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Södertälje, kontrasternas och möjlig-
heternas stad. Med de orden skulle 
jag vilja beskriva den plats du har 
valt att kalla hem, och Söder-

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

I Södertälje prioriterar vi barns och  
ungas uppväxt, både skolan och fritiden. 
Här finns det något för alla, vare sig du är 
en inbiten idrottsutövare, blivande ingenjör 
eller operavirutos. Bland annat kan vi tacka 
vårt omfattande föreningsliv för att vår  
stad blomstrar av aktivitet.

Bland dessa sidor kommer du att få läsa 
om vad som gör Södertälje kommun till den 

fina plats den är. Södertälje är en kommun 
som i hög utsträckning hör samman med 

världen utanför Sverige. Exportmark-
nadernas utveckling, händelser på 

andra kontinenter, elitidrottare 
som skolats här, trafiken genom 
kanalen och på motorvägarna, 
järnvägen och hamnen, mat-

kulturen. Allt hänger ihop med 
världen bortom Mörkös sydspets. 
Vare sig du studerar vid vårt  

nyinvigda campus eller blivit granne  
med landsbygden önskar jag dig varmt  
välkommen till min och din hemstad,  
Södertälje. Hoppas du får en trevlig läsning.

Boel Godner,
kommunstyrelsens ordförande
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UPPLEV SÖDERTÄLJE

Södertäljebyrån  
tipsar
Vid Södertäljebyrån i Södertälje får  
du hjälp att hitta rätt till det mesta  
i Södertälje kommun. Sevärdheter, 
boende, utflykter och biljetter  
– det är bara en del av  
allt Södertäljebyråns med
arbetare kan ordna, allt  
utifrån just dina önskemål.

Södertäljebyrån finns till för dig som 
besöker vår fina stad, är på genomresa  
eller som bor i Södertälje. Hos oss får du veta 
mer om sevärdheter, boende, upp levelser, 
aktiviteter, kultur och idrotts evenemang. 
Även företag och föreningar har möjlig- 
het att visa upp sina verksamheter i form  
av temadagar och workshops. Aljoša  
Lagumdžija är Södertäljebyråchef i Söder-
tälje och tipsar gärna om olika aktiviteter.

Vad är nytt hos Södertäljebyrån i år?
– Nytt för i år är att vi har transformerat  
vår turistbyrå till en mötesplats och service - 
 punkt för Södertäljes invånare, besökare, 
föreningar och företagare. I samband med 
konceptutveckligen har vi ändrat namn  
till ”Södertäljebyrån – turistinfor mation, 
mötesplats och servicepunkt”.

Södertäljebyrån är en mötesplats för alla 
i Södertälje. En naturlig plats att kommu-
nicera varumärkesarbetet i Södertälje men 
också en plats där människor från olika  
delar av samhället kan mötas och hitta  
synergier. Syftet är att sprida kunskap,  
öka dialogen, och stärka utvecklingen av 
Södertälje. Målet är att bli en mer attraktiv, 

och tillgänglig plats med bredare service till 
en större målgrupp, året runt.

Vad kan Södertäljebyrån hjälpa till med? 
– Vi hjälper till genom att ge våra besökare 
aktuell turistinformation och kartor om  
Södertäljes olika besöksmål, boende, res-
tauranger med mera. Men också bokning 

och försäljning av biljetter via 
Swebus Express, Ticketmaster, 

båtresor med s/s Ejdern, upp-
levelsekort som Stockholm Pass 
och souvenirer. Hos oss kan du 
även hyra cykel. Som invånare 

kan du ta del av olika temaveckor 
och utställningar som anordnas på 

byrån där du får lära dig mera om  
Södertälje. Man kan även ta del av nyheter 
och information om det mesta som rör  
Södertäljes utvecklingsprojekt och fram-
tidplaner. Företag och föreningar kan nu 
även träffas och ha möten och workshops i 
en kreativ miljö för att hitta nya samarbeten.

Vad är på gång i Södertälje? 
– Det är alltid något på gång i Södertälje. 
Konserter, teaterföreställningar, konst-
utställningar, sport- och idrottsevenemang, 
filmer, stadsvandringar, författaraftnar  
och föreläsningar. I den nya evenemangs-
kalendern hittar du det mesta som händer.  
Har du själv något du vill informera om?  

 › Gå till www2.destinationsodertalje.se/sv/
evenemang

Välkommen till Södertäljebyrån!
 › Saltsjögatan 1, 151 71 Södertälje

 › 08–523 060 30

 › destinationsodertalje.se©
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Fem i topp
Vad är det som besökarna vid Söder täljebyrån frågar efter?  
Vad vill de se och uppleva? Södertälje byrå chefen Aljoša Lagum džija har listat  
de utflyktsmål som är mest efter frågade av besökarna:

1. Tom Tits experiment. Ett av Sveriges 
största Science Center för besökare i  
alla åldrar. Storgatan 33, 08–550 225 00, 
www.tomtit.se

2. Torekällberget. Ett levande frilufts-
museum där du avverkar 200 år på en 
dag. Torekällberget, 08–523 014 22,  
www.sodertalje.se/torekallberget

3. Ångfartyget Ejdern. Ångfartyget  
Ejdern är världens äldsta nu funge  - 
rande fartyg i sitt slag. Köp biljetter  
på Södertälje byrån, 08–523 060 30, 
www.ejdern.org

4. Ytterjärna. Här kan du uppleva lantliv, 
lugn och harmoni. Kulturhuset i Ytter-
järna blandar artister och show med 
lunchrestaurangernas ekologiska och 
närproducerade mat. 08‑554 302 00, 
www.kulturhuset.nu

5. Tullgarns slott. Det kungliga slottet  
Tullgarn har dagliga guidade turer  
under maj–september, och ibland  
även speciella utställningar.  
Tullgarns slott, Vagnhärad,  
08–551 720 11, www.kungahuset.se/ 
besokkungligaslotten/tullgarnsslott

1 2

4 53
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SÖDERTÄLJE KOMMUN

Kontaktcenter
– en väg in till hela 
kommunen
Ett tiotal kommunvägledare arbetar  
på kontaktcenter i Stadshusets entré  
på Campusgatan 26. De handlägger 
enklare ärenden, svarar på din fråga 
eller ser till att du får prata med rätt 
person inom kommunen. 

Sedan oktober 2014 har Södertälje kommun 
ett kontaktcenter. När du ringer kommu-
nens gemensamma telefonnummer svarar 
någon av kommunvägledarna som arbetar 

på kontaktcenter. Nasif Kasarji är kontakt-
centers chef: 

– Jag och medarbetarna på kontakt - 
center jobbar för att göra det enklare för 
medborgare och besökare att få hjälp med 
kommunala ärenden. Idag löser vi cirka 
sextio procent av frågorna, inom tre år är 
målet att vi ska hantera åttio procent av de 
allmänna frågorna.

