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Vi bygger Södertälje helt och hållbart

Närheten till omvärlden är omedelbar. Det moderna Södertälje har präglats av 
stora världsföretag, av flyktinginvandring till följd av krig hundratals mil bort, 
av idrottare i världsklass, av mötet mellan stambana, motorväg och kanalen. 
Södertälje har präglats av lång historia men också snabb förändring.

När tempot ökar, när kommunen står i förändringens frontlinje, krävs det att 
den politiska ledningen står för trygghet, ordning och reda samt ansvarstagande.

Under de senaste åren har vi därför målmedvetet arbetat utifrån tydliga priori-
teringar. En inriktning som vi håller fast vid:
• BARN OCH UNGAS UPPVÄXT ÄR VÅR FRÄMSTA PRIORITET. Skolan ska ge alla barn möj-

ligheter till en god utbildning. Grunden för detta är ett systematiskt, forsk-
ningsbaserat och långsiktigt arbete. 

• HÅLLBARA SÖDERTÄLJE. Vi arbetar för ett hållbart Södertälje och en hållbar värld.  
Vi tar ansvar bland annat genom våra insatser för klimatet och vår syn på 
livsmedel som en del av kretsloppet. En hållbar stadsutveckling med gröna 
miljöer och ekosystemtjänster stärker folkhälsan.

• ATTRAKTIVA SÖDERTÄLJE. Södertälje ska vara attraktivt och lätt för människor att 
besöka och bosätta sig i, för företag att etablera sig och växa i och för kom-
munens invånare att leva i.

• UTVECKLA VÄLFÄRDEN. Fokusera på att utveckla välfärden istället för att privati-
sera vård och omsorg. Höja personalens status, låta fler medarbetare utbilda 
sig och få bort ofrivillig deltid.

• ORDNING OCH REDA I EKONOMIN. All politik har sin grund i att ekonomin sköts på 
ett varsamt sätt. Vi fattar de ekonomiska beslut som är nödvändiga för kom-
munens bästa.

Den fasta prioriteringen har givit resultat. Skolresultaten har förbättrats sex år 
i rad, hållbarhetsarbetet är på många områden ledande, trycket på mark för 
bostäder och företagsetableringar är rekordhögt, inom välfärdsområdet skapar 
vi trygghet efter en turbulent period och kommunens ekonomi har steg för steg 
stabiliserats. Våra skulder har amorterats ned och kommunkoncernens resultat 
har under flera år i rad varit starkare än genomsnittet bland svenska kommuner. 

Trots att utvecklingen på många områden går åt rätt håll finns det också delar 
som är djupt oroande. Alltför många barn i Södertälje växer upp i fattigdom, 
bostadsmarknaden är tuff och hård, det är för stora klyftor mellan stadsdelar 

4



och för stark segregation. Nu är det därför dags att ta nästa steg. Det steget 
handlar om att täta de luckor eller revor som finns i Södertälje. Vi kallar det att 
bygga Södertälje helt och hållbart.

Det enskilt viktigaste är EBO-lagen som medför att ett fåtal bostadsområden 
i Sverige får stå för huvuddelen av svenskt flyktingmottagande. I Södertälje 
arbetar vi aktivt med opinionsbildning och är drivande när det gäller att alla 
Sveriges kommuner måste hjälpas åt att ta emot flyktingar. Men vi arbetar också 
med att säkerställa en väl fungerande etablering i ett nytt land. Vår erfarenhet 
är att det viktigaste vi som kommun kan göra är att fokusera på att ha ordning 
och reda i välfärdssystemen och genom ett systematiskt kvalitetsarbete utveckla 
verksamheterna. Mindre prat och mer verkstad helt enkelt. Därför fortsätter vi 
att stärka skolan för att fånga upp nästa generation barn och därför stärker vi 
nu vuxenutbildningen för att öka möjligheter att lära sig svenska och etablera 
sig på arbetsmarknaden. I Södertälje ska alla vara en del av samma stad, oavsett 
var man kommer ifrån. I Södertälje ska alla barn ha möjlighet att sträcka sig 
efter sina drömmar. 

Arbetet med att göra Södertälje till en trygg och säker stad fortsätter liksom 
den framgångsrika samverkan med andra myndigheter för att minska brotts-
ligheten och öka tryggheten i Södertälje. Det brottsförebyggande arbetet utgår 
från samverkansöverenskommelsen som tas fram tillsammans med polisen. Det 
viktigaste trygghetsskapande arbetet som kommunen genomför är att priori-
tera barn och ungas lärande och uppväxtmiljöer. För att ytterligare stärka det 
trygghetsskapande och förebyggande arbetet tillförs ytterligare resurser för 
samordning av insatser mellan skola och socialtjänst samt kommunens centrala 
trygghetsskapande arbete.

I en kommun som byggs hel och hållbar är kommundelarna och landsbygden 
viktig. De är kommunens ryggrad och behöver få möjlighet att utvecklas. Vi gör 
därför en historisk investering i bredband. Tillgång till bredband är en grund-
förutsättning för att få hela samhället att fungera på ett smart och modernt sätt. 
Redan idag har både invånare och näringsliv ett stort behov av snabb och pålit-
lig datakommunikation. Vi vill kraftigt höja takten i utbyggnaden av bredband 
i hela Södertälje kommun både i stad och på landsbygd. Vi höjer ambitionerna 
och sätter som målsättning att hela Södertäljes befolkning senaste 2022 ska ha 
möjlighet till bredbandsuppkoppling. Därför kommer en ny bredbandsstrategi 
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att antas. Telge Nät ges rejält ökade investeringsramar, 170 mkr (2017–2020), 
för att möjliggöra en kraftigt ökad takt i bolagets egen utbyggnad. Vi ser också 
framför oss ett behov av samarbete med externa aktörer. Hela Södertälje ska 
leva och hela Södertälje ska få nytta av att vara en del av en stor kommun med 
investeringsmöjligheter.

I en kommun som förändras snabbt måste vi hela tiden beakta hållbarhets-
perspektivet. Naturmiljöer har både ett starkt estetiskt och reellt värde. 
Omvandlingen och förtätningen i Södertälje är en möjlighet att förstärka sta-
dens gröna miljöer. En medveten grönstruktur i hela staden ger många ekosys-
temtjänster såsom renare luft, minskad risk för översvämningar och buller. Det 
gör också att människor rör sig mer vilket är centralt för folkhälsan. Kort sagt 
förbättrade livsmiljöer som lockar människor och djur att vistas i. Det är viktigt 
att de lekmiljöer som byggs för barn är kreativa och hälsosamma med miljövän-
liga material. Ett annat viktigt område är den el- och energi vi använder. Telge 
Energi är en pionjär när det gäller att sälja grön el till Södertäljes och Sveriges 
konsumenter. I omställningen till ett hållbart samhälle är solenergi en viktig 
komponent. Kommunen har via sina fastighetsbolag redan installerat solceller 
på några fastigheter. Detta är en utveckling som kommer att öka de närmaste 
åren. Det finns en potential att på sikt täcka minst 10 procent av takytan på 
befintliga byggnader med solpaneler, vilket skulle ge ett betydande tillskott av 
solproducerad el. Detta förutsätter att kommunens fastigheter och bostäder vid 
nyproduktion och renoveringar på affärsmässig grund installerar solceller där 
så bedöms möjligt. Utan att ta hänsyn till gröna värden och klimathotet kan 
aldrig en kommun bli hel och hållbar. Södertälje är i många delar en förebild 
när det gäller hållbarhet och miljömedvetenhet. Inte minst gäller det synen på 
livsmedel som en del i ett större kretslopp och den offentliga måltiden som ett 
verktyg för hållbar utveckling. Konceptet med Östersjövänlig mat och Diet for 
a Green Planet har lett till att kommunen uppmärksammats och belönats, och 
vi har fortsatt höga ambitioner för andelen ekologisk och närproducerad mat 
i kommunens skolor och äldreboenden. Genom EU-projektet MatLust stärks 
Södertälje som en regional nod för hållbara livsmedel och stödjer utvecklingen 
av små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen i regionen.

När man har en tid med ett ökat intresse från andra att investera i Södertälje ges 
en möjlighet att styra för att bygga staden hel och hållbar. Utgångspunkten för 
kommunens arbete är översiktsplanens intentioner om att bygga en hållbar stad 

VI BYGGER SÖDERTÄLJE HELT OCH HÅLLBART (FORTS)
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genom förtätning, blandad bebyggelse, stadskvaliteter och att stärka de hållbara 
värdena i stadsmiljön. Under de kommande 20 åren ska staden utvecklas och 
20 000 nya bostäder byggas. Exempel på områden som kommer att förtätas och 
utvecklas de kommande åren är Östertälje, Södra, Saltskog/Nyköpingsvägen, 
Bårstafältet, Ronna och Geneta. Redan nu, när vi går in i 2017 arbetar kommu-
nen aktivt med planer för 10 000 bostäder. De höga ambitionerna ställer krav 
på ett strategiskt och fokuserat arbetssätt från hela kommunkoncernen och en 
tät dialog med de privata aktörerna. Huvuddelen av de nya bostäderna kommer 
byggas av privata aktörer, men även Telge Bostäder har en viktig roll i att bidra 
till ett ökat byggande.

