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Tillsammans för ett  
hållbart växande Södertälje 
SÖDERTÄLJE KOMMUN VÄXER. På 15 år har vi blivit över 16 000 fler Södertäljebor. Inom 
sex–sju år beräknas vi vara över 100 000 medborgare i kommunen. Det är inte 
bara invånarantalet som växer, utan även vårt näringsliv utvecklas. Länets tredje 
största arbetsmarknad med över 44 000 arbetstillfällen fortsätter att växa med 
fler arbetstillfällen, fler högskoleplatser och ett ökat behov av kompetensförsörj-
ning hos bland annat de stora tillverkningsindustrierna. 

En förutsättning för ett växande Södertälje är att det sker på ett hållbart sätt. 
Vi är redan idag på många sätt ett föredöme. I Södertälje finns kunskap som är 
viktig att förstärka men också att sprida, inte minst när det gäller livsmedel och 
hållbar produktion.

Södertälje är platsen där en kille med talang och en garageport blev världens 
bästa tennisspelare. Vi är övertygade om att det finns ett verktyg som gör det 
möjligt för vem som helst att sträcka sig mot sina drömmar. Det verktyget kallas 
utbildning. Låt oss aldrig vara naiva. Det är inte enkelt att kompensera för lägre 
utbildningsnivå hos föräldrarna, det är inte lätt att kompensera för att många 
kommit till Sverige senare. Men när vi fokuserar på rätt saker – pedagogisk led-
ning, lärande organsation, mål- och resultatstyrning, kvalitet i undervisningen 
– så skapar vi ett litet försprång för våra elever. Det är trots allt lättare för en 
skola att kompensera för en enskild elevs orättvisa förutsättningar, än vad det 
är för en enskild elev att kompensera för en dåligt styrd skola.

När Södertälje växer ökar också trycket på att bygga och utveckla staden. Ett 
framtidsinriktat stadsbyggande med tydliga principer för att förtäta och bygga 
ihop stadens olika delar. Men också för att utveckla tätorterna på landsbygden 
samt kopplingen stad–land. Detta är en kraftsamling när det gäller både kvalitet 
och volym. Under de kommande 20 åren ska 20 000 nya bostäder byggas. 

Södertälje kommun ska vara en förebild när det gäller att erbjuda personalen 
goda arbetsförhållanden, meningsfulla arbeten och hög grad av inflytande 
över arbetets organisering. En förutsättning för att personalen ska fortsätta att 
kunna ge invånarna bästa tänkbara service är att personalen själv mår bra på sin 
arbetsplats. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens 
personal.
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Att kunna ta del av och uppleva musik, teater, konst och litteratur; att kunna 
delta i idrotts- och andra föreningsaktiviteter; att fritt kunna ströva i skog och 
mark hör till det som räknas till god livskvalitet. Vi vill att Södertälje ska vara 
en kommun där människor vill bo just därför att man erbjuds dessa kvaliteter.

Södertälje är en viktig röst i frågor som rör svenskt flyktingmottagande. Hos oss 
finns erfarenhet och kompetens, men vi arbetar också aktivt med opinionsbild-
ning för ett bättre flyktingmottagande i Sverige. Södertälje kommun är drivande 
när det gäller att alla Sveriges kommuner måste hjälpas åt att ta emot flyktingar 
och att EBO-lagen ändras till VEBO.

Södertälje växer. När man växer behöver man investera. Fler små barn i för-
skolan, fler elever i grundskola och gymnasium, fler äldre i behov av omsorg 
och fler som behöver få ta del av kultur- och idrottsverksamhet ställer krav. Vi 
har därför under de senaste åren fattat tuffa beslut som har varit nödvändiga 
för kommunens bästa på lång sikt. Kort sagt, under flera år har vi prioriterat 
ekonomiskt ansvarstagande. Det kommer vi fortsätta att göra. Vi måste klara 
av att göra nödvändiga investeringar på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Den 
kommun vi lämnar över till kommande generationer ska vara ekonomiskt men 
också socialt och ekologiskt hållbar. 

Vår målsättning är att skapa ett bättre Södertälje, för alla. För oss innebär det 
ett attraktivare och mer hållbart Södertälje. En plats där du ska kunna växa upp 
med möjligheter och kunna åldras med värdighet.

Elof Hansjons (S)

Boel Godner (S) Ewa Lofvar Konradsson (MP)

Staffan Norberg (V)

5



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 olik-
heter 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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Södertälje kommun som arbetsgivare

Långsiktig inriktning
Södertälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som har tydliga krav och 
förväntningar på medarbetarnas insatser, som tillvaratar medarbetarnas olik-
heter och som ger bra stöd för utveckling. Den långsiktiga arbetsgivarpolitiken 
syftar till att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens 
för att öka verksamheternas måluppfyllelse. En viktig del i detta är att arbets-
platserna i Södertälje kommun har en hälsofrämjande arbetsmiljö och att sjuk-
skrivningstalen minskar. Södertälje ska vara en arbetsgivare som kännetecknas 
av jämställdhet och likvärdighet.

Inriktning 2016–2018
Förutsättningarna för medarbetares och chefers engagemang ska fortsätta stär-
kas. Ett hållbart medarbetarengagemang (HME-index) beskriver medarbetarnas 
motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för verksamheten. Det är ett 
uttryck för att medarbetarna förstår sin verksamhets uppdrag väl och hur den 
egna insatsen bidrar till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Prioriterade 
utvecklingsområden:

• Hela kommunorganisationen behöver kraftsamla kring hållbar arbetshälsa. 
Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan ska prioriteras i ett flerårigt arbete 
med ett tydligt engagemang i ledningen. Arbetet ska bedrivas utifrån forsk-
ning 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. Det långsiktiga 
hälsoarbetet ska bedrivas på såväl organisatorisk som grupp- och individnivå 
och utgå från flera perspektiv; främjande, förebyggande och efterhjälpande. 
Inriktningen 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 genomsnittlig sjukfrånvaro 
på fem procent för kommunen som helhet utgör ett mätetal som en del av 
den långsiktiga inriktningen.

• Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbets-
givare. I det långsiktiga, strategiska arbetet med chefsförsörjning och ledar-
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utveckling genomförs utvecklingsprogram och chefsutbildningar till vissa  
delar gemensamt, medan andra insatser formas och anpassas utifrån de olika 
verksamheternas specifika behov. Under perioden ska samverkan förstärkas 
mellan kommunen och Telge AB vad gäller chefsförsörjning. Kompetens kom-
mer alltid i första hand vid rekryteringar, men vi ser ett långsiktigt värde med  
att en ökad andel chefer på sikt är bosatta i Södertälje eller i kommunens  
omedelbara närområde.

• Introduktion och kompetensutveckling, såväl kommungemensam som arbets-
platsnära, ska stärka förutsättningarna för chefer och medarbetare att i sitt 
arbete integrera de krav och förväntningar som uttrycks utifrån Södertälje kom-
muns värdegrund. Utgångspunkten är de behov som finns i verksamheterna.

• Lönepolitiken ska stödja kompetensförsörjningen, uppmuntra bra prestationer 
och stärka den långsiktiga lönebildningen. Den fastställda strategin för lönebild-
ning följs upp årligen, likväl som lönekartläggning med handlingsplan för att 
säkerställa jämställda löner.

• Ofrivilligt deltidsarbete ska elimineras genom olika former för att erbjuda med-
arbetare 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 perspek-
tiv anläggas. Under 2016 utvärderas och revideras gällande uppförandekod. 
Förberedelser för ny upphandling av Södertälje kommuns upphandlade städ-
verksamhet i skolor och i andra verksamheter kommer att göras. Med ny myn-
dighetsstruktur och ny lagstiftning i ryggen avser vi i ny upphandling att stärka 
skyddet för dem som är anställda och deras villkor.