På Kontakcenter hanteras i genomsnitt 
700 samtal per dag. Frågorna kan handla  
om bygglov, barnomsorg, äldreomsorg eller 
att någon vill göra en felanmälan. Kommun-
vägledarna kan även hjälpa till med att 
kontrollera status på ett ärende som kom-
munen handlägger, till exempel ansökan  
om förskoleplats.

– Kommunens webbsida är ett viktigt 
verktyg för oss, och vi hänvisar ofta till den 
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FAKTA/KONTAKTCENTER 
Kan ge service på svenska, arabiska, 
finska, engelska och syrianska/assy
riska. Ställ din fråga via epost, tele
fon, sociala medier eller genom ett  
besök. Öppettiderna för allmänheten 
är helgfri måndag–torsdag 08.00–
17.00, fredag 08.00–15.00.

 › Telefon: 08–523 010 00.

 › Epost: kontaktcenter@sodertalje.se

 › Besöksadress: Stadshusets entré, 
Campusgatan 26, Södertälje

VAD BETYDER HBTQ?
Hbtq, ett paraplybegrepp för 
homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och personer 
med queera uttryck och  

identiteter. H:et och b:et 
handlar om sexuell lägg

ning, alltså vem man har 
förmågan att bli kär 
i eller attraherad av. 
T:et handlar om hur 
man definierar och 
uttrycker sitt kön. 
Queer kan röra både 
sexuell läggning, 
könsidentitet, relationer 
och sexuell praktik men kan  
också vara ett uttryck för ett kritiskt 
förhållningssätt till rådande normer. 

Källa: RFSL (Riksförbundet för  
homosexuellas, bisexuellas, trans
personers och queeras rättigheter)

när vi får frågor. Via e-tjänster och blan-
ketter på webben kan även medborgare och 
företagare sköta många ärenden själva. Am-
bitionen är att hela tiden utveckla nya tjäns-
ter på webben för att erbjuda bättre service 
och ökad tillgänglighet. Just nu jobbar vi 
med att koppla på en chattfunktion till vårt 
ärendehanteringssystem. När den är på 
plats kommer vi även kunna svara på frågor 
via chatten, berättar Nasif Kasarji.

HBTQ-certifierade 
Södertälje kommun arbetar aktivt med 
att synliggöra och granska samhälls
normer. Sedan februari 2016 är 
kommunens kommunikations
avdelning och kontaktcenter 
hbtqcertifierade. Näst på  
tur står HRavdelningen.  
Ungdomsmottagningen i 
Söder tälje certifierades 2012.

– Att arbeta löpande med hbtq-frågor 
känns viktigt och bör vara prioriterat i  
kommunen. Bra kommunikation bygger  
på delaktighet och inkluderar alla. Nu har 
vi fått ett kvitto på att vi kan säkerställa att 
även hbtq-personer känner sig inkluderade  
i Södertälje kommuns kommunikation,  
säger kommunikationschef Maria Dahl  
Torgerson.

Medarbetarna som gått RFSL:s utbild-
ning har fått verktyg för att arbeta syste-
matiskt med rättighetsfrågor, likabehand-
ling, bemötande och mänskliga rättigheter. 
Fokus är hbtq-personers livsvillkor och 
normer i samhället.

Kommunikationsavdelningen och Kon-
taktcenter sökte och beviljades pengar från 
Socialstyrelsen för att gå utbildningen. ©
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Vad gör en kommun? 
Det är du som bestämmer. Du och  
alla andra röstberättigade i Södertälje 
väljer tillsammans vilka som ska styra 
vår kommun, när ni röstar i kommunal
valet. Men det är inte bara genom att 
välja politiker som du kan påverka.  
Här kan du läsa mer om vilka olika  
möjligheter du har att få insyn och  
påverka i din kommun.

En kommun styrs av de politiker med-
borgarna valt. De får en plats i kommun-
fullmäktige, som utser kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar allt 
arbete inom kommunen och ansvarar för 
kommunens ekonomi. 

De stora besluten 
Det är fullmäktige som beslutar om de stora, 
övergripande frågorna i kommunen, som till 
exempel budgeten och hur mycket skatt invå-
narna ska betala. Kommunfullmäktige sam-
manträder tio gånger om året och alla sam-
manträden är öppna för den som vill lyssna. 

Nämnder och förvaltningar 
Kommunfullmäktige avgör vilka nämnder  
som ska finnas och väljer ledamöter till 
dem. Exempel på nämnder i Södertälje kom-
mun är miljönämnden, socialnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden. Nämnderna 
ansvarar för det dagliga arbetet inom kom-
munen, förbereder ärenden som fullmäk-
tige ska besluta om och genomför de beslut 
som fattas i fullmäktige. Tjänstemän på 
respektive kontor utför det dagliga arbetet. 
Arbetsuppgifterna kan vara att ge bygglov, 
bevilja ekonomiskt bistånd eller att organi-
sera äldreomsorgen. Nämndernas samman-
träden är öppna för allmänheten, utom när 

de tar upp ärenden som är sekretessbelagda 
eller handlar om myndighetsutövning.

Om kommunen 
Södertälje kommun har en stor organisation 
med både förvaltningar och bolag som sys-
selsätter nästan 6 000 personer. Kommunen 
har många uppgifter. Allt från att se till att 
det finns bostäder till att stötta och bidra till 
ett aktivt föreningsliv. Alla som kommer i 
kontakt med Södertälje kommuns verksam-
heter ska känna att de har samma möjlig-
heter, rättigheter och skyldigheter. Kommu-
nen äger dessutom flera bolag, bland andra 
Telge Energi och Telge Bostäder. Kommunen 
är också delägare i flera bolag, exempelvis 
Söderenergi som driver Igelstaverket.

SÅ KAN DU PÅVERKA 
Utöver att välja representanter till 
kommunfullmäktige vart fjärde år, kan 
du påverka kommunen på andra sätt.

Medborgarförslag
Gör din röst hörd! Alla kan lämna in frågor 
och förslag till kommunfullmäktige. Det 
görs på en särskild blankett som du skickar 
in till kommunen. Blanketten hittar du på: 
sodertalje.se/medborgarforslag

Säg din åsikt
Inkomna synpunkter, beröm och klagomål 
ger oss möjlighet att se vad du som med-
borgare tycker och vad som kan förbättras. 

Lämna gärna dina synpunkter på vår 
verksamhet via: sodertalje.se/synpunkt

Fråga kommunen
Du kan ställa frågor direkt till politiker och 
tjänstemän i kommunen genom att ringa, 
skicka brev eller mejla.
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Begär ut offentliga handlingar
Om du vill fördjupa dig i en kommunal  
fråga, till exempel en utredning om dina 
barns skolkök eller grannens bygglov, har 
du rätt att kontakta kommunen och få ta  
del av handlingarna i ärendet.

