resa
Södertälje har ett strategiskt läge i både 
Mälardals- och Stockholmsregionen,  
och är en knutpunkt för den nationella,  
regionala och lokala kollektivtrafiken. 
Det är lätt att resa kollektivt med buss 
inom kommunen, men vi har även  
väl utbyggda cykelvägar. Det är också  
enkelt att resa till och från kommunen, 

bland annat går pendeltågstrafiken  
under dagtid var 15:e minut till och  
från Stockholm. Här finns också väl 
utbyggd infrastruktur, såsom europa-
vägarna E4 och E20 samt fjärr- och  
regionaltåg vid Södertälje Syd.

Stora fartyg går genom kanalen  
precis förbi stadskärnan och vidare  
in i Mälaren. Godstrafik trafikerar  
Södertälje hamn. I närheten finns tre 
flygplatser – i söder Stockholm Skavsta 
Airport, i norr Bromma flygplats och  
Arlanda. n

BOSTÄDER PLANERAR 
SÖDERTÄLJE BYGGA 
FRAM TILL 2036.
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FOLKHÄLSO-
PROGRAMMET 
(2015–2018) 
föreslår aktiviteter för att  
uppfylla sex målområden:

 › goda livsvillkor

 › goda levnadsvanor

 › god miljö

 › goda arbetsförhållanden

 › psykisk hälsa

 › samverkan kring folkhälsan

Kommunens utegym:

 › Kusens backes utegym

 › Tveta friluftsgård

 › Östertälje utegym

 › Brunnsäng 

SPONTANIDROTTS-
PLATSER: 
 › Klättringssvampar 
sodertalje.se/ 
kultur‑och‑fritid/idrott‑och‑
motion/anlaggningsregister/
klattringssvampar

 › Brunnsäng 
sodertalje.se/kultur‑och‑ 
fritid/idrott‑och‑motion/ 
anlaggningsregister/brunnsang‑ 
spontanidrottsplats

 › Ronna

 › Skateparken

 › Parkourparken

Mer information och fler aktivi‑
teter på kommunens webbplats
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GOD HÄLSA 
PÅ LIKA  
VILLKOR 

Hållbarhet för människor är minst lika viktigt 
som hållbarhet är för vår miljö. Det är allmänt 
känt att vi som bor i Sverige – företag, stat 
och kommuner jobbar för och bidrar till att 
spara på jordens resurser. Vi återvinner och 
återanvänder, drar ner på användandet av 
energi, vatten och bränsle. Men att vi även  
ska förbättra hållbarheten för befolkningen  
är inte lika välkänt. Foto: Pontus Orre

Södertälje kommun arbetar sedan ett par år 
till  baka med ett folkhälsoprogram för ökad 
social hållbarhet för att förbättra hälsa och 
levnadsvanor. Det betyder att kommunens 

alla verksamheter som skola, vård och omsorg samt 
stad och trafik även ska ha folkhälsan i åtanke i sitt 
arbete. För att få bra genomslag samarbetar kom-
munen även med stora företag i Söder tälje som 
Astrazeneca, Scania och Södertälje sjukhus. 

Goda livsvillkor, hälsosamma levnadsvanor,  
god miljö, goda arbetsförhållanden, psykisk hälsa 
och samverkan kring folkhälsan är sex målområden 
som folkhälsoprogrammet föreslår aktiviteter kring 
de kommande åren. Målgruppen är barn och unga. 
Arbetsgivaren Södertälje kommun vill vara en  
förebild och just nu pågår ett treårigt projekt för 
goda arbetsförhållanden, mer om det kan du läsa  
i artikeln på nästa uppslag.

Hur når vi målen?
Att arbeta med folkhälsan är att arbeta med  
social hållbarhet. Södertälje kommun arbetar  
aktivt med hållbarhetsfrågorna och här är några  
exempel på vad kommunen gör och planerar att  
förbättra, bland annat att ge alla invånare rätt till 
goda levnadsvanor genom att utöka antalet cykel-
banor, utegym och spontanidrottsplatser. För god 
miljö kan tillgängligheten till grön områden öka  
och för psykisk hälsa kan skola och för skolor  
arbeta för att upptäcka psykisk ohälsa. n

n MOTION OCH HÄLSA

– för alla i Södertälje

Kusens backes utegym är  
Södertäljes mest centrala utegym. 
Här tränar gärna Smultron som är 

nyexaminerad hälsopedagog.
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n MOTION OCH HÄLSA

Kommuner runt om i Sverige hör 
av sig och vill veta mer om projek-
tet och hur Södertälje kommun 
arbetar, eftersom det vanligaste 

sättet att jobba med arbetshälsa är att 
arbeta med en hälsofråga i taget. I Söder-
tälje kommun har man tagit ett helhets-
grepp och tillsatt en projektledare för att 
genomföra den unika satsningen och  
nå ett lyckat och hållbart resultat.  

I den här intervjun delar Zara Kvist 
Lindgren, projektledare för hållbar  
arbetshälsa, med sig av vad Södertälje 
kommun gör och vad ledning och en-
skilda medarbetare kan göra och tänka 
på för att lyckas och nå bra resultat,  
för att skapa en bättre arbetshälsa på  
arbetsplatsen. 

Varför jobbar Södertälje kommun 
med hållbar arbetshälsa? 
– Vi vill att arbetshälsan, på kommunens 
arbetsplatser, ska öka och leda till att fler 
medarbetare är friska och i arbete 

Vad innebär din roll Zara?
– Jag ska ta fram arbetssätt 
och strategier, i samarbete  
med HR-avdelningen, för 
att få in det nya tänket om 
arbetshälsa i vardagen och få 
det till ett långsiktigt och håll-
bart arbetssätt. I framtiden, när 
projektet avslutats, kommer HR-avdel-
ningen driva frågorna och ta in arbetet i 
ordinarie verksamhet.

Kan du nämna några saker ni gjort?
– Vi har utbildat alla chefer i det nya  
sättet att jobba med sjukskrivningar som 
vi kallar aktiv sjukskrivning. Aktiv sjuk-
skrivning betyder bland annat att den 
som är frånvarande ringer om sin sjuk-
skrivning och chefen återkopplar dagen 
efter och stämmer av hur allt är. Vid upp-
repad sjukskrivning har man ett hälso-
samtal med sin chef. Det här arbetssättet 
ska skapa förtroende och ge en bättre  
relation mellan chef och medarbetare 

som ska leda till förbätt  -
rade dialoger. Det kan vara 
annat än sjukdom som 
gör att en medarbetare 
sjukskriver sig och har du 

en bra dialog med chefen 
är det enklare att berätta vad 

som är jobbigt. Det här är ett 
arbetssätt som skapar skillnad och 

medarbetaren känner sig sedd och hörd. 

Vad skapar bra arbetshälsa?
– Det är flera funktioner som spelar in. 
Vi måste ha bra organisatoriska förut-
sättningar så att alla blir sedda och ser 
varandra. Sen är det så klart att du ska  
ha roligt på jobbet och engagerande  
arbetsuppgifter.

Hur har det gått för  
projektet hittills?
– Sjuktalen har sjunkit och vi gör  
mätningar årsvis. När vi startade den  
1 januari 2016 var sjuktalet 8,2 procent. 