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

friska och i arbete.
• Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för  

verksamheter med låga värden.
• Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som  

identifierats i prognoserna för framtida bemanning.
• Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den  

långsiktiga kompetensförsörjningen.
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Ekonomiska förutsättningar

TROTS EN MÅTTLIG tillväxttakt i omvärlden hålls den svenska ekonomin uppe av 
inhemsk efterfrågan och växer ganska starkt. Arbetskraften och sysselsätt-
ningen har ökat och skatteunderlaget blir därmed allt större det närmsta året. 
Men den positiva effekten begränsas av att flyktinginvandrare har svårare att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Den samhällsekonomiska utvecklingen åren 
efter 2016 är mer osäker. Prognosen visar på en långsammare tillväxt och sti-
gande räntor. En måttligare sysselsättningsökning tunnar ut ökningen i skatte-
underlaget. Detta samtidigt som kostnadstrycket på kommunsektorn fortsätter 
att öka. I reala termer utvecklas skatteunderlaget bra 2016, men minskar under 
perioden 2017–2019.

Vid planering av ekonomin är det viktigt att beakta de behov som kommunen 
möter, inte bara för att antalet personer ökar utan också för att sammansätt-
ningen av befolkningen förändras. Äldre samt barn och unga ökar snabbt som 
andel av befolkningen. Enligt SKL motsvarar den period som kommunerna nu 
är inne i betydligt högre kostnadsökningar för demografin än något av åren 
hittills under 2000-talet. Fram till 2030 ökar antalet personer som är 80 år och 
äldre med drygt 60 procent. Samtidigt ökar andelen personer i åldern 20–64 
år som föranleder de lägsta kostnaderna bara med 3 procent. Detta innebär 
ännu tuffare förutsättningar som gör att kommunerna måste arbeta hårt för att 
dämpa kostnadsökningarna. 

Södertälje har växt kraftigt under 2000-talet. En stor del av ökningen beror 
på att många som flytt från krig och förtryck i Mellanöstern valt att etablera 
sig i Södertälje. Detta innebär att Södertälje är den kommun i landet som fått 
ta störst ansvar för svenskt flyktingmottagande i relation till vår befolkning. 
En betydande del av dem som flyr från krigets Syrien väljer att bosätta sig hos 
anhöriga i Södertälje, vilket ställer höga krav på kommunens organisation. 

Södertälje kommun inkluderat bolagskoncernen har både stora tillgångar och 
stora skulder. Tillgångarnas värde överstiger skulderna. Samtidigt har tillgån-
garna stora underhållsbehov som måste säkerställas så att inte värdet urholkas. 
Därtill har kommunen stora behov av nyinvesteringar i infrastruktur, bostäder, 
förskolor, skolor och äldreboenden. Under åren fram till 2013 har Södertäljes 

10



expansion skett genom upplåning. De senaste åren har en amortering skett, 
och det är viktigt att denna trend fortsätter för att minska ränterisken. Behovet 
av nya investeringar måste mötas med en översyn av vilka tillgångar som kom-
munen ska ha kvar. 

Nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska antas, som syftar till att stärka 
kommunens ekonomi och säkerställa att varje generation själv måste bära kost-
naderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen genera-
tion ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen 
måste därför säkerställa en resultatnivå som är långsiktigt hållbar för att kunna 
garantera en bibehållen servicenivå för kommande generationer utan att behöva 
höja skattenivån. Kommunen måste också säkerställa att investeringsvolymerna 
är förenliga med kommunens långsiktiga finansieringsförmåga. 

En risk med en stor låneskuld är att stigande räntor påverkar driftsbudgeten. 
Räntorna är för närvarande extremt låga och till och med negativa. Mycket tyder 
på att räntorna i närtid kommer att förbli låga, men att en vändning uppåt är 
att vänta i samband med att den internationella konjunkturen förstärks och 
tidpunkten för höjda styrräntor närmar sig. För Sveriges del väntas den första 
höjningen av styrräntan under 2016. 

En annan risk med hög skuld är att den måste refinansieras hela tiden. För att 
det ska kunna ske i konkurrens med övriga på marknaden måste Södertälje visa 
kreditgivarna att vi har en ekonomi i balans, en god ekonomisk hushållning 
och att kommunen kan visa hur vi prioriterar mellan nya investeringar och hur 
dessa kan finansieras. 

Från och med den 1 oktober 2015 övertog kommunerna i Stockholms län hälso- 
och sjukvårdsansvaret i boende med särskild service och daglig verksamhet 
enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Finansiering 
sker genom skatteväxling, samt genom att volymerna i det nationella utjäm-
ningssystemet för LSS kommer att öka. På grund av eftersläpningseffekter 
kommer det dock att dröja till 2018 innan kommunen kompenserars fullt ut i 
utjämningssystemet.
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Ekologisk, ekonomisk och  
social hållbarhet
Långsiktig inriktning
Kommunen är en central aktör i samhället för att påverka strukturer och skapa 
förutsättningar som stödjer samhällets omställning till att bli långsiktigt håll-
bart, med en utveckling som bygger på en hållbar förvaltning av naturresurser na. 
Kommunorganisationens miljöarbete ska vara en förebild i samhället och det 
ska vara möjligt för alla medborgare att leva och verka hållbart. Detta är i linje 
med kommunens ambition som klimatkommun och ekokommun.

Kommunen ska bevara och utveckla viktiga naturvärden för att gynna biologisk 
mångfald och stärka människors möjligheter till rekreation och till förbättrad 
folkhälsa. Kommuninvånarnas kännedom om och tillgång till naturen ska 
prioriteras. Det innefattar även tätortsnära natur, som är särskilt viktig ur ett 
barnperspektiv.

Södertälje tar sitt globala ansvar för att nå klimatmålen. Kommunen ska bli fos-
silbränslefri med en effektiv användning av resurser inom energi, avfall och 
transporter.

Kommunen ska bidra till en förbättrad folkhälsa bland Södertäljes invånare. 
Särskild vikt ska läggas vid att minskaden psykiska ohälsan bland barn och 
unga. Barns rätt till goda livsvillkor ska värnas och genomsyra arbetet i hela 
organisationen. 

Södertäljebornas tillit till Södertälje som en trygg och säker plats är viktig och 
angelägen. Det är grundläggande för att göra Södertälje till en mer attraktiv 
plats. 

Inriktning 2016–2018
Södertäljes miljöprogram 2013–2016 ska styra inriktningen för alla kommunens 
verksamheter och de kommunala bolagen. Miljöprogrammet uttrycker fyra prio-
riterade områden: Mark och vatten, Energi och klimat, Bebyggelse och trans-
porter, Konsumtion och beteende. För området Energi och klimat finns även en 
fördjupad del i Klimatstrategi och energiplan 2013–2016. Miljöprogrammet ska 
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följas upp årligen i ett särskilt miljöbokslut. Under 2016 kommer miljöprogram-
met med klimatstrategin och energiplanen att revideras. Ekosystemtjänster kan 
påverka människors hälsa och välfärd på ett positivt sätt. För långsiktigt hållbara 
lösningar behöver värdet av ekosystemtjänster beaktas i samhällsplaneringen.

Kommunen ska underlätta för medborgare, verksamheter och företag att göra 
hållbara miljöval. Inom skola och förskola ska arbetet fortsätta med perspek-
tivet om hållbarhet, både i lärandet och omsatt i handling. 

En kemikalieplan för en giftfri vardagsmiljö ska tas fram, vilken omfattar för-
valtningen och bolagen. Åtgärder ska genomföras under perioden för att bidra 
till en giftfri vardag för barn och unga inom förskola och skola. Kommunen ska 
bidra till en minskad användning av farliga kemikalier.

Kommunen ska införa miljö- och sociala hållbarhetskrav vid upphandlingar. 

Kommunen ska arbeta aktivt med de åtgärder som Vattenmyndigheten fastställer  
i sitt åtgärdsprogram och som syftar till att uppnå god status i kommunens 
vattenförekomster. Arbete pågår med en kommunal vattenplan som ska antas 
under perioden. Vattenplanen blir det samlande dokumentet för kommunens 
planering och uppföljning av åtgärder enligt vattendirektivet.