Folkomröstning
Du har rätt att kräva en folkomröstning i en 
kommunal fråga. För det krävs att du samlar 
in underskrifter med namnförtydligande 
och adress från 6 300 personer (10 procent 
av de röstberättigade) i Södertälje.

Engagera dig politiskt
Du kan själv kandidera till poster i kom-
munfullmäktige genom att engagera dig i  
ett politiskt parti – eller starta ett nytt.

Kommunala sammanträden
Alla är välkomna att se och lyssna när  
kommunfullmäktige sammanträder.  
Sammanträdena sänds även direkt på:  

sodertalje.se/webb-tv. Du kan också ta  
del av mötesprotokoll i efterhand. Infor-
mation om när nämnderna sammanträder 
hittar du på sodertalje.se/namnder.

Handikapprådet
Handikapprådet är ett rådgivande organ  
i frågor som rör personer med funktions-
hinder. Rådet är underställt kommunstyrel-
sen och samarbetar med handikapporgani-
sationer. Du kan väcka en fråga som utreds, 
åtgärdas och besvaras. 

Läs mer på: sodertalje.se/handikapprad

Pensionärsrådet
Pensionärsrådet är ett forum för pensio-
närsorganisationer. Rådet ger möjlighet  
att framföra synpunkter på kommunens 
verksamheter och föreslå förändringar. 
Lämna gärna dina synpunkter på vår  
verksamhet via: sodertalje.se/synpunkt 
 Läs mer på: sodertalje.se/pensionarsrad

©
 Pontus Orre
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2015 I SIFFROR
 › 93 202 personer bor i Södertälje

 › 32,23 procent är skattesatsen  
i Södertälje kommun

 › 39,2 år är medelåldern 

 › 6 934 personer flyttade in till  
Södertälje 

 › 1 191 barn föddes i Södertälje 

 › Ca 80 olika språk talas i Södertälje

 › 86 sjöar finns i kommunen

 › 707 öar

 › 17 kommunala grundskolor

 › 7 500 registrerade företag år 2015

 › 600 företag startar varje år i  
Södertälje

 › 47 377 arbetsplatser i Södertälje

100 KRONOR I SKATT AN-
VÄNDES SÅ HÄR ÅR 2015:
 › Grundskola ......................23,30 kr

 › Verksamhet för  
funktionshindrade ............15,89 kr

 › Vård och omsorg om äldre .. 12,72 kr

 › Barnomsorg .....................11,38 kr

 › Gymnasieutbildning.............7,92 kr

 › Sociala insatser för barn, 
ungdomar och vuxna ...........5,78 kr

 › Försörjningsstöd .................5,76 kr

 › Övrig verksamhet ............... 5,01 kr

 › Bibliotek, kultur, 
fritidsverksamhet ............... 4,22 kr

 › Årets överskott ...................3,03 kr

 › Gator, vägar och parkering ....2,14 kr

 › Vuxenutbildning ................ 1,05 kr

 › Räddningstjänst och skydd .. 0,88 kr

 › Parker och naturmark ..........0,47 kr

 › Arbetsmarknadsåtgärder ..... 0,28 kr

 › Miljö och hälsoskydd ...........0,17 kr

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

1. Handlingen kommer in och diarieförs. 
Det innebär att den registreras och 
stämplas med dagens datum. 
Handlingen blir nu ett ärende.

2. Ärendet kommer till en 
handläggare. Handläggaren 
tar fram ett beslutsunder-
lag. Ibland behöver ärendet 
skickas på remiss till andra 
nämnder eller myndigheter, organisatio-
ner och privatpersoner. Handläggaren 
skriver ett förslag till beslut. 

3. Beslut fattas. Beroende på vad ärendet 
handlar om kan beslut fattas av nämnden 
eller en tjänsteman som nämnden gett 
befogenhet att fatta beslut. Är det nämn-
den som fattar beslut får alla politiker 
underlaget som handläggaren har arbetat 
fram i god tid före mötet där beslutet ska 
fattas. Beslutet skrivs in i mötesproto-
kollet. Mötesprotokollen finns på  
sodertalje.se/namnder. 

4. Till sist genomför ansvariga beslutet och 
meddelar de som är berörda om vad som 
är bestämt. Det kan handla om att någon 
som ansökt om bygglov antingen får ja 
eller nej på sin ansökan. Det här beslutet 
kan överklagas. När ärendet är avslutat 
arkiveras det. 

5. Beslut kan överklagas. Så här överklagar 
du: du kan överklaga kommunala beslut. 
Om beslutet gäller frågor som berör  
alla invånare i kommunen, kallas över-
klagan laglighetsprövning. Du kan  
läsa mer om hur det går till på  
sodertalje.se/overklaga.
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Staden och de fyra 
kommundelarna
Södertälje kommun består av staden 
och de fyra kommundelarna Järna, 
HölöMörkö, VårdingeMölnbo och  
Enhörna. Här kan du läsa om hur  
kommundelarna fungerar och vilken 
service de ansvarar för.

Kommunen ska 
enligt lag svara för 
barn omsorg, skola, 
vuxenutbildning, 
svenska för invand-
rare (sfi), omsorg för äldre 
och personer med funktions-
nedsättning, bo-
städer, vatten och 
avlopp, sophämt-
ning, renhållning, 
räddningstjänst 
och bibliotek.  
Ut över detta, ansva-
rar Södertälje kommun även för 
kulturskola, fritids- och kulturverk-
samhet, flyktingmottagning, kon-
sumentrådgivning, parkskötsel samt 
skogs- och naturvård.

För demokrati, insyn och påverkan 
Genom att vi har flera kommundelsnämn-
der kan vi stärka och utveckla den lokala 
demokratin. Dina möjligheter att påverka i 
ditt eget närområde ökar. Varje kommundel 
har en kommundelsnämnd med förtroende-
valda politiker, som sammanträder en gång 
i månaden. De är öppna för allmänheten 
med undantag av vissa sekretessärenden. 
Information om din kommundels samman-
träden hittar du på sodertalje.se/namnder .

Vad kommundelsnämnderna  
beslutar om
I din kommundel finns förskola och  
grundskola, äldreomsorg, lokal fritidsverk-
samhet och bibliotek, och en teknisk verk-
samhet som sköter exempelvis parker och 
lokalgator. 

JÄRNA (A)
 › Invånare: Cirka 9 100

 › Tätort: Järna och Ytterjärna

 › www.sodertalje.se/jarna

I Järna har du nära till allt. I centrum finns 
butiker och restauranger. Samtidigt finns 
både havet och skogen i närheten.