Södertälje Science Park växer fram där det kanske tydligaste tecknet är bygg-
kranen som signalerar att KTH:s nya lokaler nu byggs. Snäckviken utvecklas 
från ett område präglat av industri till en naturlig del av stadskärnan med 
bostäder, butiker, kontor och folkliv. Norra stadskärnan växer fram. Kommunen 
arbetar tillsammans med andra aktörer i samverkansprojektet Södertälje city 
i samverkan. Över 90 miljoner kronor investeras från kommunen. I ljuset av 
dessa stora investeringar kan nedskräpning te sig som en liten fråga, men en 
skräpig miljö drar ned trivseln och helhetsintrycket. Kommunen behöver på 
ett systematiskt sätt tillsammans med andra fastighetsägare ta krafttag för att 
skapa ett helt och rent centrum. I utvecklingen av Södertälje är det viktigt att 
inte bara ha siktet inställt på framtiden utan att även uppmärksamma och vårda 
vår gemensamma historia. I ett Södertälje som är helt och hållbart värnar vi vår 
historia. Södertälje kanal, en pulsåder för trafiken till och från Mälaren fyller 
strax 200 år. Detta är något som vi vill uppmärksamma och fira. Planeringen för 
kanalåret 2019 inleds redan nästa år.

Barn och unga är vår främsta prioritet. Det viktigaste vi kan göra för dem är att 
investera i deras möjligheter samt att vi i allt vi gör strävar efter att bygga en 
kommun som är hel och hållbar att lämna över till framtida generationer. 

 

Elof Hansjons (S)

Boel Godner (S) Hanna Klingborg (MP)

Staffan Norberg (V)

7



Södertälje kommuns värdegrund 

Våra värderingar och värdegrundsprinciper
Vår värdegrund är de grundläggande synsätt som vi delar i kommunen. Dessa 
synsätt präglar allt vi gör och genomsyrar alla våra möten med brukare, med-
arbetare, medborgare, partners och andra. 

Södertälje kommuns lean-filosofi vilar på Södertälje kommuns värdegrund.

MEDBORGAREN FÖRST

Vi har alltid vårt fokus på medborgarna i Södertälje kommun, i vårt arbete och 
när vi fattar beslut.
• Vi utgår alltid från det behov som brukaren har
• Vi strävar efter enskilda individers rätt till olika behandling utifrån deras 

unika behov 
• Vi skapar möjligheter till dialog och delaktighet

Vår strävan är att varje resurs alltid ska användas till att skapa värde för med-
borgaren. 

RESPEKT FÖR INDIVIDEN

I Södertälje kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, 
religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 
• Vi försäkrar oss alltid om att visa människor aktning och empati
• Vi lyssnar aktivt 
• Vi bemöter människor på det sätt som vi själva vill bli bemötta
• Vi visar respekt för varandra

Respekt ska bejakas både genom bemötande och genom förväntningar.

MER ÄN FÖRVÄNTAT

I Södertälje kommun har vi ambitionen att ge våra medarbetare, medborgare 
och brukare mer än förväntat. 
• Vi ger våra medborgare bra service och goda tjänster till så låga kostnader 

som möjligt
• Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt
• Vi utgår alltid från att skapa ett mervärde för brukaren 
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Våra värdegrundsprinciper

OLIKHETER ÄR EN STYRKA

Vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikhe-
ter i organisationen vid rekrytering, samarbete, arbetslagssammansättning, 
medborgardialog med mera. Olikheter skapar en dynamik som utvecklar både 
människor och verksamhet. Genom detta perspektiv bejakar vi nyfikenhet, 
öppenhet och lyhördhet.

UTGÅ ALLTID FRÅN SAMHÄLLSUPPDRAGET

Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv och se vårt uppdrag i ett hel-
hetsperspektiv.
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Ekonomi och styrning i Södertälje

Omvärldsbevakning
Den svenska ekonomin fortsätter vara stark i år med en BNP på runt 3 procent 
och en real ökning av skatteunderlaget med drygt 2 procent. Åren 2018 och 
2019 ses en svagare utveckling som ger betydande problem för kommunsektorn 
att finansiera sin verksamhet och som även tyder på att skatte underlaget per 
invånare kommer att minska.

Det demografiska trycket kommer vara högt många år framöver. Enligt SCB:s 
befolkningsprognos från april, kommer det beräknade demografiska behovet 
fram till 2020 i genomsnittet ligga på 1,6 procent per år. Det kan jämföras med 
0,5 procent för åren 2000–2012.

Etableringen på arbetsmarknaden är helt avgörande för de långsiktiga konse-
kvenserna av den höga flyktinginvandringen i Sverige. Många sektorer, inte 
minst välfärdssektorn, har betydande behov av rekrytering och kompetensför-
sörjning. Samtidigt som det finns indikationer på att kommunernas kostnader 
för ekonomiskt bistånd ökar i samband med fullgjord etablering. 

Medan många kommuner nu kämpar med en ny situation av högt flyktingmot-
tagande har Södertälje en annan situation. Kommunen har under tio års tid 
hanterat ett konstant högt flyktingmottagande och den utbyggnad av välfärden 
som kommit därav. Kommunen ser inte ett behov av att höja skatten under den 
kommande treårsperioden.

De flesta bedömare tror på fortsatt mycket låga räntor under 2017. Sveriges 
riksbank väntas höja styrräntan under året och tidigast i slutet av 2017 beräk-
nas den svenska reporäntan ha nått upp i noll procent. I nuvarande mycket 
låga ränteläge är kreditriskpremien en ovanligt stor andel av den totala upp-
låningskostnaden, trenden under förra året var att kreditriskpremien steg när 
räntan sjönk. 

Södertälje fortsätter att växa, mest ökar gruppen grundskolebarn, emedan 
antalet personer i yrkesaktiv ålder har en lägre tillväxttakt än befolkningen 
totalt i Södertälje kommun. Södertäljes försörjningskvot kommer således att 

10



öka. Demografins sammansättning och behov måste återspeglas i investerings-
bedömningarna. 

Det råder bostadsbrist i Södertäljde, såväl som i andra kommuner i landet. För 
att attrahera nya invånare och för att möjliggöra en bostadskarriär för befint-
liga invånare måste byggandet av bostäder öka. Det är också en viktig del i den 
avslutade Sverigeförhandlingen som avser utbyggnaden av Ostlänken, den för-
sta etappen av framtidens höghastighetsjärnväg.
 
Fokus under den kommande perioden kommer att vara att säkerställa att 
utvecklingen framåt är hållbar. Med hållbar välfärd aves en välfärd som inne-
håller utveckling av stadskärnan, att fler bostäder byggs, en förbättrad infra-
struktur samt att företag och näringsliv har goda möjligheter till etablering. Det 
är dessutom viktigt att förebygga och stoppa dränaget på pengar från välfärds-
sektorn. 

God ekonomisk hushållning
Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och  
i ett längre perspektiv. Begreppet god ekonomisk hushållning syftar huvudsak-
ligen till att säkerställa att varje generation bär sina egna kostnader. Kommunen 
måste därför säkerställa en resultatnivå som är långsiktigt hållbar för att kunna 
garantera en bibehållen servicenivå för kommande generationer utan att be -
höva uttaxera en högre skattenivå.

Kommunen behöver visa sina kreditgivare och kreditbedömare att kommu-
nen klarar av att prioritera mellan nya investeringar i infrastruktur, bostäder, 
förskolor, skolor och övriga verksamhetslokaler. Investeringsbehoven måste 
prioriteras så att nettokoncernskulden per invånare med tiden når en nivå som 
kommunen långsiktigt tål att bära. 

Det är viktigt att några grundläggande ekonomiska inriktningar fastställs:

• Förbättrade resultat i kommunen och bolagskoncernen. För kommunen avses 
resultatet exklusive jämförelsestörande poster.
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• Intäkter från exploatering och reavinster ska användas till att finansisera nöd-
vändiga investeringar för ett hållbart samhälle.

• Fortsatta försäljningar av tillgångar som är möjliga och lämpliga att sälja av 
både i kommunen och i kommunens bolag.

• Säkerställa att investeringsvolymerna över tid är förenliga med kommunens 
långsiktiga finansieringsförmåga. Detta förutsätter en hög egenfinansieringsgrad. 

• Bedriva stadsutveckling och exploatering inom ramen för god ekonomisk hus-
hållning.

• Utdelning från bolagskoncernen till ägaren kan ske först när kassaflödet med-
ger detta utan ytterligare upplåning.

Kommunfullmäktiges mål
• Finansiellt mål för Södertälje är att kommunen ska uppnå ett resultat exklusive 

jämförelsestörande poster på 110 mkr 2017 (2,0 %), 122 mkr 2018 (2,2 %) och 
138 mkr 2019 (2,4 %).

• Finansiellt mål för bolagskoncernen (på SKF nivå) är att koncernen ska uppnå 
ett resultat efter skatt på 337 mkr 2017, 263 mkr 2018 och 279 mkr 2019.

• Kommunens nettokoncernskuld per invånare ska inte öka1. 
• Soliditeten i kommunkoncernen ska öka under budgetperioden. 

EU-projekt
För alla EU-projekt gäller att de ska genomföras med utgångspunkt i kommunens 
strategiska prioriteringar och därmed bidra till att utveckla Södertälje i linje med 
fullmäktiges målsättningar i Mål- och budget. Under budgetperioden är två pro-
jekt aktuella, MAP2020 och MatLust. 