Kommunen ska aktivt verka för omställning till ett kretsloppsanpassat och 
långsiktigt hållbart vatten- och avloppssystem. Våtmarker och lokal hantering 
av avlopp ska öka i omfattning. Återföringen av näring till odlingsmark i det 
lokala jordbruket ska öka successivt genom att fler ansluts till det etablerade 
systemet för detta. Även vid nybyggnation och större renoveringar ska alterna-
tiva lösningar övervägas. Antalet bristfälliga enskilda eller små avloppsanlägg-
ningar ska minska. 

Naturvärden ska bevaras och utvecklas. Kommunen ska vårda befintliga skyd-
dade områden och inrätta skydd för andra värdefulla naturområden, samt på 
olika sätt ta vara på betydelsefulla biotoper och tätortsnära rekreationsområ-
den. Betande djur är ett viktigt inslag för att upprätthålla kommunens ängs- 
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och hagmarker. Kommunen ska ta initiativ för att främja att kommuninvånarna 
besöker naturen och att naturen används som pedagogisk resurs.

Södertälje kännetecknas mer och mer som en plats med hållbar kost- och mat-
produktion. Incitamenten för ekologisk odling ska öka genom att öka andelen 
inköp av ekologiska livsmedel och genom att ekologisk matproduktion tas upp 
i den pedagogiska verksamheten. Köttkonsumtionen ska minska i kommunens 
verksamheter. I upphandlingen av kött ska kommunen ställa krav på att djur-
hållningen är förenlig med svensk djurskyddslagstiftning.

Arbetet med Fairtrade City ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbetet 
internt och externt, och även tas till vara i marknadsföring av platsen Södertälje. 

Folkhälsoarbetet ska förstärkas genom att det nyligen antagna folkhälsopro-
grammet börjar genomföras. Barnperspektivet är prioriterat och ska genomsyra 
arbetet i kommunen. Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett utbrett sam-
hällsproblem som behöver prioriteras. Fattigdom, utanförskap och otrygghet 
är faktorer som ökar risk för sämre psykisk och fysisk hälsa. Samverkan mellan 
kommunal och landstingsdriven verksamhet fortsätter och utökas under 2016 
och arbetet med folkhälsoprogrammet ska följas regelbundet. Det är också vik-
tigt att arbetet sker tvärsektoriellt. 

Kommunen ska fortsätta sin framgångsrika samverkan med andra myndigheter 
för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Södertälje. Stor vikt läggs 
vid arbetet inom chefssamrådet, som är det operativa myndighetssamarbetet 
mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten. Brottsförebyggande rådet 
har en viktig funktion att komplettera chefsamrådets arbete genom att vara en 
motor i kommunens samarbete med civilsamhället. 

Arbetet mot våld i nära relationer är fortsatt prioriterat, särskilt mäns våld mot 
kvinnor och hedersrelaterat våld. En ny handlingsplan ska antas under första 
halvåret 2016. 
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Kommunfullmäktiges långsiktiga mål
• Kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri. 
• Andelen kretsloppslösningar av totalantalet beviljade tillstånd  

för enskilda avlopp ska årligen öka.
• Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur.
• Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka.
• Andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer och barn i familjer med  

långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska. (Barnfattigdom)
• Människors upplevda trygghet ska öka. 
• Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan,  

förtroende) i kommunen ska öka. 
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Utbildning 

Långsiktig inriktning
Varje barn och elev ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förut-
sättningar i en trygg arbetsmiljö. Förskolan och skolan ska också stärka barnens 
och elevernas självkänsla och ge dem framtidstro. 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. 

Inriktning 2016–2018
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 kvaliteten 
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 med-
arbetarna 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 erfarenhetsutbyte 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 kvaliteten 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 stödjer  
hög måluppfyllelse. 

Utöver ovanstående områden ska kvalitetsarbetet utgå från mer verksamhets-
specifika förbättringsområden:

FÖRSKOLAN i Södertälje ska utifrån etablerad forskning stärka och utjämna för-
utsättningarna för barn från olika samhällsklasser inför skolstarten. Det ska 
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ske genom att utveckla den pedagogiska dokumentationen för att dels för-
djupa kunskapen om arbetet med förskolans prioriterade kunskapsområden 
och vilka effekter arbetet får för barnens utveckling, dels stärka förskolans 
förutsättningar att ha en dialog med vårdnadshavare om barnens lärande och 
utveckling. Förskolan ska också vidta åtgärder för att öka andelen förskollärare 
i verksamheten. Slutligen ska förskolorna utveckla sin verksamhet utifrån en 
gemensam verksamhetsidé, ett Reggio-Emilia inspirerat arbetssätt. 

GRUNDSKOLAN ska särskilt stärka kvaliteterna i årskurs 1–3. 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 grund-
skolan fortsätta att utveckla modellen med två lärare i klassrummet. Arbetet 
med verksamhetsidéer ska intensifieras och leda till att grundskolan under 
perioden har ett antal skolor som är starkt profilerade och bidrar till ökade val-
möjligheter och minskad segregation. Slutligen ska grundskolan utveckla en 
mer utmanande undervisning där höga förväntningar och arbetsro är ledord. 

GYMNASIESKOLAN verkar i en region där elever rör sig alltmer över kommungränser. 
Södertäljes gymnasieskolor behöver ses i ett större sammanhang och samverka 
dels med omkringliggande kommuner och dels med fristående huvudmän 
i syfte att säkerställa en attraktiv sammansättning av olika gymnasieutbild-
ningar i Södertälje. De kommunala gymnasieskolorna ska utveckla kvaliteten 
inom de program man erbjuder och vara ett konkurrenskraftigt alternativ för 
Södertäljes grundskoleelever. Samarbetet med det lokala näringslivet, högsko-
lan och idrottsföreningarna ska stärkas för att profilera skolornas utbud. Likaså 
behöver gymnasieskolan utveckla samarbetet med andra utbildningsaktörer 
som Komvux och Sfi för att samordna kostnader och stärka innehållet i utbild-
ningen. Gymnasieskolan ska utveckla en undervisning som är bättre anpassad 
till elevernas behov, vilket främst ska ske med stöd av ett språkutvecklande 
perspektiv och den digitala tekniken.

För samtliga verksamheter gäller att i det dagliga arbetet särskilt beakta två per-
spektiv, dels ett socialt perspektiv utifrån kravet att ha en likvärdig skola och 
förskola där alla barn och elever ska ges förutsättningar att nå målen, dels ett 
ekologiskt perspektiv utifrån kravet att medarbetare, barn och elever ska öka sin 
medvetenhet om vikten av hållbar utveckling. 

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål
• Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras.
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Näringsliv och högskola

Långsiktig inriktning
Arbetet med näringslivs- och högskolefrågor syftar till att skapa tillväxt och 
utveckling i Södertälje. Förutsättningar för innovationskraft och företagsut-
veckling ska uppnås genom en stark samverkan mellan akademi, näringsliv 
och samhällsaktörer. Södertälje kommun ska vara en attraktiv plats för företag, 
boende, besökare och studenter. Arbetet med en ökad attraktionskraft sker i 
samverkan mellan kommunen, näringslivet och andra intressenter. 

Inriktning 2016–2018
Tillväxten och jobben är beroende av att Södertälje fortsätter att utvecklas och 
uppfattas som en attraktiv plats för företag, besökare, boende och studenter. 
Marknadsföring med riktade budskap om fördelarna med att välja Södertälje 
ska genomföras mot dessa målgrupper.

Södertälje kommun arbetar för att underlätta för företag att växa och verka i 
kommunen. Service och bemötande till företag ska utvecklas och hålla mycket 
hög kvalitet inom hela kommunförvaltningen med tydliga och effektiva hand-
läggningsprocesser.