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA 

Vad Södertälje  
kommun gör som  
arbetsgivare

Hållbar arbetshälsa är ett projekt för att få medarbetarna på 
Södertälje kommun att må bättre. Målet är att den hållbara 
arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska 
och i arbete och är en del av folkhälsoprogrammet – goda 
arbetsförhållanden. Kommunen tar ett helhetsgrepp kring frågan 
och vill samtidigt vara en förebild för andra verksamheter i staden.
Foto stor bild: Pontus Orre. Foto liten bild: Madeleine Westerlund
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n MOTION OCH HÄLSA

ZARAS RÅD TILL  
ARBETSPLATSER SOM 
VILL TESTA:
 › Det är viktigt att frågan priori‑
teras i hela organisationen, allt 
ifrån ledningen till den enskilda 
medarbetaren. ALLA ska med!

 › Hitta det sätt som funkar

 › Det ska vara tydligt att man  
satsar på hälsa

 › Ta fram en strategi som går  
att implementera och som  
håller hela resan

 › Tro på idén, våga satsa och  
håll ut – hela vägen

 › Skapa engagemang på arbets‑
platsen

Vid årsskiftet hade vi redan sänkt sjuk-
antalet med 1 procent till 7,2, vilket är  
ett stort trendbrott. Det är viktigt att 
göra täta uppföljningar på de olika insat-
ser som vi gör för att få respons på vad 
som fungerar bra eller mindre bra.

Hur mäter vi?
– Vi ska mäta engagemanget hos med-
arbetare och frisknärvaron. Vi mäter 
också kostnaderna, som vi vill minska, 
för korta sjukskrivningar (mellan 1–14 
dagar) som är en hög kostnad för en  
arbetsplats. 

Vilken är din största utmaning?
– Den största utmaningen är att få med 
sig alla chefer och medarbetare genom 
hela processen. Att förändra beteenden 
tar tid. Men det finns ett stort engage-
mang och vilja att arbeta med hälsa och 
jag har enbart stött på nyfikna, glada  
och positivt inställda medarbetare i  
organisationen. 

Har du något exempel på  
aktiviteter som gjorts?
– Träna som arbetsuppgift. Det är ett 
pilotprojekt, som vi lånat från bygg-

industrin, för att öka hälsan på jobbet.  
Vi testar på tre enheter inom äldre-
omsorgen och på förskolan. De här 
grupperna ska under sex månader träna 
11–14 minuter per dag. När projektet  
genomfördes i byggbranschen sjönk 
sjuktalen med 30 procent och det ledde  
även till att man blev mer effektiv och 
samarbetet förbättrades. En annan  
aspekt som är bra med träning är att  
det har visats att psykisk ohälsa går  
att förebygga med träning. Ett annat är 
rökfri arbetsmiljö, eftersom vi satsar på 
hälsosamma arbetsplatser. Det innebär 
att vi har som riktlinje att alla Söder  tälje 
kommuns arbetsplatser är rökfria både 
inomhus och i nära anslutning till  
arbetsplatsen. Idag är så mycket som  
210 kommunala arbetsgivare rökfria  
arbetsplatser. n

"När projektet genomfördes i byggbranschen sjönk 
sjuktalen med 30 procent och det ledde även till att 
man blev mer effektiv och samarbetet förbättrades"
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n NÄRINGSLIV

S
ödertälje präglas av en avan-
cerad tillverkningsindustri,  
här finns två världsledande  
före tag Scania och Astrazeneca.  
Tillsammans har de drygt 

14 000 anställda. Övrigt näringsliv i  
Södertälje har också god konkurrens-
kraft, fram förallt inom bygg, detalj-
handel, livs medel, besöksnäring och 
företagstjänster. 

Framtiden för Södertäljes näringsliv 
ser ljus ut, både stora och mindre företag 
satsar på att expandera och utvecklas i 
Södertälje. Antalet anställda i aktiebolag 
ökar och lönsamhetstillväxten i de här 
företagen är nästan dubbelt så stor som 
riksgenomsnittet. 

Det geografiska läget med två europa-

vägar, hamn, kanal och närhet till flyg 
gör Södertälje till en attraktiv plats för 
företag att etablera sig och människor  
att arbeta och bo på. Södertälje är en av 
fyra kommuner i Stockholms län som 
har en större dag än nattbefolkning.  
Varje dag pendlar 21 599 personer till 
sina jobb i Södertälje. Antalet personer 
som pendlar från Södertälje för att jobba 
är 15 071 (detta är siffror från 2015). 

Tredje största arbetsmarknaden
Det finns över 7 400 företag i Södertälje. 
Under förra året startades det 630 nya 
företag. Under 2016 sysselsatte Söder-
täljes arbetsmarknad 48 758 personer, 
och är den tredje största arbetsmark-
naden i Stockholms län. 

Södertälje är ett centrum för södra 
Stockholms näringsliv. Här finns 35  
procent av alla anställningar i aktiebolag 
inom Södertörns kommuner (siffran är 
från 2014). 

Södertälje Science Park 
2016 bildades Södertälje Science Park 
SScP, för att bidra till det strategiska  
arbetet med regionens utmaningar  
kring: hållbar produktion, kompetens-
försörjning och tillväxt. Detta görs  
genom att näringsliv, akademi och  
samhälle arbetar tillsammans. Söder-
tälje Science Park ska bidra till att  
Södertälje blir en ännu mer kunskaps-
intensiv och expansiv plats i södra 
Stockholmsregionen. n

Södertälje  
Södertälje är en del av Stockholmsregionen, som rankas  

som en av de mest konkurrenskraftiga regionerna i världen. 
Med sitt strategiska läge för transporter på land, till sjöss  

och i luften är Södertälje en stad med goda förutsättningar 
för ett unikt och bra företagsklimat. Foto: Pontus Orre

EN KONKURRENSKRAFTIG STAD

7402
  REGISTRERADE FÖRETAG I  

  SÖDERTÄLJE ÅR 2016

21 599
  PERSONER PENDLAR TILL SÖDERTÄLJE  

VARJE DAG FÖR ATT ARBETA 

630
  FÖRETAG STARTAR

VARJE ÅR I SÖDERTÄLJE
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n NÄRINGSLIV

BST SER LJUST 
PÅ FRAMTIDEN

15 071
  PERSONER PENDLAR FRÅN SÖDERTÄLJE VARJE  

DAG FÖR ATT ARBETA

48 758
ARBETSTILLFÄLLEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN

 

14 000
  ANTAL ANSTÄLLDA HOS ASTRAZENECA OCH 

SCANIA TILLSAMMANS (DRYGT)