Förändringar av ansvarsområden
Ansvaret för exploateringsfrågor överförs från tekniska nämnden till kommun-
styrelsen med hänsyn till den stora strategiska betydelse dessa frågor har både 
kommunalt och regionalt. Förvaltningsorganisationen förändras däremot inte. 
Även ansvaret för skogsskötsel och viltvård överförs från tekniska nämnden 
i detta fall till miljönämnden. Detta i syfte att möjliggöra en samordning med 

EKONOMI OCH STYRNING I SÖDERTÄLJE (FORTS)

1)  Med inte öka avses jämfört med 2015 års nivå på nettokoncernskuld per invånare. Valet av jämförelseår kommer av 
att det är det senaste året det finns framtagen statistik för nettokoncernskulden per invånare.
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befintlig verksamhet inom miljönämndens ansvarsområde. Förändringen för-
anleder också att personella resurser för verksamhetsområdet överförs mellan 
berörda kontor inom förvaltningen. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att åter-
komma med förslag till erforderliga ändringar av reglementen och budget som 
en konsekvens av den ändrade ansvarsfördelningen. Ändringarna ska träda i 
kraft från och med 1 januari 2017.

Förändringar i kommunbidragen under året
Under året sker inga förändringar av kommunbidragen. Det finns endast tre 
undantag från den huvudregeln:
• Volymavstämningarna under året inom LSS-verksamheten, de pedagogiska 

verksamheterna och svenska för invandrare (SFI).
• Utfördelning av kommunbidrag som finansieras av de olika centrala anslagen, 

t ex kompensationsanslagen för investeringar.
• Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

Kompensationer för nya investeringar
Under kommunstyrelsen finns anslag för att kompensera nämnderna under 
året för tillkommande kostnader som genereras av nya lokaler och investeringar 
beslutade av fullmäktige. Nämnderna kompenseras med 100 procent av de kost-
nader som uppstår för utökningarna i investeringsbudgetarna. 
Nämndsinvesteringar finansierar nämnderna inom sin avskrivningsvolym.

Volymavstämningar under året
För de pedagogiska verksamheterna inom kommundelsnämnderna och utbild-
ningsnämnden görs volymavstämningar i april respektive december varje år. 
Inom LSS-verksamheten sker volymavstämning per den första april och per den 
första oktober. Ett regelverk för volymavstämning för SFI kommer att imple-
menteras under 2017. 

Uppräkningar
En generell uppräkning för löner och priser har skett med 1 procent för varje år 
under budgetperioden. En särskild satsning har gjorts för prioriterade grupper 
med 2 procent utöver den generella pris och löneuppräkningen.
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Låne- och borgensram
Kommunen får, vid varje tidpunkt under 2017, ha utestående lån och borgen till 
ett nominellt värde av högst 14 000 mkr. 

Bolagen ska finansiera sig genom kommunens internbank som även handhar 
ränteriskhanteringen för hela kommunkoncernen. För att uppnå konkurrens-
neutral ränta på upplåningen från internbanken erlägger respektive bolag i 
bolagskoncernen en marknadsmässig borgens- och låneramsavgift på summan 
av nyttjade lån och borgen. 

För bolag och föreningar beviljar kommunen följande låne- och borgensramar: 

Låne- och borgensram 2017 (mkr)

Bolagskoncernen   11 900,0

   Varav verksamhetslokaler 4 800,0

   Varav bostadsbolagen 3 100,0

   Varav övriga Bolagskoncernen 4 000,0

Syvab       147,2

Söderenergi AB      1 281,0

Täljehallen AB          31,0

Övrig kommunal borgen            8,4

Summa beviljade ramar         13 367,6

Sammanställning total investeringsram
Nedan följer den totala investeringsramen för kommunkoncernen inklusive 
reinvesteringar. Investeringsprocessen är en gemensam process för kommun-
koncernen och utgår från det kassaflöde kommunen och bolagskoncernen 
tillsammans genererar. Reinvesteringar prioriteras före nyinvesteringar och 
investeringar i lagstyrd verksamhet, påkallade av demografiska utvecklingen 
går före affärsmässiga investeringar. För perioden uppgår reinvesteringar till 
1 837 mkr av det totala utrymmet på 4 819 mkr.

EKONOMI OCH STYRNING I SÖDERTÄLJE (FORTS)
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Totala investeringsramen för kommunen och dess bolag  

 2017 2018 2019

Kommunen 210 215 217

Telge AB 1 2 0

Telge Bostäder 419 511 415

Telge Fastgiheter, kommersiella 28 24 9

Telge Fastigheter, verksamhetslokaler 558 612 280

Telge Hovsjö 41 50 50

Telge Nät 343 348 350

Telge Återvinning 15 16 16

Södertälje Hamn 25 43 13

Tom Tits 2 4 3

Total investeringsram 1 641 1 824 1 353

 
Investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten
De totala investeringarna under perioden avseende kommunens verksamhet 
uppgår till ca 2 092 varav lokalinvesteringar hos Telge Fastigheter är 1 450 och 
nya investeringar utöver reinvesteringarna är 417 mkr.

Den pedagogiska verksamheten har de största investeringsbehoven. Bland de 
större projekten ingår ny grundskola Viksberg, ny grundskola Enhörna samt 
förskolor i kommunen. Vidare investerar kommunen bland annat i ett nytt äld-
reboende och en multihall för friidrott och gymnastik.  

En stor del av investeringsutrymmet under budgetperioden går till att rusta 
upp stadskärnan, totalt 90 mkr. Härutöver avsätts ytterligare totalt 82 mkr 
för att bygga ett nytt parkeringsgarage i stadskärnan (i närheten av Tom Tits). 
Projektering och utformning inleds omedelbart med ambitionen att så snart 
som möjligt påbörja byggnationen av parkeringsgaraget.

Under perioden kommer ett nytt vård- och omsorgsboende i Björkmossen att 
byggas. Parallellt med det arbetet behöver planläggningen av ytterligare ett 
vård- och omsorgsboende att genomföras.
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Sydpoolen har genom åren har varit en av kommunens största besöksattraktioner. 
Anläggningen börjar dock vara till åren kommen. Därför har kommunen tillsam-
mans med Actic kommit överens om att inleda arbetet med en gemensam och 
långsiktig planering av framtidens simhall för Södertäljes invånare. Resultatet blir 
antingen en utveckling av de nuvarande lokalerna eller nybyggnad av ett helt nytt 
badhus på annan plats i kommunen. Investeringsbehovet uppstår utanför denna 
budgetperiod och kommer att inarbetas i kommande budgetprocesser.

Tillkommande kostnader under budgetperioden för lokaler är ca 140 mkr och 
för övriga investeringar ca 30 mkr. Kompensationsanslag för finansiering av nya 
investeringar budgeteras centralt.

Av kommunkoncernens samlade investeringar och reinvesteringar bidrar en 
betydande del till minskad miljöpåverkan genom exempelvis energieffektivi-
seringar, bättre materialval och miljövänlig energiproduktion. För att förtyd-
liga hur stor andel av de totala investeringarna som kan definieras som gröna 
investeringar ges stadsdirektören i uppdrag att till första delårsbokslutet 2017 
presentera en redovisning av kommunkoncernens samlade gröna investeringar.

Varje investeringsprojekt, exklusive nämndernas reinvesteringar, som totalt 
överstiger 5 mkr måste begära kommunstyrelsens godkännande för att få starta. 
Kommunfullmäktige har också möjlighet att öronmärka pengar för specifika 
projekt.

Affärsmässiga investeringar
Telge Näts affärsinvesteringar avser investeringar som redan är beslutade och 
pågående och investeringar som till största delen avser nya exploaterings-
områden som bolaget är skyldig att investera i enligt elnätskoncessionen och 
VA-huvudmannaskapet. Utöver redan beslutade och pågående investeringar 
kommer Telge Nät under budgetperioden att investera ca 120 mkr i utbyggnad 
av bredband. Motsvarande nivåer kommer att behöva investeras årligen för att 
nå målsättningen att 100 procent av Södertäljes befolkning ska ha möjlighet till 
bredbandsanslutning senast år 2022.

Telge Bostäder har planerat för viss nyproduktion. 

EKONOMI OCH STYRNING I SÖDERTÄLJE (FORTS)
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Hållbara Södertälje

Långsiktig inriktning
Södertälje kommun är en central aktör i samhället för att påverka strukturer 
och skapa förutsättningar som stödjer samhällets omställning till att bli socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt långsiktigt hållbart. De tre hållbarhetsdimensio-
nerna ska integreras i kommunens verksamheter för att skapa en långsiktigt 
hållbar välfärd men också hushålla och värna om såväl mänskliga resurser som 
jordens resurser. Södertälje ska ha en långsiktigt god hushållning med natur-
resurser, såsom åker, skog och vatten. Södertälje kommun ska ha begränsad 
klimatpåverkan, giftfri miljö och en rik och varierad natur.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål
• Människors upplevda trygghet ska öka. 
• Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, för troende) 

i kommunen ska öka. 
• Barn och ungas livsvillkor ska förbättras. 
• Andelen vuxna och barn med bra självskattad psykisk och fysisk hälsa ska öka.
• Valdeltagandet ska öka.
• Kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri. 
• Omställningen till hållbara system för hantering av avlopp ska fortsätta.
• Skyddet av natur ska öka. 
• Kommunens inköp av ekologiska livsmedel ska öka. 

Inriktning 2017–2019
Södertälje kommuns åtaganden som klimatkommun och ekokommun innebär 
fortsatt höga målsättningar för hållbarhet. Kommunen ska skapa lösningar 
och infrastruktur som underlättar för medborgare, verksamheter och företag 
att göra hållbara val. 