Satsningen på Södertälje Science Park som en nod för samverkan inom högre 
utbildning, forskning, näringsliv och samhälle är en strategiskt viktig insats för 
Södertäljes utveckling. Arbetet med att utveckla Södertälje Science Park inten-
sifieras och drivs i samverkan med näringsliv och akademi. Tre profilområden 
har föreslagits för Södertälje Science Park, Hållbar produktion, Life Science och 
Hållbara livsmedel. En strategi för utveckling av hållbar livsmedelsproduktion 
och förädling i kommunen ska tas fram och kompetensen inom landsbygdsut-
veckling ska stärkas. För att stärka sambandet mellan Södertälje Science park 
och centrum ska förbättringar i den fysiska miljön genomföras.

I hela Södertälje ska det vara självklart att erbjuda företagsmark för att öka till-
växten i Södertälje och i Stockholmsregionen. Utveckling av företagsområden 
är viktig för att nya företag ska kunna etablera sig i Södertälje. Området kring 
Almnäs är en viktig länk i att göra Södertälje till en plats där företag och verk-
samheter utvecklas till nytta för hela Stockholmsregionen. 1 Almnäs har ett av 
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Sveriges bästa lägen för företagsetableringar, genom närheten till motorvägar, 
järnvägar och hamn. Södertälje Hamn är strategisk för varu- och bränslehan-
tering i Stockholmsregionen. För att svara mot framtidens efterfrågan behöver 
Södertälje Hamns möjligheter att hantera bränsle under miljöriktigt anpassade 
former öka.

Södertälje behöver en diversifierad branschstruktur för att minska sårbarheten 
på arbetsmarknaden. Fokus ligger på små och medelstora företag i flera bran-
scher. Företagare ska ta steget att utveckla sina företag i Södertälje. Ett sam-
arbete för innovativt entreprenörskap ska finnas för att stödja nya affärsidéer 
samt att utveckla tillväxtföretag. 

Kommunens satsning på Campus Telge ska bidra till att stärka kompetensför-
sörjningen till arbetsmarknaden genom att utöka det lokala utbudet av högre 
utbildning där YH-utbildningar är en del, anpassat till regionala och lokala 
behov. Kompetensförsörjningen ska ske genom ett nära samarbete mellan kom-
munen, näringslivet och utbildningsaktörer. Campus Telge ska medverka till att 
utveckla ett kunskapscentrum för utbildning, forskning och entreprenörskap. 
Näringslivets behov av olika yrkeskompetenser ska tillgodoses genom en tätare 
samverkan mellan olika utbildningsaktörer och det lokala näringslivet. Detta 
gäller både grundskolan, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen och 
högskolan. En nära samverkan med näringslivet i hela utbildningssystemet är 
viktigt, inte minst för att visa eleverna vilka möjligheter som finns.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål
• Tillväxten och konkurrenskraften hos Södertäljes företag ska öka.
• Antalet företag, arbetsställen och sysselsättningsgraden i Södertälje ska öka.
• Företagsklimatet i Södertälje ska förbättras (exempelvis bemötande,  

tillgänglighet och effektivitet). 
• Andelen invånare med högre utbildning och antalet högskoleutbildningar  

i Södertälje ska öka.

1) Almnäsområdet har pekats ut i RUFS 2010 som ett framtida logistikcentrum i länets södra del – det enda i länet vid 
sidan om Rosersberg som ligger i den norra delen. Almnäsområdet marknadsförs som Stockholm Syd gemensamt med 
Mörby arbetsområde som ligger i Nykvarns kommun.
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Arbete och försörjning

Långsiktig inriktning
Södertälje är en attraktiv kommun där näringslivet etablerar sig. Södertäljes 
arbetskraft ska vara en naturlig del av Storstockholms arbetsmarknad. De 
arbetslösa behöver öka sin konkurrenskraft för att bli anställningsbara. 
Arbetsmarknadspolitiken är i första hand ett statligt ansvar och kommunens 
arbetsmarknadsinsatser är ett viktigt komplement. Dessa insatser ska förbe-
reda unga arbetslösa och dem som står längst ifrån arbetsmarknaden för arbete 
genom exempelvis arbetsträning, praktik och studier. Arbetslinjen betyder att 
alla vuxna utifrån sina egna förutsättningar ska vara så självförsörjande som 
möjligt för att kunna leva ett självständigt liv. 

Inriktning 2016–2018
Samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget ska 
utvecklas, för att personer som är arbetslösa eller har rehabiliteringsbehov ska 
få rätt stöd från rätt myndighet.  

Grundprincipen ska vara att alla som står till arbetsmarknadens förfogande i 
första hand hänvisas till Arbetsförmedlingens insatser och i andra hand till de 
kompletterande insatser som kommunen erbjuder. 

Arbetslinjen ska stärkas genom att samverkan förbättras mellan försörjnings-
stöd, arbetsförmedlingen samt kommunens egna arbetsmarknadsåtgärder.

En roll- och arbetsfördelning som syftar till ökad samverkan och ett effektivt 
resursanvändande finns i samverkansöverenskommelsen mellan kommunen 
och Arbetsförmedlingen. Syftet är att utveckla verksamheterna och samarbetet. 
Kommunen ska i sitt arbete prioritera de grupper som beslutats i kommunens 
arbetsmarknadsinriktning 2014–2018. De tre prioriterade grupperna är: unga, 
personer med långvarigt försörjningsstöd samt personer som avslutat etable-
ringsprogrammet.
 
Kommunen ska samarbeta med Arbetsförmedlingen i genomförande och upp-
följning av etableringsprogrammet. Bland annat ska kommunen kunna erbjuda 
insatser till personer som riskerar att behöva ekonomiskt bistånd efter etable-
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ringsperioden. Att delta i överenskommen insats är ett krav för att få försörj-
ningsstöd. Den enskilda individen ska aktivt medverka till sin egen etablering 
på arbetsmarknaden inom regionen och hela riket. 

Arbete ska bedrivas för att inom kommunens verksamheter och bolag ta fram 
anpassade platser för praktik, extratjänster och andra insatser.

Den kommunala vuxenutbildningen ska utvecklas i linje med den nationella 
ambitionshöjningen avseende både fler platser och högre kvalitet inom utbild-
ning för vuxna. Den kommunala vuxenutbildningen ska erbjuda utbildnings-
platser med ett tydligt fokus på yrkesutbildningar i samverkan med det regionala 
näringslivet. Den kommunala vuxenutbildningens organisatoriska samverkan 
med övrig gymnasieverksamhet ska stärkas. Verksamheten ska organiseras så 
att insatserna kan pågå parallellt. Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen 
ska samordna sitt utbildningsutbud och innehåll. 

Yrkeshögskolan, näringslivet i Södertälje och Campus Telge ska samverka i 
arbetet att erbjuda högre utbildning. 

Arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten ska fortsätta, bland annat 
inom ”Ung i Telge”, Telge Tillväxt samt genom att erbjuda feriepraktik i sam-
verkan med gymnasieskolan. 

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål
• Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska. 
• Antalet unga med försörjningsstöd ska minska. 
• Resultaten inom vuxenutbildningen ska förbättras. 
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Omsorg om barn, ungdomar  
och vuxna
Långsiktig inriktning
Utifrån egna förutsättningar och med stöd ska alla barn, ungdomar och vuxna 
så långt som möjligt 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.

Inriktning 2016–2018
Metoder och arbetssätt inom verksamhet för barn, ungdomar och vuxna ska så 
långt som möjligt baseras på evidens. Barn, ungdomar och vuxna ska ges stor 
möjlighet till delaktighet i utredning, planering och genomförande av insatser. 

Samverkan mellan olika aktörer ska fortsatt förbättras för alla målgrupperna 
barn, ungdomar och vuxna. Barnperspektiv ska särskilt beaktas.

Insatser för barn och ungdom ska i första hand ges med utgångspunkt från 
befintliga nätverk och med tidiga insatser i öppenvård på hemmaplan. De kom-
munala verksamheterna och de externa aktörerna ska samverka för att alla 
barn och ungdomar ska klara skola och yrkesliv och vid behov få tillgång till 
individuellt stöd. Inriktningen inom vuxenvården ska vara stöd på hemmaplan 
i samverkan med andra aktörer. 