Varje år delar Företagarna Södertälje/Nykvarn ut pris till  
en företagare som under året utfört en prestation i sin kommun 

och som fungerar som en förebild för andra företagare.  
Årets Företagare 2016 blev Johan Berge, VD, BST, Berges Schakt 

och Transport AB. På bilden syns även Mathias Wolmefjord, 
marknads- och försäljningsansvarig på BST.
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Södertälje tar plats i 
nätverk för att stärka 
det lokala näringslivet  
i och runt Ostlänken

n Södertälje kommun har  
anslutit sig till East Sweden  
Infra Cluster (ESIC), ett nätverk 
med fokus på att fånga affärs‑
chanser i projek tet Ostlänken.  
 Medlemskapet innebär att  
kommunen är med och kraft‑
samlar och optimerar det regio‑
nala och lokala näringslivets  
affärsmöjligheter i och kring  
Ostlänken.
 ESIC är ett specialiserat nätverk 
som ska fungera som informa‑
tionsnod och samlingspunkt för 
företag som är intresserade av 
uppdrag i samband med bygget. 
 – Ostlänken är en jättesats‑
ning som medför stora affärs‑
möjligheter för regionen. Genom 
medlemskapet i ESIC får det lokala 
näringslivet ta del av nätverkets 
samlade erfarenhet samt kompe‑
tens. På sikt leder det till fler  
affärer, fler arbetstillfällen och 
ökad tillväxt i Södertälje, säger 
Aydin Aho, chef för enheten  
Näringsliv och projekt i Södertälje 
kommun.
 Nätverkets första möte i  
Södertälje ägde rum i maj 2017. 
Då träffades näringsliv, ESIC och 
representanter från kommunen 
i Stadshuset och diskuterade hur 
Ostlänken påverkar Södertälje  
och hur verksamma i Södertälje  
på bästa sätt kan dra nytta av 
projektet. 

Så många 
företags-
besök 
genom‑

förde kommunens näringslivs‑
enhet under 2015 och 2016. 
Syftet var att ta reda på vilka 
utmaningar företagen har och vad 
de förväntar sig av kommunen. 
Företagarnas tankar och åsikter är  
viktiga under kommunens arbete 
med att ta fram en handlingsplan 
för ett bättre företagsklimat.

är kommunens 
långsiktiga mål 
för nöjd-kund- 
index (NKI).  

Det mäter hur företagen upp ‑ 
lever kommunens service och 
bemötande när det gäller till ‑ 
stånds och tillsynsärenden. 
Resultatet har förbättrats från  
62 (2014) till 67 (2016) vilket är  
en indikator om att företagen  
blir allt nöjdare.

Södertälje kommun vill ge det lokala  
näringslivet bästa möjliga förutsätt-
ningar och service för att verka och 
utvecklas. Under 2017 och 2018 genom-
förs cirka 100 olika aktiviteter som ska 
leda till ett bättre företagsklimat.

Arbetet med att förbättra företags-
klimatet är en del i kommunens nya 
näringslivsstrategi. Det finns en 
handlingsplan där det föreslås cirka 

100 aktiviteter som ska genomföras under 
2017 och 2018. Några av aktiviteterna är  
interna, till exempel hur kommunen effek-
tiviserar sin handläggning och ökar sam-
ordningen. 

En del externa aktiviteter är kopplade till 
hur kommunen kan få fler kontaktytor och 
dialoger med företagare. Ett sådant exempel 
är Näringslivsforum som hålls varje år.  
Då bjuds företagare in för att diskutera kom-
munens utmaningar och hitta vägar framåt 
tillsammans. En annan av årets aktiviteter 
är Södertälje företagardag den 17 november, 
mässan på Scaniarinken och Södertäljegalan 
på Restaurang Snäckviken. Under Söder-
täljegalan delas flera priser ut, bland annat 
till Årets Företagare. Förra året gick priset till 
Johan Berge som är VD på BST, Berges Schakt 
och Transport AB. BST har 18 egna lastbilar  
och 9 egna maskiner. De fungerar som en 
åkericentral och förfogar över totalt cirka 
110 lastbilar och 50 maskiner året runt.

Johan Berge ser ljust på framtiden.
– Vi ser några väldigt goda år framför oss 

inom byggbranschen. Samtidigt är det en stor 
utmaning att hitta rätt personal, för vår del 
är det väldigt viktigt att man har ett intresse 
för yrket då det är stora investeringar i varje 
maskin/ lastbil. En annan stor utmaning är 
att hitta avsättning för alla överskottsmassor 
som uppkommer vid de stora byggprojekten 
i regionen.

Johan Berge ser stora fördelar med  
Södertäljes geografiska läge.

– Södertälje är ett strategiskt logistiknav  
i den växande Stockholms- och Mälardals-
regionen. Att ha tillgång till E20 som E4 gör 
att man enkelt kan komma åt södra Stock-
holm och Mälardalsregionen på ett fördel-
aktigt sätt, så vi ser klara fördelar med att 
utgå från Södertälje.

Hans tips för att nå framgång som före-
tagare är:

– Fokusera på det du kan och är duktig på, 
fokusera helt enkelt på kärnverksamheten. 
Låt inte små hinder ta död på entusiasmen.

Får bra betyg
Många av aktiviteterna i kommunens hand-
lingsplan är ett resultat av bra dialog med 
näringslivet. Hela handlingsplanen är för-
ankrad hos kommunens referensgrupp som 
består av 13 lokala företagare.

Arbetet mot ett bättre företagsklimat är 
långsiktigt. Men redan nu upplever företagen 
en förbättring då de lämnat bra betyg i olika 
undersökningar. Bland annat upplever före-
tagen bättre dialog, service och bemötande 
från kommunens sida. n

Kommunen tar krafttag  
för ett bättre företagsklimat

n NÄRINGSLIV

Johan Berge, VD, BST, Berges Schakt och Transport AB, blev årets företagare 2016.  
Han ser stora fördelar med Södertäljes geografiska läge. Foto: Pontus Orre
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växer
Södertälje city ska bli dubbelt så stort och stadskärnan förtätas 
från pendeltågsstationen Södertälje Centrum till Science Park. 
Fler människor ska få plats att bo i centrum. Kommunens plan 

är att det ska byggas 20 000 bostäder inom 20 år. Foto: Pontus Orre

SÖDERTÄLJE

– Det är ett stort intresse för att bygga 
och bo i Södertälje och vi ligger redan på 
minus med en stor bostadsbrist. Vi måste 
göra många satsningar för att inte hamna 
ännu mera back, berättar Magnus Bengts-
son, huvudprojektledare på enheten  
Stab och Strategi.

Kommunen vill framförallt förtäta 
staden men även landsbygden kommer 
expandera, både Enhörna, Järna, Hölö 
och Mölnbo ska växa de närmaste  
åren för att lösa samhällssituationen 
kommunen har med en akut bostads-
brist. Men det är inte så enkelt att bara 
bygga massa hus, det behövs även  
pla nering för kommunal service som  
förskolor, skolor och äldreboenden samt 
ordna med vägar, vatten och avlopp.

Synpunkter från medborgarna
Det är viktigt att medborgarna är med i 
processen och kommer med synpunkter,  
det är för deras skull som förändrin gar-
na och utvecklingen görs. Alla bygg-
projekt har en fas i planeringsstadiet  
där medborgarna har chansen att  
komma med synpunkter. Missar man  
det och reagerar senare i processen är  
det svårare att få gehör. 