Här finns antroposoferna
Flera företag satsar på närodlat och eko-
logiskt jordbruk, exempelvis Saltå kvarn.  
Mest känt är antroposofernas Ytterjärna 
och dess kulturhus med musik, dans, teater, 
film och konst. Andra sevärdheter är  
Vattgruvsmossens naturreservat, som är  
en trolsk vidsträckt mosse omgärdad av 
barrskog, och Farstanäs, ett välbesökt bad 
med en stor campingplats.

Teater och musik
Urban Company har en stor teater och  
musikverksamhet i Gula Villan i Järna.  
Och du som gillar golf kan välja mellan två 

B

A

C
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 › SÖDER-
 › TÄLJE ©
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golfklubbar, Kallfors golfklubb samt Järna 
golfklubb. Ljungbackens IP är en anlägg-
ning för fotboll och friidrott. Här finns även 
ishall. Järna har också både ridklubb och 
båtklubb.

ENHÖRNA (B)
 › Invånare: Cirka 2 700

 › Tätort: Ekeby, Sandviken, Tuna och 
Vattubrinken. 

 › www.sodertalje.se/enhorna

Enhörna brukar kallas något så romantiskt 
som ”Körsbärslandet”, tack vare sina många 
körsbärsträd, och ligger på en vacker halvö i 
Mälaren, nordväst om Södertälje tätort. En-
hörna är en levande jordbruksbygd och här 
finns också skogsbruk.  Det finns bra buss-
förbindelser och de allra flesta Enhörnabor 
pendlar till sitt jobb i Södertälje och Stock-
holm. Den största tätorten är Ekeby.

Unik bebyggelse
I Enhörna finns unika bebyggelsemiljöer, 
fornlämningar och omsorgsfullt vårdade 
kulturlandskap, bland andra flera bevarade 
gamla byar, som Stjärna och Aska.

Båt och bad
Under sommarhalvåret angör ångbåtar till 

Stockholm, Mariefred och Birka bryggorna i 
Sandviken och Ekens-berg. Ångbåtsbryggan 
i Sandviken är populär bland vindsurfare. 
Det finns två fina bad, långgrunda Underås-
badet med volleybollplan och småbåtshamn 
samt Nya Malmsjöbadet.

Friluftsgården
Friluftsgården är en fristående anläggning 
med flera gräsplaner och en nybyggd konst-
gräsplan, ett antal löparspår och ett litet 
utegym. På vintrarna anläggs skidspår och 
isbana. I september arrangerar Enhörna IF 
marknad med knallestånd och vid valborg 
arrangeras ett gemensamt firande med både 
vuxen- och barnbrasa.

Mötesplatsen Enhörna
Mötesplatsen Enhörna är en förening som 
bedriver både fritids- och mötesplatsverk-
samhet vid ICA-hörnan i Ekeby. Du kan följa 
Mötesplatsen Enhörna på facebook.com/
motesplatsenenhorna

VÅRDINGE-MÖLNBO (C)
 › Invånare: Cirka 2 000

 › Tätort: Mölnbo

 › www.sodertalje.se/vardingemolnbo

Vårdinge-Mölnbo med centralorten Mölnbo 
är den minsta kommundelen i Södertälje 
och stället för dig som vill bo i en vacker, 
lantlig miljö, men ändå lätt kunna ta dig till 
ditt arbete. Från Mölnbo tar det 20 minuter 
med pendeltåg till Södertälje och ytterligare 
45 till Stockholm. Naturliga mötesplatser  
är främst den kombinerade butiken/  
restaurangen samt skolan.

Folkets hus
Det finns många sevärdheter: Folkets hus, 

©
 San

dra Vesterdah
l



VÅRT SÖDERTÄLJE 2016  – KORTVERSION        13

från 1920, är Södertäljes första och numera 
enda Folkets hus. Det visas aktuella bio-
filmer samt att huset hyrs ut till fest, kon-
ferenser och seminarier. På tomten finns 
dansbana och två tombolastånd från den 
gamla parken.  Andra sevärdheter är Vår-
dinge kyrka från 1100-talet, Stora Alsjöns 
naturreservat med 248 hektar månghund-
raåriga tallar, sällsynta svampar och tre  
sjöar, Mölnbo järnvägsstation, som är  
landets äldsta från 1862.

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

HÖLÖ-MÖRKÖ (D)
 › Invånare: Cirka 3 600

 › Tätort: Hölö

 › www.sodertalje.se/holomorko

Skärgården, havet, åkrarna och skogen är 
närvarande överallt i Hölö-Mörkö.  
De senaste fem åren har många flyttat hit 
och flera bostadsområden har byggts.  

Kommundelen ligger längst söderut i Söder-
tälje och består av Hölö tätort och lands-
bygd samt skärgården med bland annat 
öarna Mörkö och Oaxen. På Mörkö finns 
bland annat Idala sommarcafé och Skans-
sundets båthamn med restaurang, camping 
och strömmingsfiske på våren. De flesta 
bor i Hölö tätort. Det går direktbussar in till 
Södertälje och dessutom finns E4:an strax 
öster om samhället.

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

Naturreservat
Det finns flera naturreservat, Eriksö och 
Tullgarns naturreservat med sitt rika fågel-
liv. På Mörkö finns Slessbergets, Kålsö och 
Kalkberget.

Idrottsplatser
I kommundelen finns två idrottsplatser: 
Hölö IP samt Mörkö IP. Det finns flera  
föreningar, däribland en ridklubb och i  
Hölö tätort finns en allaktivitetshall.
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HÅLLBARHET I FOKUS

Håll Södertälje rent 
Södertälje kommun arbetar strategiskt  
och långsiktigt för att bli en hållbar  
kommun. Ett steg på vägen är den  
avfallsplan som kommunen tog fram 
tillsammans med Telge Återvinning  
år 2014 och som gäller till år 2020.  
Avfallsplanen är, tillsammans med 
kommunens lokala föreskrifter om  
avfallshantering, renhållningsordning 
för kommunen.

Tomas Thernström, avfallssamordnare i  
Södertälje kommun förklarar: 

Avfallsplanen är ett verktyg i att utveckla 
och förbättra hanteringen av avfall i kom-
munen. En viktig del är att öka kunskapen 
om återvinning hos samtliga aktörer och 
särskilt hushållen.

Södertälje kommun har som mål att  
hushållens avfall ska minska genom före-
byggande åtgärder och ökad återanvänd-
ning. Återvinningen ska öka genom  
förbättrad sortering och genom att ut-
sorterade fraktioner återvinns. 