Det förebyggande arbetet inom de olika verksamheterna ska utvecklas så att 
mer omfattande åtgärder kan undvikas. Detta stärker familjers egna förutsätt-
ningar att leva ett självständigt liv. Arbetet med stöd för familjer och barn i 
utsatta situationer ska fortsätta. Allt arbete ska utgå från barnens perspektiv.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål
• Andelen öppenvårdsinsatser ska öka i förhållande till slutenvårdsinsatser 
• Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov 
• Brukarinflytandet ska öka 
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Verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning
Långsiktig inriktning
Utifrån egna förutsättningar ska alla personer med funktionsnedsättning få det 
stöd som behövs för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Insatserna ska 
anpassas till individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan 
med berörda aktörer. 

Inriktning 2016–2018
Metoder för delaktighet och inflytande behöver vidareutvecklas så att brukarna 
i högre grad ska kunna påverka sin vardag och på så sätt uppleva att de så långt 
som möjligt får ett självständigt liv. 

Brukaren ska ges förutsättningar till ett självständigt liv genom rätt insatser för 
att i första hand klara eget boende samt möjlighet till rörlighet mellan olika 
insatser och boendeformer. Biståndsbedömningens kvalitet och organisation 
ska utvecklas genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Under perioden priori-
teras uppföljning av beslutade insatser och intern samverkan mellan myndig-
hetens enheter. 

Samverkan mellan myndighet och utförare ska fortsätta utvecklas så att bru-
karna får bästa möjliga stöd utifrån sina behov. För att kunna ge brukaren ett 
sammanhållet stöd utifrån individuella behov ska det finnas en samsyn kring 
brukarens behov mellan olika aktörer. Nuvarande och nya samverkansformer 
med andra aktörer ska utvecklas.

De insatser som erbjuds ska vara av hög kvalitet och grundas på bästa tillgäng-
liga kunskap och erfarenhet. Metoder och arbetssätt ska så långt som möjligt 
baseras på evidens. Insatserna ska på ett systematiskt sätt följas upp för att 
säkerställa att mål och syfte med insatsen uppfylls. 

Myndighetsbeslut ska följas upp en gång per år. Bedömningen av insatsnivåer i 
boende och dagligverksamhet ska utvärderas årligen. 
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Inriktningen inom socialpsykiatrin ska vara att ge stöd på hemmaplan i sam-
verkan med andra aktörer. 

I omsorgsverksamhet där hjälpmedel är en självklar del av vardagen kan väl-
färdsteknologin utvecklas för att både bibehålla och utveckla självständighet 
samt uppleva trygghet. Användande av vårdhundar kan vara ett värdefullt kom-
plement för ökat välbefinnande.

Rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för dem som handlägger beslut om 
insatserna och för den medarbetare som ger stöd, service och omsorg. Med rätt 
kompetens kan medarbetaren besluta om och ge insatser av god kvalitet utifrån 
ett helhetsperspektiv. Kompetensutveckling som matchar krav och behov ska 
genomföras, för att kunna utföra uppdraget med kvalitet.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål
• Alla brukare ska ha en rättssäker handläggning
• Brukarnas inflytande och delaktighet ska öka
• Fler brukare får ett sammanhållet stöd  

utifrån individuella behov.
• Kompetensen för  

medarbetaren ska  
öka för att kunna  
se brukaren i ett  
helhetsperspektiv
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Äldreomsorg

Långsiktig inriktning
Utifrån egna förutsättningar och med stöd ska alla äldre kunna leva ett så 
självständigt liv som möjligt. Insatserna ska anpassas efter individuella behov 
utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer. Fler äldre 
med stort omvårdnadsbehov ska kunna bo kvar hemma. 

Inriktning 2016–2018
Äldre personer som behöver kommunens stöd ska bemötas utifrån sina indivi-
duella behov. Genom att äldreomsorgen arbetar enligt den lokala värdighets-
garantin ska de äldre ges möjlighet till självbestämmande, delaktighet, trygg-
het och integritet. Anhöriga som hjälper en närstående ska få stöd. Vård- och 
omsorgsboenden och hemtjänst ska säkra god livskvalitet för de äldre, exem-
pelvis genom social samvaro och valfrihet i tjänsternas innehåll.

Antalet äldre med fler sjukdomar ökar och allt fler av dessa bor kvar hemma. 
För de multisjuka äldre som har behov av stöd från olika aktörer behövs en sam-
manhållen vård och omsorg och därför behöver samverkan med bland annat 
landstinget och berörda enheter inom socialtjänsten fortsätta att utvecklas.  

En av äldreomsorgens viktiga uppgifter är att förebygga ensamhet och isolering 
genom ett förebyggande arbete. Detta kan exempelvis ske genom olika aktivite-
ter såsom Kultur 365, att kunna äta tillsammans, anhörigstöd samt vårdhundar.

Antalet äldre ökar och därmed behovet av ytterligare vård- och omsorgboen-
den. Utvecklingen behöver följas noggrant så att utbyggnadstakten motsvarar 
behoven.

Äldreomsorgen ska utvecklas för att i högre grad möta behoven hos äldre per-
soner med social problematik, som till exempel missbruk eller psykisk funk-
tionsnedsättning. 

Äldreomsorgen ska följa aktuell forskning inom området för att implementera 
ny kunskap. Utifrån de nationella riktlinjerna behöver särskilda åtgärder vidtas 
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för att möta en ökande grupp av personer med demensproblematik, och insat-
serna ska så långt som möjligt baseras på evidens.

Att ha rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge 
stöd, service och omsorg i verksamheter. Äldreomsorgen står inför en tuff 
utmaning att hitta och rekrytera personal med rätt kompetens. Arbetet ska 
inriktas mot att ytterligare höja kompetensen för personalen samt öka perso-
nalkontinuiteten.

Välfärdsteknologin kommer att behöva utvecklas för att klara den ökande efter-
frågan på äldrevård. 

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål
• Brukarinflytandet ska öka. 
• Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov.
• Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett 

helhetsperspektiv. 
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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.

Inriktning 2016–2018
Södertälje kommun ska genom den egna verksamheten, föreningsliv och orga-
nisationers arbete stärka invånarnas möjlighet till en rik och meningsfull fritid. 
Barn och ungdomars deltagande i föreningslivet prioriteras. Föreningslivet ska, 
i samverkan med skolan, fungera som mötesplats för barn från olika delar av 
samhället och nå alla grupper av ungdomar, även nytillkomna. 

Ung Fritid ska fortsätta sitt arbete för att förbereda unga för vuxenlivet genom 
att utveckla moderna mötesplatser och driva ungdomsfrågor för alla unga i hela 
kommunen. Jämställdhetsarbetet ska stärkas och utvecklas för att verksam-
heterna ska attrahera både tjejer och killar i lika hög utsträckning. Arbetet ska 
fortsätta med nämndöverskridande samarbeten och samverkan med externa 
aktörer för att skapa nya upplevelser för, och locka fler, unga.

Biblioteken i Södertälje ska fortsätta utvecklas enligt de inriktningar som biblio-
teksplanen från 2014 anger. Den strukturplan som tagits fram som ett uppdrag 
formulerat i biblioteksplanen ska implementeras i takt med att beslut härom 
fattas. Befintliga samarbeten med externa aktörer så som Röda korset, BVC, 
Berättarministeriet och Svenska med baby ska fortgå och nya samarbeten ska 
etableras. Det nationella projektet Bokstart ska fortsätta under 2016, finansierat 
av Statens kulturråd.

Arbetet med kultur och fritid genomsyras av ett jämställt arbetssätt. Insatser 
för att öka flickors deltagande inom idrotten fortsätter och lokaler och anlägg-
ningar ska utformas och anpassas med särskild hänsyn till ett jämställt utbud. 
Personer med funktionsnedsättning ska ges utökade förutsättningar och möj-
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ligheter att ta del av kultur- och fritidsutbudet. Den långsiktiga satsningen på 
spontanidrott ska fortsätta.