Näringslivet växer 
Förutom att Storstockholm växer  
expanderar även Södertäljes näringsliv 
och industrier. Astrazeneca ska  
bygga en ny anläggning i Södertälje 
som ska tillverka biologiska läke-
medel, en satsning som skapar 

150–250 nya jobb fram till 2019. Scania 
hoppas på att bli ledande inom håll  - 
bara transporter med den nya lastbils-
generationen som lanserades förra året. 
Förutom det är om- och utbyggnaden 
av sjukhuset snart klart och Snäckviken 
med Södertälje Science Park, Campus 
Telge och KTH. n

DET POLITISKA 
UPPDRAGET: 

”Lyfta, utveckla och skapa 
möjligheter för ett levande 
centrum och ge möjlighet 

till fler att bo, vistas  
och verka i staden” 
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Vi behöver inte bygga stad, som de flesta 
andra kommuner i Stockholmsregio-
nen - vi har redan en fin stad som vi 
vill göra bättre. För att göra det möjligt 

startade Södertälje kommun och Södertälje 
Centrumförening, handlarna och fastighets-
ägarna, 2014 ett gemensamt projekt för att ut-
veckla stadskärnan Södertälje city – i samver-
kan. I dialog med Södertäljeborna ska arbetet 
driva utvecklingen av staden och marknads-
föra destination Södertälje som en attraktiv 
plats att leva, studera och arbeta i. Det gemen-
samma arbetet ska göra att man får större  
utväxling av insatserna som görs och få en 
tryggare stad. Några exempel på lyckade pro-
jekt som genomförts är Södertäljefestivalen 
(som tidigare kallades Kringelfestivalen) och 
andra evenemang som Valborgsfirandet och 
Black Friday. Ett framtida mål är att Södertälje 
ska få utmärkelsen Årets stadskärna.

Trygghet i kommunen
Kommunen jobbar kontinuerlig med att öka 
tryggheten och rusta upp platser som upplevs 
som otrygga. Det görs nya satsningar varje år 
och under 2017 är det stadshustunneln som 
ska tryggas, det görs genom att ny belysning 
sätts upp och tunneln målas om.

Gågatan 
Förnyelsen och utbyggnaden av gågatan i  
Södertälje knyter ihop stadskärnan ända  

från Stora torget till Saltsjötorget. Upp-
rustning och förlängning av gågatan är helt  
klar och har nu blivit ett attraktivt prome-
nadstråk som går ända från Saltsjötorget  
till Stora torget. Hela gågatan har fått ett  
rejält ansiktslyft och rustats upp med nya 
möbler, ny belysning och nya träd samt fått 
handikappramper för att stärka tillgänglig-
heten till fastigheter där det finns butiker  
eller restauranger. 

Gågatan har rustats upp i två etapper.  
Först ut var norra delen som stod klar redan 
2014 och i slutet av 2016 stod södra delens  
förlängning av gågatan klar. Nya delen av  
gågatan går längs Järnagatan från Badhus-
gatan fram till korsningen med Nygatan, där 
Saltsjötorget ligger. Den här delen är ett så 
kallat gångfartsområde, vilket betyder att  
gående har företräde i trafiken.

Varför ska Södertälje city  
bli tätare
Hela Stockholmsregionen växer och det  
behövs fler bostäder. När Södertäljes stads-
kärna utvidgas skapas bra förutsättningar  
för att få en attraktiv stadsdel där många  
vill bosätta sig och arbeta. Närheten till  
Södertälje Science Park och nya KTH  
Campus blir en fördel för att locka nya  
invånare till Södertälje. Området ska bli en  
naturlig del av den befintliga stadskärnan  
och ge plats för 1 400 nya invånare.

n BYGGANDE I FOKUS

Projekt på gång  
i stadskärnan: 
Det ska vara ett  
levande centrum –  
med fler naturliga och 
öppna mötesplatser  
ska stadskärnan bli  
mer levande. 
 
Hållbara transporter  
– Södertälje kommun  
ska vara en fossil‑
bränslefri organisa‑
tion år 2017 men har 
en bit kvar samt genom 
projektet Samordnad 
varudistribution har 
koldioxid utsläppen 
halverats. 
 
Fler bostäder – det  
ska byggas 20 000 nya 
bostäder fram till 2036.
 
Förtäta och länka  
samman staden – 
stadskärnan växer  
med utbyggnaden av 
den norra delen av 
stadskärnan.

Södertälje city –  
i samverkan

1 442
BYGGLOV INKOM TILL KOMMUNEN 

UNDER 2016

332
  BOSTÄDER FÄRDIGSTÄLLDES I  

SÖDERTÄLJE ÅR 2016

40 281
  TOTALT ANTAL BOSTÄDER I  

SÖDERTÄLJE ÅR 2016
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Bakgrund till satsningen att  
utvidga stadskärnan
Det stora intresset för att bygga  
bo  städer i Södertälje håller i sig. Under 
2016 kom 1 442 bygglovsärendet in  
till kommunen, det är 3 procent fler än  
under 2015 och det finns inga tecken  
på att intresset för att bygga minskar. 

Invånarnas uppfattning om  
Söder tälje, som en plats att bo och  
leva i, har förbättrats vid senaste med -
bor gar undersökningen. Kommunen 
har investerat de gemensamma skatte-
pengarna på att förbättra lekparker,  
parker, gatubelysning och parkerings-
platser som alla med borgare kan ha  
nytta av. 

Demokrati för utvecklingen
Politiker, tjänstemän och konstnärer  
har haft dialoger med medborgarna  
och på så sätt har man fått fram hur de 
vill utveckla kulturen i stadskärnan.  
Flera tusen förslag kom in om vad kultur 
är för medborgarna; vad de saknar och 
vad de vill ha mer av. 

Dialoger har även förts med ung-
domar, bland annat om en framtida akti-
vitetspark på Slussholmen och Lotsud-
den. Vad de vill känna uppleva och göra 
i en framtida aktivitetspark. Annat som 
ungdomarna har tyckt till om är utveck-
lingen och vad de önskar av Norra stads-
kärnan och stråket från Stora torget 
fram till Södertälje Science Park.

Hur ser framtiden ut
Kommunen och pro-
jektet Södertälje city –  
i samverkan fortsätter 
utveckla stadskärnan 
genom bostadsbyggande 
och länka samman gång- och 
cykelvägar. Trafik och transporter i 
stadskärnan ses över. Bland annat ska en 
trafikstrategi för kommunen tas fram. 
Dessutom har en parkeringsstrategi för 
stadskärnan tagits fram. Kommunen  
tittar även på säkra skolvägar till och 
kring skolor. Målet är att öka trivseln i 
stadskärnan och att allt fler ska vilja   
bosätta sig, studera eller starta nya  
verksamheter i Södertälje. n

n BYGGANDE I FOKUS

Fler bostäder  
på gång!  
Läs vidare

"Ett framtida mål 
är att Södertälje 
ska få utmärkelsen 
Årets stadskärna."

Foto: Pontus Orre
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2 3

1

Bild: Bonava

Bild: Magnolia Bostad Konceptbild: Byggvesta Kirsh + Dereka arkitekter
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1. Grand central  
Bostadshuset Grand central ligger på  
ett av Södertäljes bästa lägen, ett sten-
kast från shopping, Södertälje kanal och 
pendeltågsstationen. 

