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n VÄLKOMMEN

VÄLKOMMEN TILL

Södertälje!

S

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.

© Sam Murad

ödertälje, kontrasternas och möjligheternas stad. Med de orden skulle
jag vilja beskriva den plats du har
valt att kalla hem, och Södertälje är just det, en kontrasternas
stad. En plats olik många andra.
Här möts sött och salt, landsbygd
och stad, idrott- och friluftsliv,
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

Boel Godner,
kommunstyrelsens ordförande

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 under:

››sodertalje.se/press
VÅRT SÖDERTÄLJE 2017 – KORTVERSION
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n UPPLEV SÖDERTÄLJE

Södertäljebyrån
- mötesplatsen
i Södertälje
På Södertäljebyrån får du hjälp att hitta
rätt till det mesta som händer i Södertäljekommun. Här kan du också möta
föreningar och företag som visar upp
sin verksamhet eller intressanta projekt.

mötesplats för alla i Södertälje.
Här visade lokala företag upp lokal
producerad mat och besökarna fick
chansen att provsmaka produkter och
olika rätter. Utställningen 91:an Karlsson
visade originalteckningar av seriens
grundare, som levde i Ytterenhörna, och
den hölls tillsammans med serietidnings
företaget Egmont och kända illustratörer
som tecknar dagens 91:an Karlsson.
Andra aktiviteter det senaste
året har varit Slöjda i Södertälje,
Studera i Södertälje och Kringlor i Södertälje.
I butiken på Saltsjögatan 1,
finns scen och soundbar för
presentationer och föredrag,
marknadsföringsytor, digitala
skärmaroch wifi i lokalen och på torget,
samt ett konferensrum för företagsbesök.
Är du intresserad att visa upp något eller
använda Södertäljebyrån för ett event
ring 08-523 060 30 så får du veta mer.

Mötesplats för invånare,
föreningar och företag
Temaveckan Smaka på Södertälje lockade
runt 500 besökare per dag och är det mest
besökta eventet sedan turistbyrån blev en
6
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Södertäljebyrån är till för dig som bor, studerar, besöker eller är på genomresa i Södertälje.
Numer kan kommunens föreningar, skolor
och företag visa upp sina verksamheter i
lokalen och ha temadagar, workshops och
utställningar som är kopplade till Södertälje.
På Södertäljebyrån kan du få tips på
sevärdheter, boende, upplevelser,
aktiviteter, kultur och idrotts
evenemang. Här kan du hämta
ut biljetter och kartor över
kommunen och få aktuella tips
på aktiviteter för säsongen.
Aljoša Lagumdžija som är chef
på Södertäljebyrån berättar:
– Den traditionella turistbyrå
verksamheten har blivit mer och mer digital
och fler människor bokar, köper och hittar
information via nätet. Vi kände att vi var
tvungna att se över vår verksamhet för att
möta nya behov och har utvecklat turist
byrån till Södertäljes nya mötesplats.

En attraktiv och tillgänglig plats
Södertäljebyråns nya inriktning är
en lyckad satsning. Mötesplatsen för
alla i Södertälje är en plats där vi vill
involvera människor från olika delar av
samhället för nya möten och samarbeten.

››
Välkommen till Södertäljebyrån!
Södertäljebyrån – turistinformation,
mötesplats & servicepunkt.
››Saltsjögatan 1, 151 71 Södertälje
››08-523 060 30
››turist@sodertalje.se
››destinationsodertalje.se

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. Genom att
prova sig fram har Södertäljebyrån lyckats
hitta en ny väg, när digitaliseringen har
påverkat verksamheten, och det nya sättet
att arbeta har spritt sig till kommuner i
hela Sverige.
– Kommuner har hört av sig och
visat intresse hur vi gör i Södertälje och
många har kommit hit på studiebesök.
Det är roligt att vara en föregångare och
få chansen att visa upp, hur vi arbetar här
i Södertälje, på mässor och kongresser till
enskilda studiebesök av kommuner och
politiska partier som också behöver göra
något åt sina turistbyråer.
Vad händer i Södertälje?
Det är alltid något på gång i Södertälje.
Konserter, teaterföreställningar,
konstutställningar, sport- och idrotts-
evenemang, filmer, stadsvandringar,
författaraftnar och föreläsningar. I den
nya evenemangskalendern hittar du det
mesta som händer. Har du själv något du
vill informera om? Gå till:

››destinationsodertalje.se/sv/evenemang

DESTINATION SÖDERTÄLJE
Destination Södertäljes uppdrag är att
stärka näringslivet i Södertälje och att
öka attraktionskraften för Södertälje
som plats. Tillsammans med andra
aktörer vill vi skapa ett ännu bättre
Södertälje där det finns utrymme att
utveckla och förverkliga idéer. Vi vill
lyfta fram de olika möjligheter som
finns för företagare, studenter och
besökare och även visa att Södertälje
är en attraktiv plats att leva och bo i.
Vill du komma i kontakt med oss
i näringslivsfrågor?
På www.sodertalje.se hittar du vår
företagarportal där vi samlar all
information som rör företagande
samt information om vad som är
på gång i näringslivet.
››naringsliv@sodertalje.se
››soderalje.se/foretagande
Vill du komma i kontakt med oss
i frågor om platsvarumärket?
På Destination Södertäljes webbsida
hittar du inspiration och information
om allt som händer i Södertälje. Där
hittar du även information om varumärket Södertälje och hur du kan vara
en del av det.
››destination@sodertalje.se
››destinationsodertalje.se
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TOPPLISTA BESÖKSMÅL
OCH AKTIVITETER
Vad är det som besökarna vid turistbyrån i Södertälje frågar efter?
Vad vill de se och uppleva? Södertäljebyråchefen Aljoša Lagumdžija
har listat aktiviteter och utflyktsmål som är välkända men också
några som är mindre kända men väl värda ett besök:
TOM TITS EXPERIMENT

SYDPOOLEN

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

n Sydpoolens äventyrsbad är en
upplevelse för alla som gillar vatten.
Här finns stors tockholms enda bassäng
med hissnande vågor, rutschbanor, ström
kanal, bubbelbädd, vattenkanoner, bubbelpool och vattenleksaker. För de allra minsta
finns Pigges Lagun – ett litet miniäventyrsbad, i motionsbassängen finns även en
stor bubbelpool.

››Storgatan 33, 08-550 225 00
››tomtit.se
THE BEACH
n The Beach är en av världens främsta
anläggningar för beachvolley inomhus.
The Beach erbjuder både privatpersoner
och företagsgrupper roliga turneringar,
fester, kick-offer, grundkurser, träningsgrupper och seriespel. 23 grader året runt.

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

››thebeach.se
YTTERJÄRNA
n Ytterjärna erbjuder lantliv, lugn och
harmoni. Kulturhuset i Ytterjärna blandar
artister och show med lunchrestaurangernas
ekologiska och närproducerade mat. Vandra
EKO-leden och se hur ekologisk odling fungerar i praktiken. Ytterjärna är centrum för
antroposofernas verksamhet och hit lockas
besökare från Sverige och övriga Europa.

››Ytterjärna, Järna, 08-554 302 00
››kulturhuset.nu
8
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››Sydpolen Actic, Östra Kanalgatan 2,
08-554 428 0

TULLGARNS SLOTT
n Det kungliga slottet Tullgarn har dagliga
guidade turer under maj-september, och
ibland även speciellautställningar. Slottet
har en speciell historia och besöks fortfarande
av kungafamiljen. På ägorna finns även ett
värdshus med övernattningsmöjligheter, ett
café, en stor trädgård och en stor slottspark.

››Tullgarns slott, Vagnhärad, 08-551 720 11
››kungahuset.se/besokkungligaslotten/
tullgarnsslott

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

››hebbevillan.se

TOM TITS EXPERIMENT
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3. Barolo Ristorante
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VILL DU BLI EN AV OSS?
n Mer än 300. Så många olika typer
av tjänster finns i Södertälje kommun.
Du vet säkert att en kommun anställer
lärare, undersköterskor och socialsekreterare. Men visste du att vi även anställer
arkitekter, jurister och scentekniker? Just
nu har vi särskilt behov av att anställa
socialsekreterare, lärare och ingenjörer.

Är du redo för Södertälje? Gå in på:

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

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

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

n SÖDERTÄLJE KOMMUN

Vad gör en kommun?
Har du någon gång funderat över
vem som bestämmer och hur den
kommunala verksamheten ser ut i din
kommun? Och vem är det som styr över
kommunen. I den här texten förklarar
vi hur det ser ut i Södertälje kommun
och vilka möjligheter du har att påverka
och få insyn i verksamheten.
Södertälje kommun ska ge service till
alla människor som bor och arbetar här.
Kommunen har hand om och ansvarar för
många saker som du som invånare behöver.
Bland annat ser kommunen till att det finns
skolor och förskolor till barnen, någonstans
där gamla och sjuka kan få vård och hjälp
när de inte klarar sig själva.
Kommunen ser också till att sopor
hämtas, det kommer vatten ur din kran,
att vägarna är körbara och planerar för
byggande och kultursatsningar. Kort sagt
så ska kommunens verksamhet säkra den
lokala välfärden.