Södertälje kommun ska genom den egna kulturprogramsverksamheten erbjuda 
medborgarna programaktiviteter av hög kvalitet, för alla åldrar och i hela kom-
munen. Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna ska vara 
möjliggörare för arrangörer och föreningar som vill ta initiativ och genomföra 
kulturprojekt, verksamhet och evenemang. Arbetet med att utveckla teater-
verksamheten i Södertälje mot en uppdragsteater ska fortsätta.

Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till en levande stadskärna i Södertälje, 
mötesplatser och aktivitet i Järna (såsom exempelvis Gula villan) samt vara sam-
manhangsskapare för hela kommunen.

Kultur 365 ska fortsätta att skapa nya perspektiv och synsätt för fysisk aktivitet, 
social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer. Projektet PlaymÄkers syfte 
är att skapa en generationsbrygga och samtidigt vara en katalysator för nya upp-
levelser med ny kulturteknik för äldre. Syftet är också att unga ska intressera sig 
för att arbeta i äldreomsorgen. 

Kulturskolan fortsätter att utveckla sin nya undervisningsmodell med syfte att 
öka deltagandet i skolans utbud och bredda basen för verksamheten. Samtidigt 
läggs också en metodisk grund för att stötta elever med olika ambitionsnivåer. 
Nova ska under perioden ytterligare utvecklas mot en livaktig scen och mötes-
plats för ungdomar upp till 25, men också för att bereda plats för kulturyttringar 
och föredrag. 

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

Långsiktig inriktning
Södertäljes översiktsplan Framtid Södertälje lyfter fram att samhällsutveck-
lingen ska ha ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv för att vara 
långsiktigt hållbar. Utvecklingen ska främja goda, sociala levnadsförhållanden 
och fokusera på att byggande, resande och trafik är hållbara. 

Prioriterade områden är stadskärnan, etablerade ytterområden och tätorterna i 
kommundelarna. För att skapa en mer socialt sammanhållen stad behövs förtät-
ning så att ytterområdena närmar sig stadskärnan och varandra. 

Södertälje ska vara känt för sin unika karaktär med sitt vattennära läge och 
genuina stadskärna samt för sina sammanhängande grönområden, stadssko-
gar och vackra parker. Södertälje ska vara rent och snyggt. Tätorterna ska vara 
trygga, vackra och inspirerande med välskötta bostadsområden, gator och torg.

Inriktning 2016–2018
Södertäljes strategiska infrastruktur- och trafikfrågor ska tydliggöras för stat-
liga och regionala myndigheter för att förbättra Södertäljes tillgänglighet för 
människor och företag, både genom Södertörnssamarbetet och eget arbete. 
Aktuella projekt är Ostlänkens dragning och utbyggnad, Södertälje kanal och 
sluss, farleden till Landsort, Resecentrum, trafikförbättringar i kollektivtrafi-
ken med SL och upphandlad bussoperatör, samt elvägen mellan centrum och 
Södertälje Syd. En trafik- och parkeringsstrategi för tätorten ska implementeras. 
För främjande av miljövänliga transporter behöver tillgången till laddstolpar för 
elbilar utökas och information om var de finns tydliggöras.

Arbetet med att utveckla stadskärnan enligt stadskärneprogrammet är priorite-
rat och ska bedrivas genom Södertälje City i samverkan. En av målsättningarna 
är att Södertälje ska bli utsedd till årets stadskärna 2018. Offentliga och privata 
intressen i samverkan ska öka möjligheterna att skapa ett mer levande centrum 
och få fler att välja Södertälje för att besöka, bo, arbeta eller etablera verksamhet 
i. Inom ramen för samverkansprojektet genomförs omfattande utveckling och 
förnyelse av den fysiska miljön, men även åtgärder för att stärka upplevelsen av 
ett rent och trivsamt centrum.
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Områdena Ronna, Fornhöjden, Geneta och Hovsjö ska enligt stadsutvecklings-
strategin utvecklas i samarbete med de fastighetsägare och de lokala aktörer 
som verkar i området. Strategin förutsätter att alla aktörer deltar i samver-
kansarbetet samt att respektive nämnder och bolag avsätter resurser för detta. 
Utgångspunkten är att de riktade satsningar som görs ska understödja det sam-
lade arbetet med stadsdelsutvecklingen.

Det är prioriterat att i enlighet med översiktsplanen utveckla tyngdpunkterna 
på landsbygden. Kommunen ska därför arbeta för att de fördjupade översikts-
planerna för Järna och Ytterenhörna samt ortsanalyserna för Hölö och Mölnbo 
förverkligas. Järna förändras. Den unika och spännande kommundelen är ett 
samhälle där många vill leva hela sitt liv, men är också ett populärt besöksmål. 
Järna har ca 10 000 invånare och är därmed större än flera svenska kommuner. 
En särskild utredning, ”Framtid Järna”, ska under 2016 genomföras avseende 
mötesplatser, bibliotek, bostadsutveckling, centrumutveckling och besöks-
mål. Detta arbete ska resultera i ett program för Järna som en växande del av 
Södertälje kommun och beaktas i kommande Mål och budget. 

Kommunen ska verka för att öka andelen gående, cyklande och kollektivt 
resande i samverkan med ansvariga aktörer på trafikområdet. I enlighet med 
cykelplanen genomförs fortsatta investeringar för en ökad andel cyklande, 
genom upprustning av befintliga cykelbanor, samt anläggning av nya banor. 
Satsningar på trafiksäkerheten ska fortsätta för att minska olyckor och öka 
tryggheten, främst för gång- och cykeltrafikanter men även för bilister. 

Stadsutvecklingen ska ske med ett brett perspektiv så att medborgarnas och 
företagens olika behov beaktas i ett tidigt skede i samhällsbyggnadsprocessen. 
Processen ska utvecklas och bli mer transparent för att underlätta för fler bygg-
herrar och fastighetsägare att genomföra projekt och för att Södertäljeborna ska 
ha en inblick i vad som planeras och goda möjligheter att delta i processerna. 
Planberedskapen för nya bostäder, förskolor, skolor, stödboenden, andra offent-
liga lokaler/anläggningar samt företagsmark ska möta efterfrågan. Nytillkomna 
bostäder ska möta efterfrågan från olika målgrupper.
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Arbetet med Almnäs ska fortsätta i samverkan med övriga aktörer i området 2. 
Almnäs har ett av Sveriges bästa lägen för företagsetableringar. Området har 
även förutsättningar att bli ett miljömässigt föredöme avseende hur ett hållbart 
logistik- och industriområde utvecklas. 

Det är viktigt att värna jordbruksmarken i enlighet med översiktsplanens inten-
tioner så att beroendet av att importera livsmedel inte ökar. Behovet av lokal- 
eller närodlat kommer med all sannolikhet att öka i framtiden och det är ange-
läget att vara förberedd på den utmaningen. Fler odlingslotter och kolonilotter 
samt möjliggörande av stadsodling ska kunna tas fram inom kommunen för att 
möta efterfrågan. Den strategiska inriktningen för kommunens brukbara mark 
ska vara en successiv övergång till ekologisk produktion. En odlingsstrategi ska 
därför tas fram för att bland annat hitta lämpliga platser i kommunen för detta. 

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

i 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 

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

2) Almnäsområdet har pekats ut i RUFS 2010 som ett framtida logistikcentrum i länets södra del – det enda i länet 
vid sidan om Rosersberg som ligger i den norra delen. Almnäsområdet marknadsförs som Stockholm Syd gemensamt 
med Mörby arbetsområde som ligger i Nykvarns kommun.
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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 för-
valta kommunens bolag och bedriver 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. Det sker även genom 
att i samverkan utveckla stadsdelarna. Fastighetsbolaget bidrar genom att till-
handahålla ändamålsenliga och hållbara lokaler till kommunala verksamheter 
så som 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 
medborgare. Genom informationsinsatser, 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 fjärrkylasystemet. 