Grand Central är ett nybyggt bostads-
hus vid Stora torget mitt i centrala  
Södertälje. Bonava har byggt 42 klimat-
smarta bostadsrätter som kommer  
certifieras enligt Miljöbyggnad, vilket 
ger ett kvitto på viktiga kvaliteter vad 
gäller energi, inomhusmiljö och material.  
Efter knappt två års byggtid invigdes  
bostadhuset den första juni 2017 med 
festligheter på Stora torget. 

– Det är viktigt för kommu-
nens invånare att få tillgång 
till bostäder centralt i  
Södertälje. Grand central var 
startskottet för den så viktiga 
och priori terade utveckling-
en av stadskärnan, säger Sofi 
Cyréus, samhällsbyggnads-
strateg, Södertälje kommun.

Behovet av nya bostäder i storstäder-
na är stort och Söder tälje är inget undan-
tag. Södertälje har stora ambitioner på 
tillväxt och många vill bo här. Kommu-
nen ska utvecklas och Södertäljeborna 
ska erbjudas flera olika typer av nya  
bostäder. och Södertäljes stadskärna  
ska få fler bostäder och förtätas.

– Det är ett stort förtroende att få  
vara med och utveckla Södertälje.  
Vi vill inte bara bygga hus, utan vi  
vill skapa hem och trivsamma platser. 

Det tycker jag att vi har gjort här, sade 
Fredrik Hemborg, vd Bonava.

2. Sländan 
I kvarteret Sländan pågår just nu en  
stor bostadsexploatering som betyder  
att Södertälje centrum blir dubbelt så 
stort när den norra delen av stadskärnan 
utvecklas. I direkt anslutning till det  
nya högskoleområdet Södertälje Science 
Park ska det byggas 441 lägenheter.

Det första spadtaget för kvarteret 
Sländan togs den 9 maj i den första, av 

tre, etapper. Här ska Magnolia  
Bostad bygga totalt 700–800 

nya lägenheter och nu är 
den första etappen om  
441 lägenheter igångsatt. 
Det här är det största  
bygglovet på 40 år i  
Södertälje och det ska 

byggas hyreslägenheter i 
en mix av ettor, tvåor och  

treor med tre mindre butiks-  
eller kontorslokaler i bottenplanet. 

I kvarteret Sländan som ligger precis 
vid högskoleområdet Södertälje Science 
Park, längs Storgatan, Kvarn bergagatan 
och Astrabacken, har Magnolia Bostad 
börjat bygga det stora bostadshuset.

– Vi fokuserar på att bygga hållbart och 
kommer bland annat ha solceller på taket 
och elstolpar för bilar och cyklar. Vi vill 
fortsätta arbeta tillsammans med kom-
munen för att utveckla Södertälje, säger 
Fredrik Lidjan, vd för Magnolia Bostad.

För etapp två har markarbeten påbör-
jats och exploatören ritar på de tänkta 
byggnaderna, ett bygglov är möjligt att 
få klart under 2017 när detaljplanen är 
framtagen. I etapp tre planeras cirka 200 
lägenheter och en detaljplansprocess  
för utökad byggrätt pågår. Antaganden 
planeras under 2017 och bygget kan  
möjligtvis starta under 2018. 

3. Orionkullen  
Området kring Orionkullen i centrala  
Södertälje utvecklas. Här ska Byggvesta 
bygga lägenheter med butiker i botten-
planet för att öka stadskänslan i kvarteren. 

Vid Orionkullens fot kommer ett  
bostadshus byggas. Huset innehåller cirka 
75 hyresrätter med balkong eller uteplats 
mot parken och lokaler i bottenvåningen 
mot Köpmannagatan. Huset uppförs som 
Egenvärmehus vilket betyder att det är 
utan radiatorer och har låg energiförbruk-
ning. Byggstarten planeras till hösten 2017 
och företaget ByggVesta bygger huset. 

Köpmangatan ska bli mer stadslik,  
gatan kommer anpassas till den nya 
byggnaden. Kollektivtrafiken ska för-
bättras, butikslokalerna och fasaden på 
bostadhuset kommer bidra till stads-
känslan. En ny torgplats bildas i stråket 
mellan centrum och kanalen. Målet är 
också att Orionkullen ska bli mer till-
gänglig för allmänheten. Flickskolan och 
Gymnastikhuset, som ligger på Orion-
kullen har kulturhistoriska värden,  
kommer stå kvar oförändrade. n

Fler bostäder

700
TILL 800 NYA LÄGENHETER SKA BYGGAS  

I KVARTERET SLÄNDAN

75
HYRESRÄTTER BERÄKNAS BYGGAS I DET NYA 

BOSTADSHUSET VID ORIONKULLEN

42
KLIMATSMARTA BOSTADSRÄTTER I DET NYBYGGDA  

BOSTADSHUSET GRAND CENTRAL
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ARBETEN MELLAN  
BESTÄMDA 
KLOCKSLAG
n Det märks när Sjöfarts‑
verket bygger om Söder   ‑ 
tälje kanal och sluss. För  
att minska störningarna 
finns vissa begränsningar 
som Sjöfartsverket tar  
hänsyn till. De mest bull‑
rande arbetena, såsom 
spontning, görs helgfria 
vardagar mellan kl 07.00 
och 19.00, förutom vid  
vissa tillfällen då det är 
nödvändigt att begära  
undantag från det tids‑
spannet. Från midsommar 
till och med augusti månad 
undviker de att utföra de 
mest bullrande momen‑
ten i centrala Söder tälje. 
Muddring kommer att ske 
under en höst och arbetet 
får då pågå mellan kl 07.00 
och 22.00.

MER INFORMATION
n Sjöfartsverket ansvarar 
för arbetet med att bygga 
om kanalen och slussen i 
Södertälje. Du hittar mer 
information på deras webb‑
plats. Där kan du följa vad 
som händer inom projektet, 
läsa nyheter, nyhetsbrev 
och titta på filmer:

 › sjofartsverket.se/ 
malarprojektet

Det råder stor aktivitet kring Sluss-
holmen och Lotsudden i centrala  
Södertälje. Stora maskiner arbetar  
innanför de inhägnade arbets-

områdena, viss trafikomläggning sker och  
bitvis hörs en del buller. Det är Sjöfartsverket  
som ansvarar för arbetet. Regeringen har  
beslutat att säkerheten och framkomligheten  
i far lederna genom Södertälje kanal och  
Mälaren måste förbättras. ”Mälarprojektet” 
innebär att tillgänglig heten till Mälarens  
hamnar ökar och sjösäkerheten förbättras. 

Nya slussen byggs utanför den befintliga
Södertälje sluss och kanal anpassas nu för  
att kunna ta emot längre och bredare fartyg. 
Slänterna i kanalen förstärks genom spont-
ning, det vill säga att jordmassorna hålls på 
plats. Sedan breddas kanalen under vatten-
ytan genom muddring. Den nya slussen byggs 
utanför den befintliga slussen, på så sätt kan 

slussen vara igång under byggtiden. När den 
nya slussen är färdigbyggd och på plats, rivs 
den gamla slussen.

På den nya slussporten uppströms planeras 
en gångväg. I anslutning till den södra delen 
av den utbyggda slussen byggs en ny slussbro. 
Den kommer att ha ett körfält i varje riktning 
och en gång- och cykelbana.