Södertälje kommun ska påbörja att effektivt arbeta mot FN:s globala mål enligt 
Agenda 2030. Det innebär att kommunen tar ett samlat grepp kring de tre 
hållbarhetsdimensionerna. Ett gemensamt program för det samlade arbetet 
ska tas fram under perioden. Utgångspunkten är att ekologiska, sociala och 
ekonomiska system hänger ihop och påverkar varandra i en kontinuerlig för-
ändringsprocess. 
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Miljö- och klimatprogrammet ska styra inriktning och mål för alla kommu-
nens verksamheter och kommunala bolag. Klimatanpassning och värdet av 
ekosystemtjänster behöver beaktas i samhällsplaneringen för att få långsik-
tigt hållbara lösningar. Omvandlingen och förtätningen i Södertälje är också 
en möjlighet att förstärka stadens gröna miljöer. En medveten grönstruktur i 
hela staden ger många ekosystemtjänster såsom renare luft, minskad risk för 
översvämningar och buller. Gröna stråk gör att människor, inte minst barn, rör 
sig mer, vilket är centralt för folkhälsan. Detta skapar förbättrade livsmiljöer 
som lockar människor och djur att vistas i. Det är därför av yttersta vikt att 
kommunen på ett strukturerat sätt arbetar med dessa perspektiv när Södertälje 
nu byggs helt och hållbart.

En kemikalieplan för giftfri vardagsmiljö antas och börjar genomföras, vilken 
omfattar förvaltningen och bolagen. Kommunen ska styra mot en minskad 
användning av farliga kemikalier. Åtgärder ska göras under perioden för att 
bidra till en giftfri vardag för barn och unga inom förskola och skola. Även 
utomhus ska miljövänliga material användas vid upprustning och nyanlägg-
ning av barns lekmiljöer.

En vattenplan ska vara det samlande dokumentet för kommunens planering 
och uppföljning av åtgärder enligt vattendirektivet. Kommunens olika verksam-
heter ska arbeta aktivt med de åtgärder som Vattenmyndigheten lagt fram i sitt 
åtgärdsprogram för att uppnå god status i sjöar, vattendrag och grundvatten. Ett 
projekt om att utreda och förbättra status i sjön Måsnaren startades 2016 och 
ska slutföras till 2018. 

Kommunen ska arbeta med att klargöra hur vatten- och avloppssystemet kan 
utvecklas så det i högre grad bidrar till näring i kretslopp och en giftfri miljö. 
Återföring av näring till odlingsmark i det lokala jordbruket ska öka successivt 
genom att fler ansluts till det etablerade systemet för detta.

En digital naturkarta ska bli färdig under 2017, där kunskap om naturvärden i 
Södertälje samlas på ett överskådligt och sökbart sätt. Kartan med sin databas 

HÅLLBARA SÖDERTÄLJE (FORTS)
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ska vara underlag för samhällsplanering, naturskydd och planering av natur-
vårdsåtgärder. 

Södertälje kommunkoncern köper varor och tjänster för i storleksordningen 2,6 
miljarder kronor under ett år. Det är därför av vikt att upphandlingarna säker-
ställer ett kostnadseffektivt utnyttjande av kommunens resurser, att efterfrågad 
kvalitet levereras samt att högsta möjliga miljö- och hållbarhetsstandard upp-
nås. Kommunkoncernen ska vid upphandlingar se till att stödja både kommu-
nens och bolagens verksamheter i att ställa miljö- och hållbarhetskrav. Detta 

Foto: Pontus Orre
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så att de enskilda verksamheterna kan teckna avtal för varor och tjänster som 
medger att högsta möjliga miljö- och hållbarhetsstandard levereras.

För att gynna den biologiska mångfalden ska naturvärden bevaras och utveck-
las. Kommunen ska ta vara på betydelsefulla biotoper och tätortsnära rekrea-
tionsområden. Skyddade områden ska vårdas och vid behov ska nya skydd 
inrättas för värdefulla områden, genom biotopskydd, djur- och växtskydd eller 
som naturreservat. Extra insatser ska göras under 2017 för åtgärder i värdefulla 
ängs- och hagmarker i syfte att behålla och utöka arealen betad mark. 

Tillgång till natur ger möjligheter till rekreation och till förbättrad folkhälsa. 
Invånarnas kännedom om och tillgång till naturen ska prioriteras. Det innefattar 
även tätortsnära natur, som är särskilt viktig ur ett barnperspektiv. Kommunen 
ska ta initiativ för att främja att kommuninvånarna besöker naturen och att 
naturen används som en pedagogisk resurs.

Södertälje kännetecknas mer och mer som en plats med hållbar kost- och 
matproduktion. Ekologiskt jordbruk ska främjas genom inköp av ekologiska 
livsmedel och genom att ekologisk matproduktion tas upp i den pedagogiska 
verksamheten. I EU-projektet Matlust tillvaratas en av Södertäljes spetskompe-
tenser och ett av Södertälje Science Parks profilområden ”Hållbara Livsmedel”. 
MatLust möjliggör en vidareutveckling av Södertälje som en regional nod för 
hållbara livsmedel och stärker utvecklingen av små och medelstora företag 
inom livsmedelsnäringen i regionen. Fairtrade City ska utvecklas som en del 
av hållbarhetsarbetet.

Arbetet med att göra Södertälje till en trygg och säker stad ska fortsätta liksom 
den framgångsrika samverkan med andra myndigheter för att minska brotts-
ligheten och öka tryggheten i Södertälje. Det brottsförebyggande arbetet utgår 
från samverkansöverenskommelsen som tas fram tillsammans med polisen. 
Stor vikt läggs även vid arbetet inom chefssamrådet, som är det strategiska 
myndighetssamarbetet mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten.

Genomförandet av folkhälsoprogrammet ska fortsätta och insatser för att före-
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bygga fysisk och psykisk ohälsa bland barn och unga ska prioriteras. Särskilt 
fokus ska läggas på att tidigt upptäcka och förebygga psykisk ohälsa. Barn och 
ungas livsvillkor i Södertälje ska förbättras och kommunen ska långsiktigt 
arbeta för att minska barnfattigdomen. Kommunens samverkansarbete för att 
minska våld i nära relationer fortsätter. 

Invånarna i Södertälje kommun ska ha goda möjligheter och på lika villkor 
kunna delta i samhället. Informationsinsatser och nya former av medborgar-
dialog ska involvera medborgana i samhällsbygget, stärka delaktigheten och 
höja valdeltagandet. Demokratiberedningen får extra medel åren 2017 och 2018 
för att fortsätta driva ett utvecklingsarbete kring dessa viktiga frågor.

Den digitala utvecklingen ger nya förutsättningar för ett ekonomiskt- och 
so cialt hållbart samhälle och ger kommunen nya förutsättningar till verksam-
hetsutveckling. Att Södertälje kommun på bästa sätt använder digitaliseringens 
möjligheter till nya arbetssätt och effektivare processer är helt nödvändigt för 
att i framtiden klara av att leverera den välfärd som behövs givet de demogra-
fiska förändringar samhället står inför.

Digitaliseringen bidrar till resurseffektivare verksamhet, bättre underlag för 
uppföljning och rättssäkra beslut. Hjälpmedel som utvecklats inom ramen för 
välfärdsteknologi kan bidra till ökad trygghet samt ge möjlighet att bibehålla 
och utveckla självständighet hos brukaren. En ökad digitaliseringsgrad ska där-
för vara utgångspunkten vid beslut om verksamhetsförbättrande åtgärder. En 
handlingsplan för digitalisering och användning av välfärdsteknologi ska tas 
fram för att säkerställa inriktningen. 

I allt fler sammanhang byggs smart teknik in i både ny och befintlig teknik 
så som fastigheter, transportsystem och stadsmiljön i stort. För att göra den 
”smarta stad” som digitaliseringen ger möjlighet till behöver detta tas tillvara i 
både den allmänna planeringen av stadens utveckling och i all kommunal verk-
samhets utvecklingsarbete. Framtidens smarta stad drar nytta av modern teknik 
för att arbeta smartare och effektivare på alla plan och för att möta medborgar-
nas behov med god service, gott bemötande och hög kvalitet. 
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Attraktiva Södertälje

Långsiktig inriktning
Södertälje ska vara en plats som erbjuder hög livskvalitet. Företag ska ha bra 
möjligheter att etablera sig och växa i, människorna ska ha möjligheter till 
vidare  utveckling och studier. Södertälje ska även vara en attraktiv plats som är 
lätt att besöka, bosätta och utveckla sig i. Arbetet för en ökad attraktionskraft 
ska ske i samverkan mellan kommun, näringsliv och andra intressenter. 

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål
• Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun 

att bo i. 
• Företagens konkurrenskraft ska öka och klimatet för företagande ska stär-

kas. 
• Att vara studerande i Södertälje ska vara attraktivt, och utbildningsnivån 

hos Södertäljes befolkning ska öka för att matcha regionens behov.
• Besökare ska i ökad grad uppleva Södertälje attraktivt att besöka på fritiden 

och i tjänsten.

Inriktning 2017–2019
Södertälje kommun bidrar till en hög livskvalitet för sina medborgare genom 
att erbjuda goda förutsättningar för ett rikt kultur- fritids- och idrottsliv, en väl 
fungerande infrastruktur och en attraktiv arbetsmarknad med växande företag.  
Genom ett starkt näringsliv skapas fler arbetstillfällen, bättre service för med-
borgarna och en ökad attraktionskraft. 

Kommunens arbete är långsiktigt med avsikt att vidareutveckla näringsli-
vets konkurrenskraft och Södertäljes attraktionskraft som företagarkommun 
med utökat nyföretagande samt utveckling/expansion av befintligt näringsliv. 
Arbetet att underlätta för företag att växa och verka i kommunen ska fortsätta 
samtidigt som service och bemötande till företag ska utvecklas till att hålla 
mycket hög kvalitet inom hela kommunförvaltningen. 