vilka frivilliga verksamheter kommunen
ska sköta och kommunen har rätt att ta
ut avgifter för skötsel av verksamheten.
Kommunal självstyrelse hör ihop med
demokrati och medborgarnas möjlighet
att påverka kommunala beslut och kräva
att politiker tar sitt ansvar. När en kommun
medborgare kommer i kontakt med Söder
tälje kommuns verksamheter ska de känna
att de har samma möjligheter, rättigheter
och skyldigheter som alla andra medborgare.
Hur styrs en kommun?
För att ta hand om ansvaret för kommunen
behövs en väl fungerande organisation.
Södertälje kommun sköts av de politiker som medborgarna valt. Det är du och
alla röstberättigade i Södertälje som till
sammans, i kommunalvalet, väljer vilka
som ska styra kommunen. Södertälje
kommun har en stor organisation med
både förvaltningar och bolag som syssel
sätter närmare 6 000 personer.

Vem beslutar över kommunen?
Det är riksdagen och regeringen som sätter
ramarna för den kommunala verksamheten.
Staten har lagt över mer och mer arbets
uppgifter på kommunerna och i dagsläget
är svenska kommuner unika i världen
med sitt stora verksamhetsområde. I jäm
förelse med andra länder där mycket av det
kommunerna gör ligger på staten eller länet.
I Sverige finns en kommunallag som reglerar vilka verksamheter som är obligatoriska
för k
 ommunen och vilka som kommunerna
kan sköta frivilligt. En kommun kan självständigt, inom vissa ramar, fritt bestämma
VÅRT SÖDERTÄLJE 2017 – KORTVERSION
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OBLIGATORISKA UPPGIFTER
FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN:
›› Barnomsorg
›› Skola och vuxenutbildning samt
svenska för invandrare (sfi)

›› Social omsorg (för äldre och

personer med funktionsnedsättning
samt individ- och familjeomsorg)
›› Plan och byggfrågor
›› Miljö och hälsoskydd
›› Bostäder
›› Vatten och avlopp
›› Renhållning och avfallshantering
›› Räddningstjänst
›› Civilt försvar
›› Bibliotekverksamhet

FRIVILLIGA UPPGIFTER
FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN:
›› Fritids- och kulturverksamhet
›› Kulturskola
›› Flyktingmottagning
›› Konsumentrådgivning
›› Parkskötsel
›› Skogs- och naturvård

12
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De stora besluten
Politikerna som valts får en plats i kommunfullmäktige, som utser kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen leder och samordnar
allt arbete och ansvarar för kommunens
ekonomi. De stora övergripande besluten
tas av kommunfullmäktige, till exempel
budgeten och hur mycket skatt invånarna
ska betala. Kommunfullmäktige sammanträder tio gånger om året och alla sammanträden är öppna för dem som vill lyssna.
Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas och
väljer ledamöter till nämnden. Exempel
på nämnder i Södertälje kommun är miljönämnden, socialnämnden och kultur- och
fritidsnämnden. Nämnderna ansvarar för
det dagliga arbetet inom kommunen, för
bereder ärenden som kommunfullmäktige
ska besluta om och genomför de beslut som
redan fattats. Det är tjänstemän på respek
tive kontor som utför det dagliga arbetet.
Som kan vara att ge bygglov, bevilja ekonom
iskt bistånd eller organisera äldreomsorgen.
Vem ser till att det går rätt till?
Utvalda revisorer granskar Södertälje
kommuns verksamheter som är nämnder,
styrelser, kommunala företag och enskilda
ledamöter. Granskningen innebär att revisorerna prövar om verksamheten lever upp
till fullmäktiges mål, om den följer beslut,
lagstiftning och föreskrifter samt om den
ekonomiska redovisningen är korrekt.
Du som är kommuninvånare har också
möjlighet att överklaga kommunala beslut, till
exempel beslut som är fattade av fullmäktige.
Det är du och alla andra Södertäljebor som genom att rösta och välja politiker i kommunalvalet som bestämmer hur Södertäljes framtid
ska se ut. Och du kan påverka och lämna förslag även mellan valen på flera olika sätt.

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.