Nya asfalterade gång- och cykelvägar
Sjöfartsverket anlägger nya asfalterade  
gång- och cykelvägar längs hela kanalens  
östra sida och även på stora delar av den  
västra sidan. De bygger även två broar över  
till kanalholmen. 

När Sjöfartsverket är klar med ombygg-
naden av Södertälje kanal och sluss 2019  
kan vi på kommunen börja anlägga en aktivi-
tetspark på Slussholmen och Lotsudden.

Läs mer om planerna för aktivitetsparken  
i artikeln på nästa uppslag. n

Ombyggnaden av  
Södertälje kanal och  
sluss är i full gång 

Under våren 2016 började Sjöfartsverket att bygga 
om Södertälje kanal och sluss. ”Mälarprojektet” 
beräknas vara klart i Södertälje under 2019. Bilder: Sweco

Du kan titta på fartygen som åker genom kanalen och följa bygget från besöksplattformen som 
finns cirka 60 meter från den befintliga slussbron. Det kommer också att byggas en mindre  
besöksplattform på Slussholmen där det går att följa arbetet med den norra slussporten.
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HÄNG PÅ  
LOTSUDDEN!

Visualiseringsbild av Södertälje sluss, som redan i dag är Nordens största sluss. Den är cirka 135 meter lång och 19,6 meter 
bred och 7,8 meter djup. När arbetet är klart kommer slussen att vara strax över 200 meter lång och 25 meter bred.
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Bada, spela boule, lyssna på musik och fika.  
Det är några förslag på aktiviteter som Södertäljebor  
vill göra i den framtida aktivitetsparken på  
Slussholmen och Lotsudden.

”Mälarprojektet” innebär att kommunen tar 
över Sjöfartsverkets mark på Slussholmen  
och Lotsudden. När Sjöfartsverket är klar med 
ombyggnaden av Södertälje kanal och sluss 
någon gång i slutet av 2019 kan vi på kommu-
nen börja anlägga aktivitetsparken där. 

Vi har haft flera medborgardialoger där  
Södertäljeborna berättat vad de vill uppleva 
och göra i en aktivitetspark. Vi har fått in fler 
än 600 olika förslag. Några av dem är: lyssna 
på musik, gå på tivoli, utegym, statypark, café, 
en strand, lekplats, att småbåtar ska kunna 

komma in i inre Maren, att Slussholmen  
ska vara bilfritt i framtiden…

– Slussholmens utveckling är en del av  
utvecklingen av Marenområdet. Projektet  
ligger just nu i en fas där vi utreder vad som 
kan vara möjligt att genomföra på platsen  
utifrån de synpunkter som kom in under  
medborgardialogerna. Hela området måste 
hänga ihop och fungera som en helhet  
och det är en spännande utmaning, säger  
Annelie Johnson, projektledare för Maren-
området i Södertälje kommun. n

Aktivitetspark på Slussholmen
"HELA OM-
RÅDET MÅSTE 
HÄNGA IHOP 
OCH FUNGERA 
SOM EN HELHET 
OCH DET ÄR EN 
SPÄNNANDE 
UTMANING"

Konceptbild som visar hur Slussholmen skulle kunna se ut. 

Bild: E3d/Cyréus Arkitektur
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Södertälje Science Park (SScP) är en internationell samverkansmiljö  
för forskning, innovation och utbildning inom hållbar produktion  

och finns i Snäckviken i Södertäljes norra stadskärna. Här möts näringsliv, 
akademi och samhälle för att tillsammans driva forsknings- och 

utvecklingsprojekt. Den 30 januari 2018 är det invigning av Södertäljes  
nya framtidsarena för specialinbjudna gäster. I samband med den 
arrangeras också en Science Week, 31 januari–4 februari, för alla  

med intresse för forskning, utveckling och innovation.

framtidsarena
SÖDERTÄLJES NYA

Bild: White arkitekter
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I början av år 2016 togs det första 
spadtaget för bygget av nya lokaler  
till Södertälje Science Park och KTH. 
Vid invigningen i januari 2018 kom-

mer KTH att ha totalt 1 200 utbildnings-
platser i en helt ny byggnad samt i en 
ombyggd fastighet i norra stadskärnan. 
Bland annat innefattar det en helt  
ny civilingenjörsutbildning och  
forskartjänster som tagits fram 
i samverkan mellan KTH och 
företagen Scania och Astra-
zeneca. 

Södertäljes två stora före-
tag Scania och Astrazeneca 
samarbetar med Södertälje  
kommun, fastighetsbolaget 
Acturum och Kungliga tekniska 
högskolan, KTH för att utveckla  
Södertälje Science Park med för-
hoppningen att kunna skapa nya jobb, 
företag och utbildningar.

Här finns Acturum Biovation med  
cirka 40 forskningsföretag inom Life  
Science. Södertälje sjukhus har verk   - 
samma forskare i parken och Forsk-
ningsinstitutet SP Process Development 
samt Scania IT finns på plats. Swetox, 
Svenskt centrum för toxikologiska  

vetenskaper är ett unikt centrum  
för forskning och utbildning som rör  
kemikalier, hälsa och miljö och finns  
i Gär tuna. Elva svenska universitet  
står bakom satsningen Södertälje  
Science Park.

Campus Telge, som erbjuder hög-
skoleutbildningar på distans i samarbete  

med flera högskolor i Sverige finns 
också här så väl som SFA  

Medicin och utbildningar  
som ges av Folk universi-
tetet och yrkeshögskolan. 
På plats finns även entre-
prenörsorganisationer  

som till exempel Uppsala 
Innovation Center, Nyföre-

tagarcentrum, Drivhuset och 
Connect samt UIC-Södertälje och 

Coompanion. I området finns också en 
restaurang och café. I direkt anknytning 
ligger en av Astrazenecas produktions-
anläggningar och Tom Tits Experiment.

Strävan att minska miljö- och klimat-
påverkan i kombination med hälso-
aspekter gör att efterfrågan på hållbar 
mat ökar, speciellt i den tätbefolkade 
Stockholmsregionen. Inom profilområ-
det hållbara livsmedel finns projektet 

MatLust som är ett femårigt EU- 
projekt med syftet att stärka tillväxt  
och hållbarhet inom livsmedelsnäringen 
i Stockholmsregionen. MatLust erbjuder 
kostnadsfria utvecklingsprogram, aktivi   - 
teter, nätverk och andra former av stöd 
till små och medelstora företag. Genom 
satsningen på Södertälje Science Park, 
där MatLust är en del, blir Södertälje ett 
kunskapscentrum och en kreativ mötes-
plats för mat och hållbarhet.

Södertälje Science Park innebär fram-
tid och utveckling för Södertälje. Det är 
viktigt både för näringslivet i kommunen 
och för Sverige som industrination. 