Södertälje Science Park är en kreativ nod för samverkan mellan näringsliv, 
akademi och samhälle. Det är en miljö där utbildning, forskning, hållbarhet, 
innovationer och gränsöverskridande samarbeten skapar värden och ledande 
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utveckling inom profilområden Hållbara Produktionssystem, Life Science och 
Hållbara Livsmedel. Södertälje kommun ska vara delaktig i att vidareutveckla 
dessa profilområden.  

Södertälje tar nu, genom KTH:s expansion, klivet till att bli en studentstad. En 
strategi för att möta behovet av studentbostäder ska färdigställas. Denna stra-
tegi ska komplementeras med förslag på hur Södertälje kommun kan stödja ett 
aktivt studentliv.

Kommunen bidrar till att stärka kompetensförsörjningen till arbetsmarkna-
den genom att arbeta för att öka utbudet av utbildningar inom högskola och 
yrkeshögskola och därmed inspirera och attrahera fler att studera i Södertälje. 
Utbildningsnivån hos Södertäljes invånare ska öka för att företagens kompe-
tensbehov ska tillgodoses och för att höja sysselsättningsgraden i Södertälje. 
Kompetensförsörjningen ska ske genom nära samarbete mellan kommun, 
näringsliv och utbildningsaktörer. Ett kunskapscentrum för utbildning, forsk-
ning och entreprenörskap ska utvecklas inom ramen för Södertälje Science Park 
genom en flexibel studiemiljö. 

Tillsammans med näringslivet ska Södertälje bli en given plats för mindre och 
större evenemang. Södertälje ska arbeta för att öka sin attraktionskraft för 
besökare, där såväl staden som landsbygdens värden och tillgångar tas till-
vara. Genom nära samverkan mellan kommunen och besöksnäringens aktö-
rer utvecklas starka teman och platser som kan medverka till fler besökare. 
Södertäljebyrån ska fortsätta att utvecklas till en naturlig mötesplats för infor-
mation och dialog med besökare, invånare, företag och föreningar i Södertälje.

Ett tydligt varumärke för platsen Södertälje är av stor vikt för att staden ska 
kunna fortsätta att växa och vara en färgstark och ansvarstagande plats där värl-
darna möts. Ett välbekant och attraktivt varumärke ger förutsättningar till att 
locka nya invånare, företag och besökare som i förlängningen ger skatteintäkter 
till bland annat skola, omsorg och kultur. Varumärkesplattformen ägs gemen-
samt av de som bor och verkar i Södertälje och är en gemensam ledstjärna i 
Södertäljes utvecklingsarbete. Som en del av varumärkesarbetet förmedlas 

ATTRAKTIVA SÖDERTÄLJE (FORTS)

24



berättelser som visar på goda energier i kommunen och som kan inspirera, 
väcka stolthet och framtidstro. Arbetet med att implementera Södertäljes varu-
märkesplattform fortsätter.

Kommunen arbetar inom många områden för att skapa förutsättningar för till-
växt. En avgörande förutsättning är tillgången på bra bostäder. I Södertälje finns 
redan idag en varierad mix av bostäder. Det är inte långt till stadsliv, landsbygd 
och skärgården i Södertälje, oavsett bostadsort eller boendeform. Södertälje ska 
vara känt för sin unika karaktär med sitt vattennära läge och genuina stadskärna 
samt för sina sammanhängande grönområden, stadsskogar och vackra parker. 
Södertälje ska vara en attraktiv och trygg plats att bosätta sig i därför är det nära 
samarbetet med polis, räddningstjänst, näringslivsstärkande organisationer, 
föreningsliv och andra myndigheter betydelsefullt. Genom ett starkt kultur- 
och föreningsliv skapas delaktighet i samhället och ansvar för det gemensamma 
bostadsområdet. 

För att profilera Södertälje stadskärna samverkar kommunen med Södertälje 
Centrumförening, fastighetsägarna och andra aktörer, både offentliga och pri-
vata. I projektet Södertälje city – i samverkan vill samverkansgruppen utveckla 
stadskärnan för att Södertälje ska bli det självklara valet för dem som vill flytta 
till Mälardalsregionen, företagare, besökare och studenter, men även för dem 
som redan bor i staden, centrumhandlarna och fastighetsägarna.

Det ska upplevas som lätt att få information om kommunen och kommun-
koncernens uppdrag, tjänster och åtaganden och kommunen ska upplevas som 
transparent och professionell. Kommunorganisationen ska leverera tillgänglig 
och välfungerande service inom samtliga av kommunens ansvarsområden och 
ge medborgare och andra intressenter den kunskap och stöd de behöver för att 
leva upp till lagar och regler. Genom ett lösningsorienterat och kunskapsför-
medlande bemötande ska medborgare och företag i Södertälje få tydlig och bra 
information och service.
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Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Långsiktig inriktning
Södertälje ska vara känt för sin genuina stadskärna, sitt vattennära läge och sin 
levande stadsnatur. Utvecklingen ska främja goda levnadsförhållanden och foku-
sera på hållbart byggande och resande. Stadskärnan och stadsdelarna ska utveck-
las genom förtätning och närma sig varandra för att skapa en mer sammanhållen 
stad. Stadsdelarna och kommundelarnas tätorter ska vara trygga, väl gestaltade 
och inspirerande med välskötta bostadsmiljöer, gator och allmänna platser. 

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål
• Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva på ska 

förbättras (bostäder, kommunikationer, gator och vägar, gång och cykelvägar, 
trafiksäkerhet och parker).

• Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka.
• Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen, som uppfyller kom-

munens garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument, ska ligga 
kvar på hög nivå.

Inriktning 2017–2019
Med utgångspunkt i översiktsplanen ska kommunen ta fram en strategi för hur 
Södertälje ska byggas ut. Strategin ska vara ett underlag för att planera och sam-
ordna byggande av bostäder, lokaler, gator- och vägar samt vatten och avlopp. 
I strategin ligger även att analysera hur förtätningen kan användas som ett 
verktyg för att stärka och utveckla grönstrukturen. Översiktplanen ska aktua-
litetsförklaras under perioden. En kommunomfattande VA-plan ska fastställas 
och implementeras.

Södertälje växer, näringslivet växer och antalet studenter blir fler vilket medför 
att det råder en stark efterfrågan på bostäder. Därför är stadsutveckling och en 
kraftig ökning av ambitionerna på bostadsområdet viktig. 20 000 bostäder ska 
byggas fram till 2036, hållbart och med goda livsmiljöer. Samtidigt kräver den 
växande kommunen förskolor, skolor, stödboenden, andra offentliga lokaler 
och anläggningar samt företagsmark. Därför höjs planberedskapen kraftigt 
inom hela samhällsbyggnadsområdet. Ett starkt fokus på effektiva planproces-
ser och genomförandefaser ska prägla mötet med marknadens aktörer.

26



Kommunen ska arbeta för att öka tillgängligheten till kommunens olika delar. 
Strategiska infrastruktur- och trafikfrågor ska vara tydliga för statliga och regio-
nala myndigheter. Kommunen ska ta en aktiv roll i arbetet med hur nationella 
och regionala investeringsmedel för infrastruktur används. I samverkan med 
berörda aktörer ska arbetet med att förändra trafiksituationen i Södertälje mot 
ett mer hållbart resande intensifieras. Prioriterat är resecentrum vid Södertälje 
C, förbättringar i kollektivtrafiken, Ostlänkens utbyggnad, ökad robusthet och 
kapacitet för vägtrafiken över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje, Södertälje sluss 
och kanal samt farleden till Landsort. 

Kommunen ska fullfölja arbetet med att ta fram och implementera den nya tra-
fik- och parkeringsstrategin och ta fram tillhörande handlingsplaner. I samver-
kan med andra aktörer ska arbetet för att öka andelen som går, cyklar och åker 
kollektivt intensifieras. Arbetet med att bygga ut och förbättra cykelbanorna i 
kommunen samt öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter samt bilis-
ter ska fortsätta. Antalet laddstolpar ska bli fler och informationen om var de 
finns ska förbättras så att fler har möjlighet att använda elbilar.

Medborgarnas och företagens behov ska beaktas i ett tidigt skede i samhälls-
byggnadsprocessen. Den ska bli mer transparent så att södertäljebor, byggföre-
tag och fastighetsägare ska få en bättre inblick i vad som planeras och ges goda 
möjligheter till dialog. 

Arbetet med att göra en fin stadskärna ännu bättre bedrivs i samverkan i 
Södertälje Centrumförening. Målet är att skapa ett mer levande centrum så att 
fler väljer att bo, arbeta, besöka, bedriva verksamhet och studera i Södertälje. 
Ett delmål för samverkansarbetet är att Södertälje ska bli årets stadskärna 2018. 
Utöver de pågående projekten inom ramen för Södertälje city i samverkan behö-
ver Södertälje kommun tillsammans med andra fastighetsägare och aktörer ta 
krafttag för att skapa ett helt och rent centrum. Nedskräpning upplevs som ett 
växande problem och därför behövs det ett systematiskt arbete för att skapa en 
ren och trivsam stad. 
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Södertälje är en knutpunkt med många människor som passerar och besöker 
kommunen. För att skapa ett mer välkomnande första intryck ska de olika entré-
erna till Södertälje och tätorterna på landsbygden ges en förbättrad gestaltning.