SÅ KAN DU PÅVERKA
Utöver att välja representanter till
kommunfullmäktige vart fjärde år kan
du, när som helst, 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 medborgare tycker och vad som kan förbättras.
Lämna gärna dina synpunkter på vår verksamhet via: sodertalje.se/synpunkt
Fråga kommunen
Du kan ställa frågor direkt till politiker och
tjänstemän i kommunen genom att ringa,
skicka brev eller mejla.
Begär ut offentliga handlingar
Om du vill fördjupa dig i en kommunal fråga, till exempel en utredning om dina barns

Engagera dig politiskt
Du kan själv kandidera till poster i kommunfullmäktige 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. Information
om när nämnderna sammanträder hittar du
på sodertalje.se/namnder.
Handikapprådet
Handikapprådet är ett rådgivande organ
i frågor som rör personer med funktionshinder. Rådet är underställt kommun
styrelsen och samarbetar med handikapp
organisationer. Du kan väcka en fråga som
utreds, åtgärdas och besvaras. Läs mer på:
sodertalje.se/handikapprad

Pensionärsrådet
Pensionärsrådet är ett forum för pensionärs
organisationer. 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
VÅRT SÖDERTÄLJE 2017 – KORTVERSION
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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.
Som finsktalande har du bl.a.
• Rätt att använda finska i dina kontakter
med kommunen samt att på förfrågan få
beslut och motiveringar översatta muntligt
eller skriftligt till finska.
• Rätt till förskoleverksamhet samt äldreomsorg helt eller delvis på finska.
Dessutom har elever som tillhör den
sverigef inska minoriteten utökad rätt till
undervisning i modersmål. Kommunen
har också en skyldighet att informera den
sverigefinska minoriteten om dessa rättigheter samt erbjuda möjlighet till inflytande
i frågor som berör dem. Av denna anledning
håller Södertälje kommun samråd där den
sverigefinska minoriteten är representerad.
Visste du att…
Det i Södertälje finns en sverigefinsk förskola, finska klasser på Stålhamraskolan
och en finskspråkig avdelning för boende
med demenssjukdom på Mariekällgården.
14
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Kontaktcenter - din
väg in i kommunen
Behöver du ansöka om förskoleplats
för ditt barn, ta reda på vilka grundskolor eller äldreboenden som finns
i ditt närområde eller ansöka om
bygglov? De snabbaste svaren får du
från kommunvägledarna på kontaktcenter som hjälper dig med allmänna
ärenden och hur du ska gå tillväga för
att hitta lösningen på ditt problem.
Kommunvägledarna på kontaktcenter
besvarar dina frågor när du ringer kommun
ens telefonnummer 08-523 010 00, skickar
ett mejl till kontaktcenter@sodertalje.se
eller går till Stadshusets entré på Campusgatan 26 och pratar direkt med någon av de
14 kommunvägledare som jobbar här varje
vardag, kl. 08.00 till 17.00.
Nasif Kasarji är chef och leder gruppen
som under öppettiderna har fullt upp med
att svara på allt från hur du hittar blanketter
för bygglovsansökningar till hur du ansöker
och hittar barnomsorg i din närhet. Dess
utom kan du få vägledning på fem olika
språk, kommunvägledarna kan förutom
svenska även prata med dig på finska,
arabiska, engelska och assyriska/syrianska.
Bättre tillgängliget för medborgare
Om kommunvägledarna saknar svaret på
din fråga hjälper de dig att komma vidare in i
kommunen så du får kontakt med rätt person
på den enhet din fråga hör till. I snitt tar kontaktcenter emot 700–800 telefonsamtal per
dag, besvarar runt 50 mejl och tar emot cirka
100 personliga besök. Frågorna som kommer
in är relaterade till årstider men den allra vanligaste frågan är hjälp med att hitta förskola.

Kontaktcenter har, sedan starten 2014, blivit en viktig del av kommunens tillgänglighet för Södertäljes invånare som behöver
hjälp och råd med allmänna ärenden. För att
möta efterfrågan behöver personalstyrkan
ökas på med ytterligare två personer.
– Vi får ofta positiv återkoppling från
de personer som kontaktar oss och det
känns roligt att kunna hjälpa till och vara
kommunens ansikte utåt. Vårt uppdrag är
att serva kommunens invånare och det
lyckas vi med, säger Nasif.
För att ligga i framkant och möta medborgarnas behov håller kommunen på att
digitalisera fler och fler tjänster för att göra
det lättare för dig som kommuninvånare att
utföra ärenden. Det kan vara allt från att ta
fram e-blanketter till att ta fram ett digitalt
kommunikationshjälpmedel och snart öppnas också kommunens nya chatt. I chatten
kan du ställa frågor och få svar direkt av
någon medarbetare på kontaktcenter.
Frågor till chatten besvaras samma tider
som kontaktcenter håller öppet.