Hushållens avfall 
Varje kommun har ett renhållningsansvar. 
Det innebär att kommunen är skyldig att 
se till att hushållsavfallet inom kommunen 
transporteras till en behandlingsanlägg- 
ning och att avfallet återvinns eller bort-
skaffas. I Södertälje är Telge Återvinning  
AB utförare av renhållningen. Telge Åter-
vinning är ett helägt kommunalt bolag.  
Insamling och behandling av hushålls-
avfallet finansieras med avfallstaxan och 
Kommunfullmäktige beslutar om taxans 
storlek och fördelning.

Gröna påsen
I Södertälje kommun används gröna påsar 
för hushållsavfall. Restpåsar och gröna  
påsar hämtas av en sopbil och körs till  
Tveta Återvinningsanläggning för sorte-
ring. Restpåsen körs sedan till förbränning  
på en anläggning utanför kommunen. 
Gröna påsen förbehandlas och körs till det 
kommunala reningsverket, Himmerfjärds-
verket, för rötning. Biogasen som bildas 
uppgraderas till fordonsgas.

Avfallstrappan
Grunden för den svenska lagstiftningen om 
avfall är EU:s avfallsdirektiv. I den står det 
att vi ska minska resursanvändningen och 
främja en praktisk tillämpning av avfalls-
hierarkin, även kallad avfallstrappan. Enligt 
avfallstrappan bör vi alltså i första hand se 
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till att det skapas så lite avfall som möjligt. 
Det är det bästa sättet att minska använd-
ningen av jordens resurser och påverkan på 
miljön. Avfall ska i första hand minimeras, 
i andra hand återanvändas, i tredje hand 
återvinnas, i fjärde hand energiutvinnas 
och som sista alternativ deponeras.

Öka kunskapen
Det är viktigt att öka kunskapen om avfall 
och sortering hos samtliga aktörer i Söder-
tälje. Tillsammans med Telge Fastigheter  
och Telge Återvinning har kommunen med  
utbildningskontortet startat utvecklings-
projektet ”Miljönären”, som har fokus på 
barn och ungdomar. Projektet drivs på 
kommunens skolor. Tanken är att konceptet 
även ska införas på arbetsplatser och i  
hemmen framöver.

Hållbara Södertälje
– WEBBSIDA MED PRAKTISK KARTA  
OM HÅLLBAR UTVECKLING

Sedan juni 2016 har Södertälje  
kommun en webbsida med fokus på 
hållbar utveckling, den heter Hållbara 
Södertälje. Här informerar vi om kom
munens planering och initiativ för en 
hållbar samhällsutveckling. På Hållbara 
Södertälje kan du läsa om hållbart  
näringsliv, hållbar skola och även få tips 
på hur du själv kan leva mer hållbart.

Vi vill att Södertälje ska vara attraktivt och 
lätt för människor att besöka och bosät-
ta sig i, för företag att etablera sig och växa 
i och för kommunens 
invånare att leva i. På 
Hållbara Södertälje 
kan du läsa om hur vi 
utvecklar Södertälje 
idag och för kom-
mande generationer.

Hållbara kartan 
är en särskild funk-
tion som du når via 
Hållbara Söder-
tälje. Kartan visar 
återvinningsstationer, motionsspår, second 
hand-butiker, cykelpumpar, hundrastgårdar 
och mycket mer, av intresse för dig som bor  
i eller besöker Södertälje.

Med hållbar utveckling menar vi ett 
samhälle där människa och miljö är i  
balans. I det hållbara samhället har vi en 
god hushållning med naturresurserna, vi 
främjar biologisk mångfald, en hållbar  
konsumtion och social hållbarhet.

 › sodertalje.se/hallbarasodertalje

 › hallbarakartan.sodertalje.se/
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LEVA & BO

Leva i Södertälje 
Vi bygger inte stad som alla andra  
– vi har redan en fin stad!
Men vi vill göra den ännu bättre  
genom utvecklingsarbetet Söder   
tälje city – i samverkan. Det är lätt  
att åka kollektivt till och från stads
kärnan, men även inom kommunen. 
Här finns flera stora arbetsgivare och 
om du vill vara aktiv på fritiden har  
du alla chanser i världen.

Vi arbetar tillsammans med Centrum-
föreningen och fastighetsägarna genom  
Södertälje city – i samverkan, SCiS, med  
att utveckla stadskärnan och för att alla 
Södertäljebor och besökare ska trivas och 
känna sig trygga.

En stad där man trivs är fylld av mötes-
platser och folkliv – ett sätt att göra det 
möjligt är att allt fler kan bo i centrum. Det 
första stora bostadsprojektet i stadskärnan 
är redan i gång. NCC bygger bostadsrätter 
på ett av stans bästa lägen – bakom gamla 
rådhuset vid Stora torget och nära kanalen, 
parker och shopping. Ett stenkast därifrån 
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GRAFIKENS HUS ÖPPNAR  
I SÖDERTÄLJE

Grafikens Hus är ett museum  
för samtida grafisk konst som  
har flyttat från Mariefred till  
Södertälje. Planen är att verk
samheten ska ligga i det gamla 
Gjuteriet i Snäckviken, intill  
vetenskapsmuseet Tom Tits.

Verksamheten är redan igång  
med flera projekt på olika platser i  
Södertälje. UtTryck är ett projekt där  
Grafikens Hus vill ge unga tjejer makt 
i ett offentligt rum. Tillsammans med 
konstaktivisten Saadia Hussain och 
Ung Fritid, Södertälje kommun, har en 
grupp tjejer skapat en målning i skate 
och parkourparken. Sommaren 2016 
genomförs ett gemensamt sommar
kollo för barn mellan 915 år med  
Tom Tits Experiment och Ung Fritid.

Fakta
Grafikens Hus verkar för att göra den 
grafiska konsten tillgänglig för alla. 
De samlar och visar verk, utforskar 
konstformen och testar gränserna för 
att föra den framåt. I mars 2014 brann 
Grafikens hus i Mariefred ner. Styrel
sen och ledningen för Grafikens Hus 
har beslutat att etablera sig på nytt i 
Södertälje.

Läs mer om Grafikens hus och håll koll 
på vad som händer:

 › grafikenshus.se

 › facebook.com/grafikenshus

 › Instagram: @grafikenshus

ligger Orionkullen – där ska ByggVesta  
bygga omkring 70 hyreslägenheter med  
1 100 kvadratmeter butiker i bottenplanet. 
Kommunen planerar även för andra hyres- 
och bostadsrättslägenheter tillsammans 
med byggherrar, både i stadskärnan och 
precis utanför. Men det finns många andra 
boendeformer i tätorten – radhus eller  
fristående villa i någon av våra mer  
familjeanpassade stadsdelar utanför  
stadskärnan.

Boende
I Södertälje kommun finns omkring 22 000 
hyresrätter. Telge bostäder, kommunens  
bostadsbolag, har omkring 9 500 av dessa 
lägenheter som de förmedlar via sin bo-
stadskö. Telge Hovsjö har 1 660 lägenheter. 
Det finns också ett antal privata hyresvär-
dar. På kommunens hemsida finns länkar 
till mäklare och bostadsföretag.