För att öka Södertäljes attraktionskraft ska förutsättningarna för Södertälje som 
framtidens båt-, bad- och turistort förbättras, bland annat genom satsningar på 
båthamnar, campingar, badplatser och större evenemang. År 2019 markerar 200 
år sedan Södertälje kanal invigdes. Planering inleds för att fira och uppmärk-
samma Kanalåret 2019.

Den fysiska utvecklingen i stadsdelarna ska genomföras i samarbete med bolag, 
fastighetsägare och andra aktörer som verkar i områdena så att en upprustning 
och förtätning kan ske. Syftet är att förbättra boendemiljöerna med ny spän-
nande arkitektur och varierade upplåtelseformer för att öka attraktiviteten. 
Kommunen ska även utveckla tätorterna på landsbygden, enligt översiktspla-
nen och de fördjupade översiktsplanerna för Järna och Ytterenhörna samt orts-
analyserna för Hölö och Mölnbo. För Järna ska en särskild utredning, Framtid 
Järna, tas fram och successivt implementeras. Framtid Järna ska visa hur bostä-
der, centrum och mötesplatser kan utvecklas så att fler väljer att flytta till och 
bo kvar i kommundelen.  

Stockholm Syd (Almnäs) ska fortsätta att utvecklas i samverkan med övriga 
aktörer. Området har ett av landets bästa lägen för företagsetableringar och 
har förutsättning att bli ett miljömässigt föredöme inom logistik och industri.

Behovet av lokal- och närodlat kommer att bli allt viktigare i takt med klimat-
förändringarna och en ökad efterfrågan. För att säkerställa produktionen av 
närproducerade livsmedel ska jordbruksmark värnas i enlighet med översikts-
planen. En odlingsstrategi för odling på landsbygden och i staden ska färdig-
ställas och implementeras. 

SAMHÄLLSBYGGNAD OCH OFFENTLIG MILJÖ (FORTS)
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Utbildning 

Långsiktig inriktning
Det övergripande målet är att barn och elever når de mål som finns för förskolan 
respektive skolan. Alla beslut och aktiviteter ska utgå från detta övergripande 
mål. Förskolan och skolan ska också stärka barnens och elevernas självkänsla 
och ge dem framtidstro. 

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål
• Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras.

Inriktning 2017–2019
Utifrån det övergripande målet, att resultaten ska förbättras i förskolan och 
skolan, ska enheternas kvalitetsarbete vara systematiskt, strategiskt och forsk-
ningsbaserat. Av särskild vikt är att alla förskolor och skolor utvecklar kvaliteter 
inom de fyra områden forskningen visat leder till förbättrade resultat och som 
kommunen därför valt att prioritera. Dessa områden är:
• FÖRÄNDRINGSORIENTERAT LEDARSKAP. Ledare inom förskola och skola ska säkra att 

utvecklingsarbetet utgår från en väl känd verksamhetsidé, att medarbetarna 
har rätt kompetenser och i sitt arbete har en kvalitet som motsvarar högt 
ställda krav och förväntningar. 

• LÄRANDE ORGANISATIONSKULTUR. Ledare och medarbetare inom förskola och skola 
ska säkra att organisationskulturen kännetecknas av samarbete och erfaren-
hetsutbyte och att det kollegiala lärandet får effekter i undervisningen och i 
barnens/elevernas lärande. 

• MÅL- OCH RESULTATSTYRNING. Ledare och medarbetare inom förskola och skola 
ska säkra att ständiga förbättringsåtgärder vidtas utifrån resultat och analyser 
och att det utvecklas en ansvarskultur där alla bidrar till att stärka kvalitén 
utifrån sina respektive roller och uppdrag.

• KVALITET I UNDERVISNINGEN. Ledare och medarbetare inom förskola och skola 
ska säkra att undervisningen vilar på forskning och beprövad erfarenhet och 
att det utvecklas en samsyn om de framgångsfaktorer som i undervisningen 
stödjer hög måluppfyllelse. 

Utöver ovanstående områden ska kvalitetsarbetet utgå från mer verksamhets-
specifika förbättringsområden:
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FÖRSKOLAN ska genom ett målstyrt kollegialt lärande, samt gemensamma struk-
turer och processer säkra att barnens lärande utvecklas utifrån förskolans 
prioriterade kunskapsområden. I dialogen med vårdnadshavare ska förskolan 
dels säkra att det finns ett tydligt fokus på barnens lärande och utveckling, dels 
säkra att vårdnadshavare får en fördjupad kunskap om förskolans uppdrag och 
kunskap om hur de kan stödja sina barn i lärandet. Förskolan ska också vidta 
åtgärder för att öka andelen förskollärare i verksamheten. Verksamheten ska 
utvecklas utifrån en gemensam verksamhetsidé, ett Reggio-Emilia inspirerat 
arbetssätt. 

GRUNDSKOLAN ska stärka kvaliteten i årskurs F–3. Särskilda satsningar ska säkra 
att fler elever lär sig grunderna i svenska och matematik de första skolåren. 
För att få en generell kvalitetsförbättring i undervisningen ska grundskolan 
fortsätta att utveckla modellen med två lärare i klassrummet. Satsningarna på 
tvålärarmodell, utvecklingslärare, kollegialt lärande, verksamhetsidéer och ett 
förstärkt pedagogiskt ledarskap ska tydligt fokusera på effekter i klassrummet 
och i elevernas lärande. Grundskolan behöver också utveckla en mer utma-
nande undervisning där höga förväntningar och arbetsro är ledord.    

GYMNASIESKOLAN ska utveckla kvalitén inom de program man erbjuder och vara 
ett konkurrenskraftigt alternativ för Södertäljes grundskoleelever. Samarbetet 
med det lokala arbetslivet, högskolan och idrottsföreningarna ska stärkas för 
att profilera skolornas utbud. Likaså behöver gymnasieskolan utveckla samar-
betet med andra utbildningsaktörer som Komvux, fristående skolor och pri-
vata företag i syfte att få organisatorisk och innehållslig flexibilitet som bättre 
möter framtidens behov av utbildning. Slutligen ska gymnasieskolan utveckla 
en undervisning som är bättre anpassad till elevernas behov, vilket främst ska 
ske med stöd av ett språkutvecklande perspektiv och den digitala tekniken.

KOMVUX OCH SFI ska tillgodose det behov av vuxenutbildning som finns i 
Södertälje, behov som både beaktar enskilda medborgares och kommunens 
behov av utbildning som leder till arbete eller vidare studier. Särskilda insatser 
ska vidtas för att höja andelen vuxenstuderande som är behöriga för högskole-
studier. Komvux ska utveckla ett samarbete med gymnasieskolan utifrån ett 

UTBILDNING (FORTS)
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effektivitets- och resursperspektiv. Komvux och gymnasieskolan ska också 
gemensamt se över utbud och skolformer för att bättre möte det behov av 
utbildning som kommer att finnas framöver. 
 

Foto: Scan
dinav
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Särskilt riktade insatser

Långsiktig inriktning
Alla vuxna har tillgång till arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar. 
Detta uppnås med vuxenutbildningen som främsta verktyg och med andra rik-
tade insatser som höjer utbildningsnivån samt tillsammans med olika arbets-
marknadsinsatser. 

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål
• Andelen Södertäljebor med egen försörjning ska öka

Inriktning 2017–2019

Arbetsmarknad
Arbetslinjen gäller. Grundprincipen är att alla som står till arbetsmarknadens 
förfogande i första hand hänvisas till Arbetsförmedlingens insatser, och i andra 
hand till de förberedande och kompletterande arbetsmarknadsinsatser som 
kommunen erbjuder. 

Kommunen ska i sitt arbete prioritera de grupper som beslutats i kommunens 
arbetsmarknadsinriktning 2014–2018. De prioriterade grupperna är unga, per-
soner med långvarigt försörjningsstöd samt personer som avslutat etablerings-
programmet. 

För att underlätta och effektivisera vägen till egen försörjning ska samverkan 
tillsammas med Arbetsförmedlingen och social- och omsorgskontoret fortsätta 
och fördjupas inom de områden där behov av detta finns. Samarbete med idé-
buren sektor utvecklas för människor med behov av språkstöd.

Kommunens verksamheter och bolag ansvarar för att inom sina verksamhe-
ter ta fram anpassade platser för statliga och kommunala arbetsmarknadsin-
satser. 

Arbete med unga utan försörjning sker i samverkan med Arbetsförmedling och 
andra berörda intressenter i syfte att korta vägen till arbete eller studier. Ung i 
Tälje och Telge Tillväxt är två viktiga verktyg i detta arbete.
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Det framgångsrika arbetet med feriepraktik för ungdomar ska fortsätta och 
utvecklas i nära samverkan med gymnasieskolan och det lokala näringslivet. 
Ambitionen är att samtliga 16–17 åringar ska kunna erbjudas feriepraktik.

Arbetsmarknadsprojektet MAP2020 är en viktig satsning i syfte att tillvarata 
och kontinuerligt implementera erfarenheter och vidareutveckla metoder för 
att hitta fler vägar till egen försörjning.

Pendlingsbenägenheten ska öka i syfte att ta del av en större arbetsmarknad.