Kickoff för skolan
Redan i höst, den 27–29 september 2017, 
blir det en kickoff för gymnasie- och 
skolelever inför Södertälje Science Week. 
Då får eleverna inspireras och enga geras 
genom aktiviteter som arrangeras av  
Södertälje Science Park i samarbete  
med Scania, Astrazeneca, KTH och  
Södertälje kommun, Ung Företagsam-
het, Nyföretagarcentrum och Tom Tits 
Experiment. Södertälje Science Week 
arrange ras i januari–februari 2018. Det 
kan du läsa om på nästa sida. n

Läs mer på
sscp.se

"VID INVIGNINGEN I JANUARI  
2018 KOMMER KTH ATT HA TOTALT  
1 200 UTBILDNINGSPLATSER"
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YRKESHÖGSKOLA

n Vad är yrkeshögskola? Inom yrkes‑
högskolan utbildas du för en tydlig  
yrkesroll och utbildningarna är skräddar‑
sydda i nära samarbete med arbetslivet. 
Teori varvas med praktik, så kallad LIA 
(Lärande i arbete), eftergymnasiala och 
oftast mellan ett och tre år långa. Utbild‑

ningarna är avgiftsfria och alla berättigar 
till studiemedel från CSN.
 För att säkerställa att utbildningarna 
inom yrkeshögskolan möter arbetslivets 
krav drivs de alltid i nära samarbete med 
arbetsgivare. De är aktiva både när det 
gäller planering och genomförande, och 
kan till exempel föreläsa, delta i projekt 
och erbjuda praktikplatser.

I Södertälje kan du läsa till:
• Logistiker – inriktning koordinator 
• Mjukvarutestare 
• Trädgårdsmästare, ekologi och  

entreprenörskap 
• Tandsköterska, distans med obliga‑

toriska gruppträffar i Södertälje

CAMPUS TELGE

n På Campus Telge kan du gå olika  
utbildningar vid många svenska läro   ‑ 
säten utan att behöva flytta. Här finns 
ett levande campus där du kan träffa  
och plugga med kurskamrater, äta, fika 
och hitta ro att studera på egen hand.  
På Campus Telge finns både etablerade 
och välkända utbildningar men också  
några av de nyaste utbildningarna i  
landet såsom logistiker, mjukvaru testare, 
trädgårdsmästare, tandsköterska och  
entreprenör och företagare inom  
gröna sektorn.

Universitet och högskola
På Campus Telge kan du exempelvis  
läsa till sjuksköterska, socionom eller 
lärare. Här finns också fristående kurser 
och kurser på avancerad nivå. De hög‑
skolor som ger utbildningarna är Mitt‑
universitetet, Högskolan i Gävle, Karlstad 
universitet och Mälardalens högskola.  
Vi satsar kontinuerligt på att få ytter‑
ligare utbildningar och fler högskolor  
och universitet till Campus Telge.

KTH SÖDERTÄLJE
n KTH i Södertälje erbjuder utbildningar 
med fokus kring hållbar produktion  
med ämnesområden som exempelvis  
logistik, systemkunskap, process‑
utveckling, optimering, kvalitetsförbätt‑
ring, konstruktion och produktutveckling. 
Utbildningarna har stark koppling till  
näringslivet och studenterna har konti‑
nuerlig kontakt med företag såsom  
Scania och Astrazeneca under sina  
studieår. Det leder naturligt till mycket 
goda förutsättningar för framtida  
anställningar för färdiga ingenjörer. 

 › kth.se

Science Week – en resa in i framtiden
n Södertälje Science Week (SSW) är ett 
initiativ från Södertälje Science Park  
som syftar till att stärka intresset för 
forskning, utveckling och innovation 
samt högre utbildning. 
 Under Södertälje Science Week den  
31 januari–4 februari 2018 bjuder  
Södertälje Science Park in dig att vara 
med på Södertäljes resa in i framtiden. 
Tillsammans med lokala medarrangörer 
från näringsliv, akademi och samhälle 
bjuds workshops, seminarier och andra 
aktiviteter. 
 För näringsliv och institutioner kommer 
det att hållas strategiska möten, forskar‑
träffar om livsmedel, en konferens om 
framtidens studentboende och det blir 
öppet hus på Acturum Biovation Park.  
För skolan kommer det att finnas aktivi‑
teter på temat innovation och entrepre‑
nörskap och de globala målen och frågor 
kring miljö och hälsa kopplat till skol‑

maten samt studiebesök på bland annat 
Astrazeneca, Scania och KTH. För allmän‑
heten blir det bland annat öppet hus på 
KTH och SScP, stadsvandringar och en  
utställning på Södertäljebyrån.
 Under Science Week kommer alla skol‑
kök och personalmatsalar i Södertälje  
att servera framtidens hållbara mat och  
i skolorna kopplas en utbildning i håll‑
barhet till undervisningen. Luncherna  
är framtagna i samarbete med en stjärn‑
kocken Mathias Dahlgren, Karolinska  
institutet/Skolmat Sverige och MatLust.  
En tävling på temat ”Bygg din egen  
Södertäljerulle” med inspiration av 
stjärnkocken Mathias Dahlgren kommer 
också att gå av stapeln där alla i Söder‑
tälje kan vara med och tävla. Tävlings‑
finalen blir i november. 

För mer information och program: 

 › scienceweek.se

n BYGGANDE I FOKUS
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HÄR HAR VI SAMLAT NÅGRA AV DE VIKTIGASTE KONTAKTUPPGIFTERNA TILL OLIKA VERKSAMHETER I SÖDERTÄLJE KOMMUN.

 KONTAKTA OSS

 n Kontaktcenter – en väg in  
till kommunen
I Stadshusets entré finns Kontakt center. 
Här arbetar kommunvägledare som kan 
svara på dina frågor om kommunens 
verksamhet. De kan även hjälpa dig med 
att kolla status på olika ärenden som 
kommunen handlägger. Om kommun-
vägledarna inte kan hjälpa dig ser de 
till att du får kontakt med någon annan 
inom kommunen. Kontaktcenter kan  
ge service på svenska, arabiska, finska 
och engelska. 

Ta kontakt genom att ringa, skicka 
e-post, besök oss eller ställ din fråga via  
sociala medier. 

 › Campusgatan 26, Stadshuset

 › Öppettider: Måndag–torsdag:  
kl. 08.00–17.00

 › Fredag: kl. 08.00–15.00.

 › Telefon: 08‑523 010 00

 › kontaktcenter@sodertalje.se

 › sodertalje.se/kontaktcenter

 n Felanmälan
Med din felanmälan blir det enklare  
för oss att hålla Södertälje kommun hel, 
ren och säker. Du kan till exempel an-
mäla klotter, hål i gatan, skräp, trasig  
belysning och nedfallna träd. 

Så här kan du felanmäla:
 › via appen Felanmälan Södertälje  
kommun (sök och ladda ner i  
App Store eller Android Market)

 › sodertalje.se/felanmalan

 › genom att ringa: 08‑523 010 00,  
08‑523 031 24 (parkeringsärenden)

 n Våld i nära relationer
Vi på antivåldcenter i Södertälje kommun 
ger dig stöd att förändra, och vi arbetar 
mot alla typer av våld i nära relationer. 
Vi stöder dig som blir utsatt för våld, dig 
som utsätter andra, dig som lever i en 
familj där någon brukar våld och dig som 
oroar dig för andra. För barn och unga 
har vi stödfunktionen Frizon, vi har en 

mansmottagning, och vår stödfunktion 
för kvinnor heter Kvinnofrid.