Södertälje växer
Södertälje växer och vi blir allt fler.  
Här är några av områdena där det byggs  
bostäder i kommunen: Stora Ritorp och 
Björkmossen i Ritorp, Ekgården i Ragn-
hildsborg, Kaxberg i Lina hage, Glasberga  
samt Kallfors i Järna. I centrala Södertälje 
byggs det i Bergviks strand, bakom gamla 
rådhuset och Villagatan. I följande om - 
råden planerar vi för bostäder längre fram:  
vid Wendela Hebbevillan, korsningen  
Nygatan/ Badhusgatan, norra stadskärnan 
vid Science Park, Bårstafältet, Hovsjö,  
Kanalstaden, Igelsta strand, Södertälje-
porten i Grusåsen och Båtvarvet i Pers-
hagen. Andra områden där det ska byggas  
är norr om Ekeby och Sandviksvägen i E 
nhörna, Wij-området i Hölö, Wennebo-
tomten i centrala Mölnbo och Örnstugan  
i Ragnhildsborg.
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Leva
Det finns mycket att göra om du bor i  
Södertälje. Stadens liv är präglat av kultur 
och idrott. Vi planerar att bygga en multihall 
i närheten av Södertälje sjukhus, som just 
nu genomgår en stor om- och tillbyggnad. 
Spontanidrottsplatser finns i Ronna och 
Brunnsäng. I Kusens backe, vid Östertälje  
IP och vid Tveta friluftsgård finns utegym 
och i närheten av badhuset Sydpoolen, finns 
en skate- och parkourpark. Vi har ett väl-
besökt Stadsbibliotek och en stor och fin 
Stadsscen.

Shoppa
Södertälje centrum har ett stort utbud av 
butiker och restauranger. Här hittar du  
stora och välkända kedjor, men även mindre 
butiker. Kringlan, Telgehuset och Luna-
gallerian är tre centrala gallerior längs  
gågatan. Inte långt från centrum, intill  
Södertäljes norra infart från E4 och E20, 
finns Morabergs handelsområde med  
välkända och popu lära butiker inom sport 
och fritid, möbler och inredning samt  
trädgård. Här finns över 500 gratis parke-
ringsplatser. I Weda handelsplats finns en 
mix av olika företag inom olika branscher – 
allt från kontorsföretag till business  
to businessföretag. Här finns stormark-
naderna Willys, Lidl och ICA Supermarket.  
I Weda köpcenter finns leksaker och barn-
artiklar, sport och fritid, apotek, textil,  
antikt och kuriosa.

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

Resa
Södertälje har ett strategiskt läge i både 
Mälardals- och Stockholmsregionen, och är 
en knutpunkt för den nationella, regiona-
la och lokala kollektivtrafiken. Det är lätt 
att resa kollektivt med buss inom kommu-
nen, men vi har även väl utbyggda cykel-
vägar. Det är också enkelt att resa till och 
från kommunen, bland annat går pendel-
tågstrafiken under dagtid var 15:e minut 
till och från Stockholm. Här finns också väl 
utbyggd infrastruktur, såsom europavägar-
na E4 och E20 samt fjärr- och regionaltåg 
vid Södertälje Syd. Stora fartyg går genom 
kanalen precis förbi stadskärnan och vidare 
in i Mälaren. Godstrafik trafikerar Söder-
tälje hamn. I närheten finns tre flygplatser 
– i söder Stockholm Skavsta Airport, i norr 
Bromma flygplats och Arlanda.

CYKLA I SÖDERTÄLJE
Vi strävar efter att bygga ut cykel  
vägar i Södertälje för att öka fram
komligheten och säkerheten 
för cyklister. Missa inte vår 
cykelkarta med lokala cykel
vägar och utflyktsmål. 
För mer information  
se webbsidan: 

 › www.sodertalje.se/cykel

FJÄRDE RAKA SM-GULDET!
Södertälje Kings är bäst på basket  
i Sverige – igen. Det är nu fjärde året 
i rad som de är guldmedaljörer. Ingen 
klubb, har sedan 1992 då basketligan  

i dess nuvarande form bildades,  
vunnit SMguldet fyra år i rad.
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Södertälje kanal  
och sluss byggs om 
Under våren 2016 började Sjöfarts
verket att bygga om Södertälje kanal 
och sluss.  Arbetet intensifieras under 
hösten 2016. Projektet beräknas att 
pågå i cirka tre år.

Sjöfartsverkets ”Mälarprojektet” innebär  
att tillgängligheten till Mälarens hamnar 
ökar och sjösäkerheten förbättras. Som ett 
led i projektet anpassas Södertälje sluss och 
kanal för att ta emot längre och bredare 
fartyg. Slänterna i kanalen förstärks genom 
spontning, det vill säga att jordmassorna 
hålls på plats. Sedan breddas kanalen under 
vattenytan genom muddring. Slussen görs 
längre och bredare, slussportarna kommer  
att rivas och nya anläggas. På den nya 
slussporten uppströms planeras en gång-

väg. I anslutning till den södra delen av den 
utbyggda slussen byggs en ny slussbro. Den 
kommer att ha ett körfält i varje riktning 
och en gång- och cykelbana.

Nya asfalterade gång- och cykelvägar
Sjöfartsverket kommer att anlägga nya  
asfalterade gång- och cykelvägar längs hela 
kanalens östra sida och även på stora delar 
av den västra sidan, samt bygga två broar 
över till kanalholmen. 

Besöksplattform vid slussbron
Du kommer att kunna följa bygget på plats 
via en besöksplattform i anslutning till den 
södra delen av slussen. Där kan du se arbe-
tena med den södra slussporten och byg-
gandet av den nya klaffbron.

När Sjöfartsverket är klar med ombygg-
naden av Södertälje kanal och sluss 2019 
kan vi på kommunen börja anlägga en akti-
vitetspark på Slussholmen och Lotsudden.
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SKOLA OCH UTBILDNING

En bra start i livet 
I Södertälje prioriterar vi utbildning 
och i våra förskolor och skolor finns ett 
starkt engagemang. Ambitionsnivån 
är hög. Alla barn och ungdomar ska få 
en bra start i livet. Vi tror att kunskap 
är en nyckel till framgång. Därför har 
vi ett starkt fokus på våra barns och 
elevers kunskapsutveckling.

Förskolan
Redan i förskolan arbetar vi medvetet  
med att utveckla barnens kunskaper.  
Att ha ett utvecklat språk är avgörande  
för den fortsatta skolgången. Därför satsar  
vi extra mycket på att stärka barnens 
språkutveckling.