Ensamkommande barn
Ensamkommande barn är barn under 18 år som kommer till Sverige utan föräld-
rar eller andra vårdnadshavare. De ensamkommande barnen ska genom kom-
munens insatser ges förutsättningar att känna trygghet, utveckla god hälsa och 
leva ett självständigt liv. I detta ingår att utreda och fatta beslut om insatser och 
placering i lämpligt boende. Det är också kommunens ansvar att utse god man 
alternativt förvaltare och säkra tillgång till skolundervisning. Samverkan är en 
viktig förutsättning för ett långsiktigt bra resultat. 
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Individ- och familjeomsorg
 
Långsiktig inriktning
Alla barn, ungdomar och vuxna ska så långt som möjligt utifrån sina egna för-
utsättningar och med rätt stöd kunna leva ett självständigt liv. Insatserna ska 
anpassas till individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan 
med berörda aktörer. Verksamheterna ska arbeta förebyggande för att minska 
att antalet barn, ungdomar och vuxna omhändertas.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål
• Medborgare i behov av stöd ska uppleva delaktighet och kvalitet i insatserna.
• Andelen Södertäljebor med egen försörjning ska öka.

Inriktning 2017–2019
Omsorgen om barn och ungdomar ska bidra till att skapa trygga uppväxtvillkor 
och en god livsmiljö. För att skapa goda levnadsvillkor för barn, ungdomar och 
vuxna behöver det förebyggande arbetet utvecklas. Det handlar exempelvis om 
arbetet vid familjecentraler och arbetet mot våld i nära relationer. Inriktningen 
ska vara att ge ett tidigt förebyggande stöd till föräldrar och barn och att den 
psykiska ohälsan ska minska. 

Insatser för barn och ungdom och vuxna ska i första hand ges med utgångs-
punkt från befintliga nätverk och med tidiga insatser i öppenvård. Kommunala 
verksamheter och externa aktörer ska samverka för att alla barn och ungdo-
mar ska klara skola och yrkesliv och vid behov få tillgång till individuellt stöd. 
Inriktningen inom vuxenvården är öppenvård i samverkan med andra aktörer.

Metoder och arbetssätt inom verksamheter för barn, ungdomar och vuxna 
ska så långt som möjligt baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Under 
perioden behöver särskilt arbetet med att göra lokala uppföljningar utvecklas. 
Lokala uppföljningar ger en bättre grund vid val av insatser som bidrar till posi-
tiva resultat för barn, ungdomar och vuxna.

Insatserna ska utgå från den enskildes behov och ska utföras kostnadseffektivt. 
Strategier för att minska institutionsplaceringar behöver förbättras. 

Att personalen har rätt kompetens är av största vikt. För att kunna möta fram-
tidens krav på en verksamhet med kvalitet behövs hållbara strategier för att 
attrahera och kompetensutveckla personalen. Strategier för långsiktig kompe-
tensförsörjning ska därför tas fram. 
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Verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning
Långsiktig inriktning
Alla personer med funktionsnedsättning ska med stöd så långt som möjligt 
kunna leva ett självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar. Insatserna ska 
anpassas till individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan 
med berörda aktörer.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål
• Brukarna ska uppleva delaktighet och kvalitet i insatserna. 

Inriktning 2017–2019
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning ska ge förutsättningar till 
ett självständigt liv. I första hand sker detta genom att klara eget boende. I andra 
hand förverkligas det genom en meningsfull sysselsättning. För att det ska ske 
krävs en nära samverkan mellan kommunen, bolag och externa aktörer. 

Metoder och arbetssätt som används inom omsorgen ska så långt som möjligt 
baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Under perioden ska utvecklingen 
mot en kunskapsbaserad omsorg förstärkas. Uppföljning av effekter och resultat 
är centralt för att långsiktigt kunna ge medborgarna en kvalitetssäkrad välfärd.

Rätt kompetens hos personalen som ska ge stöd, service och omsorg är av 
största vikt. För att kunna möta framtidens krav på en verksamhet med god 
kvalitet behövs hållbara strategier för att attrahera och kompetensutveckla 
personalen. Strategier för långsiktig kompetensförsörjning ska därför tas fram. 

35



Äldreomsorg

Långsiktig inriktning
Alla äldre ska utifrån sina egna förutsättningar och med rätt stöd kunna leva ett 

så självständigt liv som möjligt. Insatserna ska anpassas efter individuella behov 

utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål
• Brukarna ska uppleva delaktighet och kvalitet i insatserna.

• Andelen äldre som upplever trygghet i äldreomsorgen ska öka.

Inriktning 2017–2019
Antalet äldre ökar och fler har kroniska sjukdomar. Äldreomsorgens verksam-

heter ska arbeta för en god livskvalitet för de äldre. För att kunna erbjuda en god 

vård och omsorg behövs boenden som motsvarar behoven. Behoven hos äldre 

ska därför följas noggrant och en långsiktig och strategiskt hållbar planering i 

samverkan mellan kommunen, bolag och externa aktörer ska tas fram. 

Under perioden ska arbetet med kost, måltidsmiljöer och rehabiliterande 

arbetssätt förstärkas. Genom att arbeta funktionsbevarande och stödja anhöriga 

som vårdar närstående kan behoven av äldreomsorg skjutas upp. En fortsatt 

satsning på kulturaktiviteter ger ytterligare möjligheter att stimulera äldre till 

ett aktivt liv.

Metoder och arbetssätt som används inom äldreomsorgen ska så långt som  

möjligt baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Nationella kvalitets-

register och uppföljning av insatser är viktiga delar för att kvalitetssäkra äldre-

omsorgen. Under 2017 kommer en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen 

att presenteras. Denna kommer att vara en viktig utgångspunkt i det fortsatta 

arbetet.

Att personalen har rätt kompetens är av största vikt. För att kunna möta fram-

tidens krav på en verksamhet med kvalitet behövs hållbara strategier för att 

attrahera och kompetensutveckla personalen. Strategier för långsiktig kompe-

tensförsörjning ska därför tas fram.
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Under perioden kommer ett nytt vård- och omsorgsboende i Björkmossen att 
byggas. Parallellt med det arbetet behöver äldreomsorgsnämnden tillsammans 
med stadsbyggnadsnämnden och Telge Fastigheter påbörja planläggningen av 
ytterligare ett vård- och omsorgsboende för att möjliggöra driftstart 2021.

För att stödja ökade aktiviteter vid existerande och nya mötesplatser för äldre 
inrättas ett särskilt föreningsstöd som blir möjligt för pensionärsorganisationer 
och andra föreningar att söka medel från. Kriterier för fördelning av dessa medel 
ska tas fram.

Foto: Scan
dinav
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Kultur och fritid

Långsiktig inriktning
Verksamheten inom kultur och fritid ska skapa bästa möjliga förutsättningar 
för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv och stärka den demokratiska utveck-
lingen. På så vis bidrar den till bättre folkhälsa, hög livskvalitet och till att göra 
Södertälje till en attraktiv kommun att leva och bo i. Södertälje ska vara en 
kultur- och fritidskommun för alla, men allra främst för barn och ungdomar. 
Förutsättningarna för att ta del av kultur- och fritidsutbudet ska vara jämställda.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål
• Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka.
• Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka.
• Flickors deltagande inom Ung Fritids fritidsverksamheter ska öka.
• Södertäljebornas nyttjande av kultur- och fritidsutbudet ska öka.
• Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka.

Inriktning 2017–2019
Verksamheterna ska fortsätta sitt arbete för att förbereda unga för vuxen-
livet genom att utveckla moderna mötesplatser och driva ungdomsfrågor 
för alla unga i hela kommunen. Jämställdhetsarbetet ska stärkas och utveck-
las för att verksamheterna ska attrahera både tjejer och killar lika mycket. 
Nämndöverskridande samarbeten och samverkan med Telgekoncernen och 
externa aktörer ska skapa nya upplevelser och locka fler unga. Prioriterat är 
barn och ungas deltagande i föreningslivet, som ska stödjas för att fungera som 
mötesplats för barn och unga från olika delar av samhället. 

Biblioteket har en viktig roll för demokratin. Genom att erbjuda en mötesplats 
för fri åsiktsbildning, informationsutbyte och tillhandahålla samhällsinfor-
mation och litteratur skapas möjligheter för invånarna att kunna delta i sam-
hällsdebatten. Barns språkutveckling är viktig och lägger grunden för framtida 
möjligheter och delaktighet i samhället, där biblioteken har en central roll att 
stödja denna utveckling. 

Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till en levande stadskärna i Södertälje. 
Mötesplatser och aktiviteter i kommunens övriga delar ska på motsvarande sätt 

38



stärkas till att skapa levande miljöer. Stöd ska ges till arrangörer och föreningar 
som vill ta initiativ och genomföra kulturprojekt, verksamhet och evenemang. 

Utbudet ska ge möjligheter till upplevelser, samt eget utövande och utveckling 
av färdigheter inom alla områden och på olika ambitionsnivåer. Närheten till 
arenor för kultur, fritid och idrott tillgodoses för hela kommunen och den lång-
siktiga satsningen på spontanidrott ska fortsätta. Nya perspektiv och synsätt för 
fysisk aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer ska skapas. 
Personer med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar och möjligheter att 
ta del av kultur- och fritidsutbudet. 

Foto: Istockph
oto
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Telgekoncernen 

Telgekoncernen ska skapa långsiktigt värde för Södertäljes medborgare och 
bidra till ett attraktivare och hållbarare Södertälje. Koncernbolaget Telge AB ska 
förvalta kommunens bolag och bedriva en operativ styrning för att säkerställa 
effektivitet, uppföljning och utveckling av verksamheterna. Telgekoncernens 
verksamheter innefattar bland annat bostäder och fastigheter, infrastruktur 
elnät, vatten och avlopp, fjärrvärme, stadsnät, återvinning och elhandel. 