Försäljning av ren el av sol, vind och vatten till kunder i Södertälje och övriga 
Sverige är ett bidrag till ett hållbarare samhälle. 

Tom Tits Experiment ska fortsätta utvecklas och hålla sin position som en viktig 
attraktion för besökare till 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 
kompetensutveckling bidrar verksamheten till att växa 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. 
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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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Ekonomi och styrning

God ekonomisk hushållning
Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin i ett kortare och i ett 
längre perspektiv. Begreppet god ekonomisk hushållning syftar huvudsakligen 
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 behöva uttaxera en högre skattenivå.

Kommunen behöver visa sina kreditgivare och ratingbedömare att kommunen 
klarar av att prioritera mellan nya investeringar i infrastruktur, bostäder, för-
skolor, skolor och övriga verksamhetslokaler. Investeringsbehoven måste prio-
riteras så att nettokoncernskulden per invånare med tiden sjunker till en nivå 
som kommunen långsiktigt tål att bära. 

Hyrorna för kommunkoncernens verksamhetslokarer bygger på en självkost-
nadsmodell. Modellen skapar inte ett kassaflöde som klarar av utbyggnad av 
lokaler som följer av befolkningsökningen. För att det ska vara möjligt att klara 
av underhållsinvesteringar och nödvändig utbyggnad och samtidigt hålla net-
tokoncernskulden på godkänd nivå krävs att kommunen och dess bolag under 
budgetperioden uppnår en kombination av kraftiga åtgärder:

• Förbättrade resultat i kommunen och i SKF-koncernen. För kommunen 
innebär det att resultatet i slutet av budgetperioden ska nå 2,5 procent.

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

• Utdelning från SKF-koncernen till ägaren kan ske först när kassaflödet 
medger detta utan ytterligare upplåning.

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

exklusive jämförelsestörande poster på 79,0 mkr 2016 (1,5 procent),  
105,6 mkr 2017 (2,0 procent) och med 122,2 mkr 2018 (2,2 procent).

• Finansiellt mål för Telgekoncernen är att den ska uppnå ett resultat  
efter skatt på 361,6 mkr 2016, 313,4 mkr 2017 och 226,6 mkr 2018.
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• Kommunens nettokoncernskuld per invånare ska inte öka under perioden 
och högst uppgå till 176,3 tkr per invånare 2016, 175,5 tkr per invånare 2017 
och 174,6 tkr per invånare 2018. 

• Soliditeten i kommunkoncernen ska öka under budgetperioden. 

EU och internationellt arbete
Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är den av kommunfull-
mäktige antagna internationella policy 2011–2020. 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 målsätt-
ningar i Mål och budget. Under budgetperioden är två projekt aktuella:

Kommunen har sökt medel inom ramen för Europeiska socialfonden, MAP-
2020, ett arbetsmarknadsprojekt som kommer att verka i Hovsjö, Ronna och 
Fornhöjden. Arbetet kommer att bedrivas horisontellt i den kommunala struk-
turen med stöd av näringsliv, arbetsförmedling och bolag inom bolagskoncer-
nen. Fokus kommer huvudsakligen att ligga på områdena vård och omsorg, 
industriell produktion och teknisk service, mat och gröna näringar.

Kommunen har även sökt regionalfondsmedel inom ett av de profilom råden som 
valts för Södertälje Science Park, hållbara livsmedel. Projektet heter Matkraft och 
fokus baseras på näringslivsutveckling för små och medelstora företag, samver-
kan, forskning och utveckling av den offentliga måltiden. Primärmålgrupp är 
producenter och andra företag som har någon koppling till livsmedelsnäringen. 
Samverkan sker med ESF-projektet kring mat, arbetsmarknad m.m.

Utvärdering av Södertälje kommuns arbete med upphandlingar
Södertälje kommunkoncern köper varor och tjänster för i storleksordningen  
2,6 miljarder kronor under ett år. Telge Inköp bildades 2009 för att skapa en 
professionell inköpsverksamhet för att hantera denna volym. Bolaget har 
huvudansvaret för att leda, utföra och utveckla kommunkoncernens upphand-
lingar. Idag bedrivs upphandlingen affärsmässigt, professionellt och effektivt. 
För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig upphandlingsverksamhet 
krävs ett nära samspel mellan Telge Inköp och respektive verksamheter och 
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bolag. Den verksamhetsspecifika kompetensen är avgörande för en bra upp-
handlingsprocess. Detta för att skapa goda affärer för kommunen, där hänsyn 
tas till etiska aspekter, och där vi samtidigt bidrar till en långsiktigt hållbar 
utveckling och säkerställer en god konkurrens på marknaden. 

För att ytterligare utveckla kommunkoncernens arbete med upphandlingar 
kommer därför kommunstyrelsen under 2016 att få i uppdrag att:
• Utvärdera och revidera Södertälje kommuns uppförandekod för leverantörer.
• Tydliggöra riktlinjer för ansvarsfrågan för nämnder och bolag avseende 

upphandlingar (mandat, delegation och kompetens).
• Säkerställa att adekvat utbildning i upphandlings- och inköpsprocesser 

genomförs för nämnder och styrelser.
• Ta fram en handlingsplan för hur användandet av sociala klausuler i  

kommunkoncernen upphandlingar kan utökas.
• Mot bakgrund av ny lagstiftning säkerställa att kommunkoncernen i  

sina upphandlingar kan förstärka skyddet för dem som är anställda  
av tjänste- och varuleverantörer.

Ersättning för etableringsinsatser för nyanlända personer
Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år. 
Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända 
personer, till exempel särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i 
skola, förskola, fritidshem och barnomsorg, SFI och samhällsorientering.

Hittillsvarande schablonmodell fördelar schablonintäkterna för vuxna och 
äldre till arbetslivsnämnden, och schablonintäkterna för barn till utbildnings-
nämnden. För nämnderna har dock utfördelningen av schablonersättningen 
medfört ett administrativt merarbete både i budgetarbetet och i de löpande 
uppföljningarna. Prognoser avseende storleken på framtida flyktingmottagande 
är mycket osäkra, och förändringar i antalet mottagna påverkar storleken på 
intäkterna. Därför föreslås att schablonintäkterna flyttas in som en central 
finansieringspost. Tidigare inväxlat kommunbidrag växlas tillbaka.

Ett förslag på modell ska tas fram för volymavstämning av den lagstyrda verk-
samheten som tidigare finansierats med schablonintäkter, Svenska för invand-
rare, grundläggande vuxenutbildning och samhällsorientering.
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Systematiskt arbete med riktade statsbidrag
Staten ger kommuner och landsting både generella och riktade statsbidrag. 
Trenden under de senaste åren har inneburit att det införts fler och fler riktade 
statsbidrag, inte minst inom skolans område. Detta ställer ökade krav på att 
kommunen bedriver ett systematiskt arbete för administration och återsökning 
av riktade statsbidrag. Detta för att säkerställa att kommunen kan tillgodoräkna 
sig de riktade resurser som står till förfogande.

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.
• 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 de kostnader (hyreskostnader och kapitalkostnader) som följer av gjorda 
investeringar. Nämnderna kompenseras med 100 procent av de kostnader som 
uppstår för utökningarna i investeringsbudgetarna. Reinvesteringar 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.

30 procent av äldreomsorgsbudgeten fördelas ut i december  
efter behoven
Från varje nämnds tilldelning av resurser för äldreomsorg har 30 procent lyfts 
av för att läggas i ett gemensamt centralt anslag 192 mkr för att senast i decem-
ber 2015 fördelas ut till nämnderna utifrån då bedömda behov. Resterande 70 
procent har fördelats efter åldersstrukturen i befolkningen över 65 år.
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Under 2016 ska det utredas huruvida nuvarande modell med fem nämnder som 
är ansvariga för äldreomsorgen medger jämlika förutsättningar i hela kommu-
nen samt innebär ett effektivt utnyttjande av kommunens samlade ekonomiska 
och administrativa resurser. 