Förskolans miljöer och material ska väcka 
barnens nyfikenhet och utforskande och 
därmed främja lärandet. Därför arbetar vi 
särskilt för att miljöer och material ska vara 
utmanande, tillgängliga och tilltalande.

Förskolan är många familjers första möte 
med skolväsendet. Därför är det viktigt att 
förskolan skapar en förtroendefull relation 
med barnen och deras familjer. En relation 
som bygger på ömsesidighet, delaktighet 
och ansvarstagande. En relation som  
sätter barnens lärande, utveckling och  
välmående i fokus och som upprätthålls  
under hela skolgången.

Grundskolan
I våra grundskolor har vi under flera år  
arbetat systematiskt för att förbättra  
skolresultaten. Arbetet har gett effekt och 
elevernas betyg har förbättrats fem år i rad. 
Många kommuner sneglar på Södertälje och 
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undrar vad vi gör. Nyckeln till framgångs-
rika skolor är ett långsiktigt och syste-
matiskt kvalitetsarbete. Vi bygger vårt  
förbättringsarbete på det vi vet känneteck-
nar bra skolor, som tydligt ledarskap, sam-
arbete mellan lärarna, höga förväntningar 
och koll på hur det går för eleverna  
i de olika ämnena. 

Men vi vågar också satsa på det som är 
lite spännande. På alla våra skolor arbe-
tar vi till exempel med en tvålärarmodell 
i många ämnen. Det betyder att det är två 
utbildade lärare i klassrummet som pla-
nerar, genomför och följer upp undervis-
ningen tillsammans. På alla våra skolor 
satsar vi också extra under de första skol-
åren, i årskurs F-3. Vi vill att alla våra elev-
er ska kunna läsa, skriva och räkna när  
de lämnar årskurs 3.

Slutligen, flertalet av våra skolor har en 
inriktning eller en profil. Vi har skolor som 
satsar extra på musik eller på idrott. Andra 
skolor lägger fokus på IT och datorn som 
ett hjälpmedel eller profilerar sig genom  
en tydlig utomhuspedagogik. Våra grund-
skolor ska erbjuda en mångfald av inrikt-
ningar och profiler och som vårdnads-
havare ska man kunna välja en skola som 
passar det egna barnet. 

Gymnasiet
I Södertälje har vi ett antal gymnasieskolor 
med olika program och inriktningar. Också 
inom gymnasiet satsar vi på att utveckla 
våra skolor. Eleverna är fria att välja inte 
bara bland de kommunala och fristående 
skolor som finns i kommunen. Eleverna 
kan också välja att söka vilken gymnasie-
skola de vill i Stockholms län. Glädjande 
nog ökar söktrycket på våra egna skolor. 
Fler och fler elever i Södertälje har upp-
täckt att borta bra, men hemma bäst.

SÖDERTÄLJE KOMMUN I  
SOCIALA MEDIER

Södertälje kommun använder  

sociala medier för att ge information 

till dig som medborgare och för att  

öka stoltheten över allt bra som finns 

och händer i kommunen. När den här 

broschyren trycks följer exempelvis 

drygt 6 400 personer kommunens  

Facebookkonto. Följ oss i sociala  

medier du med – och få information, 

se bilder, kolla på filmer med mera!

Vi har konton på Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube och Linkedin.  

En del av kommunens verksamheter, 

som biblioteken, Torekällberget och 

Kulturskolan har egna konton i olika 

sociala medier. Se en lista över de  

olika kontona: 

 › www.sodertalje.se/socialamedier

SÖDERTÄLJE KOMMUN  
ÄR EN DEL AV FINSKT  
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Sverigefinländare är en nationell  

minoritet i Sverige och finska är ett 

nationellt minoritetsspråk. Enligt  

minoritetslagen ska det finska  

språket skyddas och främjas och  

den sverigefinska minoriteten ges 

möjlighet att behålla och utveckla  

sin kultur. Som en del av finskt  

förvaltningsområde har Södertälje 

kommun ett särskilt ansvar att värna 

om det finska språket.
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NÄRINGSLIV & ARBETE

Industristad med 
möjligheter 

Södertälje är en mötesplats för olika 
kulturer, erfarenheter, kompetenser och 
idéer. Det ger goda förutsättningar för 
ett unikt och bra företagarklimat.

Södertälje är en viktig arbetsmarknad  
för regionen och arbetspendlingen är om-
fattande. Enligt den senaste registerbase-
rade statistiken för 2013 pendlade 20 480 
personer in till Södertälje medan 14 063 
pendlade ut ur kommunen.

I Södertälje finns två av landets största 
företag, Astra Zeneca och Scania. Tillsam-
mans har de drygt 13 000 anställda. Men i 
kommunen finns över 7 000 andra företag, 
de flesta med färre än fem anställda.  
Varje år startas omkring 600 nya företag. 
Södertälje har också en betydande offentlig 

sektor, där kommunen har cirka 6 000  
anställda och Stockholms läns landsting har 
runt 1 000 anställda. Detta skapar en lokal 
arbetsmarknad på ungefär 47 300 syssel-
sättningstillfällen, vilket är den tredje  
största arbetsmarknaden i Stockholms län.

Destination Södertälje är kommunens 
näringslivskontor och arbetar för att mark-
nadsföra Södertälje som plats. Tillsammans 
med olika aktörer skapar de utrymmen  
för att utveckla och förverkliga idéer med 
syfte att bland annat attrahera fler företags-
etableringar. 

Del av expansiv storstadsregion
Södertälje har idag ett stort och starkt  
näringsliv och står inför en spännande  
utveckling, både som kommun och som del 
av en expansiv storstadsregion. Ett arbete 
har inletts för att utveckla Södertälje  
Science Park. Det kan ses som ett led i regio-
nens strategiska arbete med lärande, forsk-
ning, innovation och företagande. Allt detta 
görs för att bidra till lösningar på regionens 
utmaningar kring hållbarhet och tillväxt.

Samarbetet utgår från såväl Södertäljes  
som regionens unika förutsättningar och 
traditioner. Det bygger vidare på våra 
styrke områden och utforskar hur moderna  
samarbetsmodeller kan bidra till att regio-
nen växer och är konkurrenskraftig även i 
framtiden. Etableringsområden i Södertälje 
är exempelvis Södertälje centrum, Snäck-
viken och Södertälje Syd för en kunskaps-
intensiv miljö, såsom företag inom forsk-
ning och utveckling, rekrytering och 
bemanning, marknadsföring, finansiella 
tjänster och mäklare med mera. Stockholm 
Syd och Almnäs för företag med behov av 
stora ytor. För små och mellanstora företag 
finns tätortsnära miljö och handels- och  
arbetsområden.
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Södertälje  
Science Park 
Södertälje Science Park är en kreativ 
plats för samverkan mellan näringsliv, 
akademi och samhälle och ligger  
i Snäckvikenområdet, mitt i Söder tälje. 
Här skapas en miljö där utbildning, 
forskning, innovationer och gräns
överskridande samarbeten skapar  
värden och ledande utveckling inom 
Södertäljes profilområden hållbara  
produktionssystem, Life Science och 
hållbara livsmedel.