Bostadsbolagen ska bidra till att skapa attraktiva boenden i Södertälje genom 
att arbeta med aktiv fastighetsförvaltning och nybyggnation. Detta sker även 
genom att i samverkan utveckla stadsdelarna. Fastighetsbolaget bidrar genom 
att tillhandahålla ändamålsenliga och hållbara lokaler till kommunala verksam-
heter såsom skolor, förskolor och äldreboenden. 

Planering och genomförande av utbyggnad av vatten och avloppsnätet är en 
del av den långsiktiga planeringen av Södertälje. Det är även säkerställande av 
kvalitet i vattenproduktion, avfallsinsamling och behandling av avfall. Samtliga 
dessa områden är grundläggande för ett hållbart samhälle och nöjda med-
borgare. Genom informationsinsatser och andra förebyggande åtgärder men 
även genom taxornas utformning ska avfallet minska och återvinningen öka. 
Möjligheterna till återbruk och återvinning ska öka i Södertälje genom bland 
annat samverkan vid samhällsplanering och utveckling av fastigheter. Andra 
områden som ska bidra till att skapa attraktionskraft till medborgare och företag 
är stadsnätet och det väl utbyggda fjärrvärme- och fjärrkylesystemet. 

Försäljning av ren el av sol, vind och vatten till kunder i Södertälje och övriga 
Sverige är ett bidrag till ett hållbarare samhälle. Det resultat som genereras i den 
affärsmässiga elhandelsverksamheten är även med och bidrar till att finansiera 
de investeringar som kommunkoncernen genomför exempelvis energibespa-
rande bygginvesteringar eller solpaneler i skolor och på tak.

Tom Tits Experiment ska fortsätta utvecklas och hålla sin position som en vik-
tig attraktion för besökare i Stockholmsregionen med målet att sprida intresse 
för naturvetenskap och teknik. Genom att erbjuda Södertälje kommuns skolor 
och förskolor att få ta del av den unika miljön som sitt klassrum och genom 
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kompetensutveckling bidrar verksamheten till att väcka intresset för lärande 
hos kommunens barn och unga. Telge Tillväxt är ett socialt hållbart företag 
som bidrar till att fånga in unga arbetslösa som riskerar att hamna i utanförskap. 
Tillsammans med svenska företag ska förutsättningar skapas för unga att få 
anställning eller börja studera. Detta sker i ett nära samarbete med kommunen, 
Arbetsförmedlingen och andra myndigheter samt med ”Ung i Tälje”.

Telgekoncernen ska fortsätta arbeta med hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt perspektiv. Ett systematiskt arbetssätt med Lean och andra 
ledningssystem ska tillämpas för att uppnå de uppsatta målen. Alla inköp i 
kommunen sker genom Telge Inköp som har en hög kompetens och rutiner 
för att säkerställa inköpsprocessen samt uppföljning av uppförandekoden för 
leverantörer. 

Telgekoncernens mål återfinns i ägardirektiven.
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Södertälje kommun som arbetsgivare

Långsiktig inriktning
Arbetsgivarpolitiken syftar långsiktigt till att attrahera, rekrytera, behålla och 
utveckla medarbetare med rätt kompetens för att öka verksamheternas mål-
uppfyllelse. Södertälje kommun ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av 
jämställdhet och likvärdighet.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål
• Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska 

och i arbete.
• Index för hållbart medarbetarengagemang öka, särskilt för verksamheter med 

låga värden.
• Kommunen ska förbättra möjligheterna till kompetensförsörjning av de 

nyckel grupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning.
• Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den lång-

siktiga kompetensförsörjningen.

Inriktning 2017–2019
Förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang ska fortsätta att stär-
kas. Södertälje kommun är helt beroende av medarbetare och chefer med moti-
vation och förutsättningar att göra sitt bästa för verksamheten. Varje medarbe-
tare ska förstå sin verksamhets uppdrag väl och hur den egna insatsen bidrar till 
verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Prioriterade utvecklingsområden:

• Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan planeras, genomförs och följs upp 
i ett flerårigt arbete i projektform. Arbetet ska bedrivas utifrån forskning och 
beprövade erfarenheter i andra kommuner och organisationer. Södertälje 
kommun ska bland annat studera effekterna av de försök med förkortad 
arbetstid som nu genomförs i andra kommuner och landsting och därefter 
ta ställning till ett eventuellt försök i Södertälje kommun. Kommun ska också 
säkra att långsiktiga hälsoarbetet bedrivs med systematik och engagemang 
från chefs- och ledningsnivå i hela organisationen. Inriktningen för det lång-
siktiga hälsoarbetet är att öka frisknärvaron så att fler medarbetare är friska 
och arbetsföra och inte har återkommande sjukfrånvarotillfällen. Prioriterat 
är att bromsa inflödet av ny korttidssjukfrånvaro. En fortsatt strävan på lång 
sikt mot en genomsnittlig sjukfrånvaro på 5 procent för kommunen som hel-
het utgör ett mått som en del av den långsiktiga inriktningen.
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• Nuvarande och framtida rekryteringsutmaningar, framförallt inom vård- 
och omsorg, socialtjänst, pedagogiska verksamheter och samhällsbygg-
nad, kräver tydliga strategier för den långsiktiga kompetensförsörjningen. 
Personalbehovsprognoser baserade på antaganden om befolkningsutveckling 
och personalomsättning behöver kombineras med prognoser om verksam-
hetens utveckling samt hur marknadsläge med stor konkurrens ska mötas. 
Under 2017 ska en strategi kring långsiktig kompetensförsörjning tas fram. 

• Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbets-
givare. I det långsiktiga, strategiska arbetet med chefsförsörjning och ledar-
utveckling genomförs utvecklingsprogram och chefsutbildningar till vissa 
delar gemensamt, medan andra insatser formas och anpassas utifrån de olika 
verksamheternas specifika behov. Kompetens kommer alltid i första hand 
vid rekryteringar, men det finns ett långsiktigt värde med att en ökad andel 
chefer på sikt är bosatta i Södertälje kommun.

• Villkor och förmåner generellt liksom lönepolitiken specifikt, ska vidare-
utvecklas i syfte att stödja kompetensförsörjningen. Nya delar i kommu-
nens arbetsgivarerbjudande inom förmåns- och villkorsområdet behöver 
utvecklas för att behålla medarbetare och möta rekryteringsbehoven. 
Jämställdhetsperspektivet är av särskild vikt i lönebildningen.

• Ofrivilligt deltidsarbete ska elimineras genom olika former för att erbjuda 
medarbetare att arbeta heltid. Vid arbetstidsförläggning ska delade turer 
undvikas. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år.

• I samband med att verksamheter upphandlas ska ett personalpolitiskt per-
spektiv anläggas. Förberedelser för ny upphandling av Södertälje kommuns 
upphandlade städverksamhet i skolor och andra verksamheter pågår. I ny 
upphandling är skyddet för de anställda och deras villkor av hög prioritet.

• Inom arbetsgivarfrågorna kompetensförsörjning, attraktiva villkor och för-
måner samt chefsförsörjning och ledarutveckling finns stora vinster med att 
kommunens förvaltning och kommunens bolag i allt högre grad samverkar. 
Den långsiktiga inriktningen är att kunna kommunicera ett arbetsgivarvaru-
märke som i så stora delar som möjligt är gemensamt för den samlade kom-
munkoncernen.
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Ekonomiska ramar 2017 per nämnd 

 (tkr)

Järna kommundelsnämnd 136 444

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 73 399

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 35 460

Enhörna kommundelsnämnd 52 281

Arbetslivsnämnd 168 998

Omsorgsnämnd 712 361

Socialnämnd 714 063

Äldreomsorgsnämnd 679 358

Överförmyndarnämnd 9 430

Utbildningsnämnd 2 070 697

Kultur- och fritidsnämnd 203 068

Stadsbyggnadsnämnd 23 535

Miljönämnd 11 912

Teknisk nämnd 91 793

KS/Kommunstyrelsens kontor 269 981

KS/Politisk ledning 73 481

Revision 2 500

Kommunbidrag totalt 5 328 761 
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Uppföljning

Uppföljning från nämnder och styrelser till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige

Uppföljningar Behandling i KS/KF Uppföljningarna omfattar

Månadsrapport KS mars
KS april
KS maj
KS september
KS oktober
KS november

• Ekonomisk uppföljning som 
bygger på månadsboksluten

Delårsrapport per  
den 30 april inkl. 
helårsprognos

KS juni
KF juni

• Ekonomisk uppföljning  
av driftverksamhet inkl.  
finansiell analys

• Uppföljning av investeringar
• Ekonomisk rapport Telge-

koncernen

Delårsrapport per 
den 31 augusti inkl. 
helårsprognos

KS oktober
KF oktober

• Ekonomisk uppföljning  
inkl. finansiell analys

• Uppföljning av investeringar
• Prognos av God Ekonomisk 

Hushållning
• Uppföljning av KF-mål och 

inriktning 2017–2019
• Ekonomisk rapport Telge-

koncernen

Årsbokslut per  
den 31 december

KS april 2017
KF april 2017

• Ekonomisk uppföljning  
av driftverksamhet inkl.  
finansiell analys

• Uppföljning av investeringar
• Uppföljning av God Ekonomisk 

Hushållning
• Uppföljning av KF-mål och 

inriktning 2017–2019
• Årsrapport Telgekoncernen

Miljöbokslut per  
den 31 december

KS maj 2017
KF juni 2017

• Miljöprogram innehållande 
klimatstrategi och energiplan. 

• Uppföljningen sker i nämnder 
och styrelser inför det sam-
manlagda bokslutet
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