Vi stödjer dig som 
- blir utsatt för våld
- brukar våld och vill ha hjälp att sluta 
- är barn eller ung i en familj där det  

förekommer våld
- vill hjälpa någon som blir utsatt för våld.

 n Antivåldcenter
För stöd och hjälp kan du vända dig  
till oss på antivåldcenter. Per telefon når 
du oss, måndag–torsdag 08.00–17.00  
och fredag 08.00–15.00, genom att fråga  
efter antivåldcenters jour när du ringer 
till Kontaktcenter, 08-523 010 00.

 › kvinnofrid@sodertalje.se 

 › Besöksadress för bokade besök:  
Gästgivargatan 5, 6 tr 

 › Postadress: Södertälje kommun,  
Social‑ och omsorgskontoret,  
antivåldcentrum, Gästgivargatan 5  
plan 6, 151 89 Södertälje

 n Mansmottagningen
 › Telefon: 08‑523 017 28

 n Mottagningsgruppen,  
barn och ungdom
 › Telefon: 08‑523 038 08

 › sk.bou.mott.grupp@sodertalje.se 

 n Frizon
 › Telefon:08‑523 018 18

 › frizon@sodertalje.se

 n Vuxenutbildningen
För grundläggande vuxen utbildning,  
gymnasial vuxen utbildning, svenskunder-
visning för invandrare (sfi) samt särskild 
utbildning för vuxna (Lärvux/Särvux).

 › Adress: Västergatan 2

 › Telefon: 08‑523 013 49

 › vuxenutbildningen@sodertalje.se

 › sodertalje.se/vuxenutbildningen

 n Konsumentrådgivning
Rådgivning i konsument frågor, kontakta 
Kontakt center. Se nedan. 

 › kontaktcenter@sodertalje.se

 › sodertalje.se/konsumentradgivning

 n Biblioteken i Södertälje
Stadsbiblioteket ligger i Lunagallerian.  
I Enhörna, Järna, Hölö och Mölnbo finns 
kommundelsbibliotek. Tillsammans har 
vi ett brett utbud av böcker, tidningar, 
musik, filmer och andra tjänster. 

 › bibliotek.sodertalje.se

 n Telge
Telge består av moderbolaget Telge AB 
samt ett antal dotter  bolag. Hela Telge-
koncernen ägs av Södertälje kommun.  
Telge ansvarar bland annat för de 
kommu nala bostäderna, lokaler,  
fjärrvärme, återvinning, vatten och  
avlopp, stadsnät och elnät. 

 › Adress: Storgatan 42

 › Telefon: 08‑550 220 00 (växeln)  
eller 08‑550 221 00 (akutnummer,  
fel‑ eller störningsanmälan)

 › telge.se

 n Södertäljebyrån
Här får du tips om aktivi teter, sevärd-
heter och eve ne mang. Även företag och  
föreningar har möjlighet att visa upp sina 
verksam heter i form av temadagar och 
workshops på Söder täljebyrån.

 › Adress: Saltsjögatan 1,

 › Telefon: 08‑523 060 30

 › E‑post: info@sodertalje.nu

 › destinationsodertalje.se

 n Annan stöd och service
 › Ring 112 när det är akut.

 › In case of an emergency call 112.

 › Hätätapauk sissa, soita numeroon 112.

n KOMMUNENS SERVICE
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 n Polisen i Södertälje
 › Polishuset, Nyköpingsvägen 23

 › Ronna poliskontor: Rösvägen 3–5

 › Hovsjö Hub, Hovsjö poliskontor: 
Gröndals vägen 1

 › Närpolisen i Järna/Nykvarn: De  
kontaktas via 114 14 eller hänvisas  
till Nyköpings  vägen. Besökare är  
välkomna till kommunhuset i Nykvarn 
på torsdagar mellan 17.00–18.00 

 › För polisanmälan, tips och upp  ‑ 
 lysningar, ring 114 14.

 › polisen.se 

 › facebook.com/polisen.sodertalje

 n Södertörns brandförsvarsförbund
Brand- och räddningstjänst. 

 › Södertälje brandstation:  
Campusgatan 30, 08‑721 23 70.

 › Järna brandstation: Rönnvägen 20,  
stations ansvarig: 070‑854 59 28

 › Södertörns brand försvarsförbund:  
08‑721 22 00

 › brandforsvaret@sbff.se

 › sbff.se

 n Sjöräddningssällskapet  
Södertälje 
Ideell förening med uppdrag att  
rädda människor och båtar i sjönöd. 

 › Telefon: 031‑761 42 21.

 › Jourtelefon: 076‑879 31 21

 › rs.sodertalje@ssrs.se

 › sjoraddning.se/sodertalje

 n Södertälje sjukhus
För akut vård, specialistvård och  
förlossning: 

 › Adress: Rosenborgsgatan 6–10

 › Telefon: 08‑550 240 00

 › registrator.sodertaljesjukhus@sll.se

 › sodertaljesjukhus.se 

 › För psykiatrisk vård:  
Psykia tricentrum Södertälje,  
Stockholms läns sjukvårdsområde,  
Lagmansvägen 15, 08‑550 248 65. 

 › psykiatricentrumsodertalje.se/ 
vard-hos-oss/kom-till-oss/

 n Juventas ungdomsjour
Juventas ungdomsjour är verksam- 
heten för dig som är mellan 13–21 år  
och bor i Södertäljeområdet.  
 Vi jobbar för att ungdomar ska känna 
att de har en plats i samhället och att  
de är viktiga. Du som ung är välkommen 
till oss för stöd och pepp, vi finns här  
och lyssnar på dig. Genom vårt arbete 
hoppas vi på att minska våld och  
psykisk ohälsa.  
 Måndag–fredag, kl. 10.00–15.00 kan  
du ringa verksamhetsansvarig på  
08-550 680 60 eller 070-310 28 44.  
Övrig tid finns det telefonsvarare. 
 Om vi har ett missat samtal utan  
meddelande ringer vi INTE upp, av  
säkerhetsskäl. Det går också bra att  
sms:a om du vill bli uppringd av oss.

 › Adress: Köpmangatan 3 (8 tr.)

 › info@juventasungdomsjour.se

 › juventasungdomsjour.se

Läs mer om vad som händer i  
kommunen på sodertalje.se

Kontaktcenter – en väg till hela kommunen. Foto: Pontus Orre
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■ Södertälje är en plats där idéer fötts 
och människor mötts och handlat i över 
tusen år. Södertälje är fortfarande en 
smältdegel för kulturer och traditioner. 
En stad med gågata, kanal och levande 
centrum. Tom Tits Experiment, idrott i 
världsklass, gästhamn mitt i centrum 
och ett spännande kulturutbud finns 
också. Runt knuten öppnar sig det 
inbjudande sörmländska landskapet.

Vårt Södertälje är en broschyr för dig 
som vill veta mer om Södertälje. Oavsett 
om du levt här i hela ditt liv eller precis 
flyttat hit från en annan stad eller ett 
annat land finns det mycket att upptäcka. 
I Vårt Södertälje kan du läsa om vad 
Södertälje kommun erbjuder, liksom hur 
du kan påverka och göra din röst hörd.

Varmt välkommen till Södertälje!

Södertälje har 
mycket att erbjuda

Södertälje kommun, 151 89 Södertälje. Telefon 08-523 010 00, sodertalje.se