Södertäljes två stora företag Scania och 
AstraZeneca samarbetar med Södertälje 
kommun, fastighetsbolaget Acturum och 
Kungliga tekniska högskolan, KTH för att 
utveckla området med förhoppningen att 
kunna skapa nya jobb, företag och utbild-
ningar.

I början av året togs det första spad    - 
taget för bygget av nya lokaler till Södertälje 
Science Park och KTH Södertälje. Spad  - 
taget är en del i den storsatsning som görs 
på högre utbildning, forskning och innova-
tion inom hållbar produktion i Södertälje. 
Till hösten 2017 planeras invigningen av de  
nya lokalerna och då kommer KTH att ha 
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totalt 1 200 utbildningsplatser in i en helt ny 
byggnad samt i en ombyggd fastighet i norra 
stadskärnan. Satsningen innefattar bland 
annat en helt ny civilingenjörsutbildning 
och forskartjänster som tagits fram i sam-
verkan mellan KTH och företagen Scania 
och AstraZeneca.

Acturum Biovation finns också på plats i 
norra stadskärnan med cirka 40 forsknings-
företag inom Life Science. Även Södertälje 
sjukhus har forskare verksamma i parken. 
Forskningsinstitutet SP Process Develop-
ment och Scania IT finns i området. Swetox, 
Svenskt centrum för toxikologiska veten-
skaper är ett unikt centrum för forskning 
och utbildning som rör kemikalier, hälsa 
och miljö och finns i Gärtuna. Elva svenska 
universitet står bakom satsningen. 

Campus Telge, som erbjuder högskole-
utbildningar på distans i samarbete med  
flera högskolor i Sverige finns på plats så  
väl som SFA Medicin och utbildningar  
som ges av Folkuniversitetet och yrkeshög-
skolan. På plats finns också entreprenörs-
organisationer som till exempel Nyföre-
tagarcentrum, Drivhuset och Connect.

Strävan att minska miljö- och klimat-
påverkan i kombination med hälsoaspekter  
gör att efterfrågan på hållbar mat ökar, 
speciellt i den tätbefolkade Stockholms-
regionen. Inom profilområdet hållbara livs-
medel finns projektet MatLust som är ett 
femårigt EU-projekt med syftet att stärka 
tillväxt och hållbarhet inom livsmedels-
näringen i Stockholmsregionen. MatLust 
erbjuder kostnadsfria utvecklingsprogram, 
aktiviteter, nätverk och andra former av 
stöd till små och medelstora företag. Genom 
satsningen på Södertälje Science Park, där 
MatLust är en del, blir Södertälje ett kun-
skapscentrum och en kreativ mötesplats  
för mat och hållbarhet.

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

VILL DU BLI EN AV OSS? 
Mer än 300. Så många olika typer av 
tjänster finns i Södertälje kommun. 
Du vet säkert att en kommun anställer 
lärare, undersköterskor och social
sekreterare. Men visste du att vi även 
anställer ekonomer, miljöinspektörer 
och scentekniker? Just nu har vi  
särskilt behov av att anställa social
sekreterare, lärare och samhälls
byggnadsingenjörer.

Vill du bli en av oss? Gå in på  
www.sodertalje.se/ledigajobb så  
hittar du alla våra lediga tjänster.

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

 › facebook.com/jobbaisodertalje

 › linkedin.com/company/ 
sodertaljekommun

©
 Kari M

odén



VÅRT SÖDERTÄLJE 2016  – KORTVERSION        25

KOMMUNENS SERVICE

Barn och utbildning 
Behöver du hjälp att välja förskola, grund-
skola eller gymnasieskola? Eller är du  
intresserad av vuxenutbildning, yrkes-  
eller högskola? Under fliken Barn och  
utbildning på sodertalje.se hittar du det 
mesta du behöver veta.

Omsorg och socialt stöd 
Södertälje kommun stöttar människor som 
mår dåligt eller har drabbats av våld, hot 
eller drogmissbruk. Om du eller någon nära 
anhörig behöver hjälp kan du vända dig till 
kommunen som erbjuder stöd och rådgiv-
ning till barn, ungdomar, kvinnor, män  
och familjer. Även den som skadar sig själv 
och andra kan få stöd. Läs mer om omsorg 
och stöd på: sodertalje.se/omsorg

Se och göra 
Södertälje har mycket att erbjuda.  
Här bubblar det av aktiviteter och upp-
levelser för alla. Södertäljebyrån (turist-
information, mötesplats och servicepunkt) 
hjälper dig gärna med tips och idéer.  

På destinationsodertalje.se hittar du även 
en evenemangskalender.

Kultur och fritid 
Vi är vår kommun och tillsammans skapar 
vi vårt kultur- och fritidsliv. En av Söder-
tälje kommuns uppgifter är att skapa ett 
brett utbud av kultur-, fritids-, och idrotts-
verksamheter. Här varvas den lokala kul-
turen med den internationella. Kommunen 
är en smältdegel för kulturer och traditio-
ner, som ligger till grund för vårt breda och 
skiftande kulturutbud.  Läs mer på:  
sodertalje.se/kulturfritid

Stad, miljö och boende 
Det ska vara tryggt och trevligt att bo i  
Södertälje. Kommunen ansvarar för att  
gator, lekplatser, parker och andra gemen-
samma ytor är rena, trygga och tillgängliga.  
Men kommunen ansvarar också för att  
trafik och parkeringar fungerar smidigt.  
Bra planering i kommunen gör att vi kan 
hantera olyckor och kriser när de inträffar, 
men målet är att alltid arbeta förebyggande. 
Läs mer på:  
sodertalje.se/stad_miljo_boende
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Södertälje är en plats där idéer fötts och 
människor mötts och handlat i över tusen år. 

Södertälje är fortfarande en smältdegel  
för kulturer och traditioner. En stad med 

gågata, kanal och levande centrum. Tom Tits 
Experiment, idrott i världsklass, gästhamn 
mitt i centrum och ett spännande kultur

utbud finns också.  Runt knuten öppnar sig 
det inbjudande sörmländska landskapet.
Vårt Södertälje är en broschyr för dig som  
vill veta mer om Södertälje. Oavsett om du 
levt här hela ditt liv eller precis flyttat hit 

från en annan stad eller ett annat land  
så finns det mycket att upptäcka. I Vårt  

Södertälje kan du läsa om vad Södertälje 
kommun erbjuder, liksom hur du kan  

påverka och göra din röst hörd.

Varmt välkommen till Södertälje!