Uppräkningar
Uppräkning för löner och priser har skett med 1 procent för 2016. För 2017 och 
2018 ligger en uppräkning på 2,0 procent för att kompensera för verksamhetens 
volymökningar. 

Låne- och borgensram
Kommunen får, vid varje tidpunkt under 2016, ha utestående lån och borgen till 
ett nominellt värde av högst 15 000 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 
SKF-koncernen en marknadsmässig borgens- och låneramsavgift på summan 
av utnyttjade lån och borgen. 
För bolag och föreningar beviljar kommunen följande låne- och borgensramar: 
 

Låne- och borgensram 2016 (mkr)

SKFkoncernen 13 000,0

   Varav verksamhetslokaler      4 600,0

   Varav bostadsbolagen      3 400,0

   Varav övriga SKFkoncernen     5 000,0

Syvab 147,2

Söderenergi AB  1 302,0

Täljehallen AB 31,1

Övrig kommunal borgen 8,4

Summa beviljade ramar  14 488,7 

Internräntan och kalkylräntan
Internräntan är en intern post som belastar de olika verksamheterna med en 
kalkylerad finansieringskostnad för de anläggningstillgångar som används i 
verksamheten. Intäktsposten tillförs det centrala kassaföretaget.  Internräntan 
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elimineras i kommunens resultaträkning. Den har tidigare fungerat enbart i den 
interna styrningen av nämnderna och ingår i nämndernas kommunbidrag men 
har numera ingen funktionell betydelse. 

Sedan komponentavskrivning införts som metod för avskrivning av anlägg-
ningstillgångar har internräntan fått orimliga effekter. Från och med 2016 
föreslås därför att internräntan avskaffas. En kalkylränta ska dock fastställas 
varje år som kan användas i olika kalkylsammanhang när t ex jämförelser görs 
med extern verksamhet och vid prissättning av marknadsmässig försäljning. 
Kalkylräntan för 2016 föreslås uppgå till 5 procent.

Total investeringsram för kommunen och dess bolag
Investeringar 2016 2017 2018

Kommunen  238 214 229

Telge AB Moderbolag 3 3 3

Telge Bostäder 417 422 255

Telge Fastigheter, kommersiella  39 15 0

Telge Fastigheter, kommun investeringar 467 577 240

Telge Hovsjö 52 52 50

Telge Nät 336 323 298

Telge Energi 0 0 0

Telge Återvinning 15 16 16

Södertälje Hamn 17 33 46

Tom Tits 2 2 4

Total Investeringsram 1 586 1 657 1 141

• Omfördelning inom ramen mellan nämnder eller mellan bolag beslutas av 
kommunfullmäktige. 

• Skulle den totala investeringsramen för kommunen och bolagskoncernen 
under innevarande år behöva höjas eller sänkas ska beslut fattas av kom-
munfullmäktige.

Investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten
Med hänsyn till det ekonomiska läget ska de investeringar som krävs på grund 
av den demografiska utvecklingen prioriteras. De totala investeringarna under 
perioden avseende kommunens verksamhet uppgår till ca 1 965 mkr, varav 
lokalinvesteringar hos Telge Fastigheter är 1 284 mkr och nya investeringar 
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utöver reinvesteringarna är 380 mkr. Avseende lokalinvesteringar inkluderar 
investeringsramen 2016 finansieringsbehovet för beslutade projekt som för-
senats under 2015.

Utbildningsnämnden har de största investeringsbehoven. Några större föränd-
ringar under perioden är nya skolor i Viksberg och Enhörna samt nya förskolor 
på grund av ökningen av förskolebarn.

En stor del av investeringsutrymmet under budgetperioden går till att rusta upp 
Stadskärnan, totalt 142 mkr. Bland annat upprusning av gågatan och Stortorget, 
nytt Resecentrum samt kollektivtrafiksatsningar.

Äldreomsorgens behov av ett nytt boende (cirka 55 platser) finns inlagt under 
perioden.

Tillkommande kostnader under budgetperioden för lokaler är ca 104 mkr och 
för övriga investeringar ca 30 mkr. Kompensationsanslag för finansiering av nya 
investeringar budgeteras centralt.

Varje investeringsprojekt, exklusive nämndernas reinvesteringar, som totalt 
överstiger 5 mkr måste begära kommunstyrelsens godkännande för att få starta. 
Kommunfullmäktige har dock möjlighet att öronmärka specifika projekt.
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Sammanställning lokalinvesteringar Telge (X=planerad driftstart)

Investeras av Telge fastigheter 2016 2017 2018
  

Utbildningsnämnden  

Kök och matsal X  X

Grundskola Viksberg   X

Förskolor centrala staden   X X

Tillbyggnad Soldalaskolan  X
 
Anpassningsåtgärder  
(prioriteras av utbildningsnämnden) X X

  
Omsorgsnämnden

Ombyggnad Cederströmska X

Gruppbostad, LSS 6 platser  X

Gruppbostad, LSS 6 platser    X

 
Socialnämnden

Anpassning befintliga lokaler – Försörjningsstöd X

Anpassning befintliga lokaler – Barn & Ungdom  X

  
Äldreomsorgsnämnden

Vård och omsorgsboende  X

 Kultur och fritidsnämnden

Multihall  X

  
Enhörna kommundelsnämnd

Grundskola   X

  
Järna kommundelsnämnd

Ridstall X
 

Summa mkr 467 577 240

Sammanställning övriga investeringar (tkr) 
 2016 2017 2018

Projekt beslutade av kommunfullmäktige 137 793 113 724 128 947

Nämndernas reinvesteringar 100 000 100 000 100 000

Summa    237 793 213 724 228 947
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Uppföljning

Uppföljning från nämnder och styrelser till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige

Uppföljning Behandling i 
KS/KF

Uppföljningarna omfattar

Månadsrapport KS mar
KS apr
KS maj
KS sep
KS okt
KS nov

•  Ekonomisk uppföljning som bygger på  
månadsboksluten

Delårsrapport 
per den 30 april 
inkl. helårs
prognos

KS jun
KF jun

• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet 
inkl. finansiell analys

• Uppföljning av investeringar
• Ekonomisk rapport SKFAB

Delårsrapport 
per den  
31 augusti inkl. 
helårsprognos

KS okt
KF okt

• Ekonomisk uppföljning inkl. finansiell analys
• Uppföljning av investeringar
• Prognos av God Ekonomisk Hushållning
• Uppföljning av KFmål och inriktning 2016–2018
• Ekonomisk rapport SKFAB

Årsbokslut  
per den 31  
december

KS apr 2017
KF maj 2017

• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. 
finansiell analys

• Uppföljning av investeringar
• Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning
• Uppföljning av KFmål och inriktning 2016–2018
• Årsrapport SKFAB

Miljöbokslut per 
den 31 december

KS maj 2017
KF juni 2017

• Miljöprogram innehållande klimatstrategi  
och energiplan. 

• Uppföljningen sker i nämnder och styrelser 
inför det sammanlagda bokslutet
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Ekonomiska ramar 2016 per nämnd 

 (tkr)

Järna kommundelsnämnd 174 089

HölöMörkö kommundelsnämnd 86 565

VårdingeMölnbo kommundelsnämnd 41 535

Enhörna kommundelsnämnd 63 041

Arbetslivsnämnd 147 523

Omsorgsnämnd 709 581

Socialnämnd 682 651

Äldreomsorgsnämnd 403 661

Överförmyndarnämnd 8 545

Utbildningsnämnd 1 963 164

Kultur och fritidsnämnd 191 547

Stadsbyggnadsnämnd 13 401

Miljönämnd 11 586

Teknisk nämnd 84 890

KS/Kommunstyrelsens kontor 250 305

KS/Politisk ledning 70 020

Revision 2 200

Kommunbidrag totalt 4 904 304

43



FOTO Pontus Orre |   ILLU
STRATION

: Kari M
odén

 | LAYOU
T Ryter |   U

PPLAG
A 600 ex |   TRYCK Edita Bobergs 2016.

Södertälje kommun 
151 89 Södertälje