FAKTA KONTAKTCENTER
Kan ge service på svenska,
arabiska, finska, engelska och
assyriska/syrianska. Ställ din fråga
via e-post, telefon, chatt, sociala medier eller genom ett besök.
Kontaktcenter är hbtq-certifierade.
• Öppettiderna för allmänheten är:
helgfri måndag–torsdag 08.00–
17.00, fredag 08.00–15.00.
• Remisser, beslut och meddelanden
eller information till Södertälje
kommun skickas till:
sodertalje.kommun@sodertalje.se

››Adress:

Campusgatan 26,
151 89 Södertälje
››Telefon: 08–523 010 00
››E-postadress:
kontaktcenter@sodertalje.se

››www.sodertalje.se/kontaktcenter

VÅRT SÖDERTÄLJE 2017 – KORTVERSION
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Stort fokus på
hbtq-frågor i
Södertälje
Alla medborgare ska ha samma
rättigheter, oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck. Södertälje kommun jobbar aktivt med de
här frågorna och allt fler kommunala
verksamheter hbtq-certifieras.
Under 2017 har kommunens HR-avdelning
certifierats. Fältverksamheten, antivåld
center och mansmottagningen har inlett certifieringsprocesser. Under 2016
hbtq-certifieraderades kommunens
kommunikationsavdelning och kontakt
center. Ungdomsmottagningen i Södertälje
certifierades 2012.
– Södertälje kommun ska vara inkluderande för alla. Hbtq-frågor har en självklar
plats i vårt mångfaldsarbete. Vi jobbar
aktivt med att höja medvetenheten och
kunskapen kring frågor som berör hbtqpersoner, säger kommunikationschef
Maria Dahl Torgerson.
Kommunens personaldirektör Johan
Lefverström är stolt över HR-avdelningens
hbtq-certifiering:
– Det handlar om vilka värden vi står
för som arbetsgivare och vad vi signalerar
till omvärlden i vårt arbete med den lång
siktiga kompetensförsörjningen. Jag ser
det som att vi bygger vidare på den tydliga
värdegrund vi har i kommunen, säger han.
Verktyg för att arbeta med likabehandling
Genom en hbtq-certifieringen får med
arbetarna verktyg för att arbeta systematiskt med rättighetsfrågor, likabehandling,
16
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bemötande och mänskliga rättigheter.
Fokus är hbtq-personers livsvillkor och
normer i samhället. Men utbildningen tar
upp alla diskrimineringsgrunder och utgår
från ett intersektionellt perspektiv, alltså
hur olika former av diskriminerande makt
ordningar samverkar.
Södertäljes första prideparad
Andra steg som tagits i Södertälje för
att sätta fokus på hbtq-frågor är att Riks
förbundet för sexuellt likaberättigande,
RFSL, startat en lokalavdelning i Södertälje.
I maj 2017 arrangerade RFSL Södertäljes
första prideparad någonsin där cirka 900
personer deltog.
Paraden startade vid Stora torget
där kommunstyrelsens ordförande Boel
Godner (S) var invigningstalare, och av
slutades utanför Stadshuset, där kommunen
hissat prideflaggan.

Fakta hbtq-certifiering
RFSL (Riksförbundet för homosexuellas,
bisexuellas, transpersoners och queeras
rättigheter) startade hbtq-certifieringen
under 2008. Alltifrån hela lasarett till bibl
iotek, skolor, simhallar och vårdcentraler har
genomgått utbildningen. Vilken verksamhet
som helst kan certifieras. Det är verksamheten som blir certifierad, inte de enskilda
deltagarna. Därför behöver all personal gå
utbildningen som leds av en utbildare från
RFSL och genomförs under cirka fem månader. De som genomgått utbildningen får ett
certifikat och klistermärken där det står att
denna verksamhet är hbtq-certifierad.
Vad betyder hbtq?
Hbtq, ett paraply
begrepp för homo
sexuella, bisexuella,
transpersoner och

personer med queera uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli
kär i eller attraherad av. T:et handlar om
hur man definierar och uttrycker sitt kön.
Queer kan röra både sexuell läggning, köns
identitet, relationer och sexuell praktik men
kan också vara ett uttryck för ett kritiskt
förhållningssätt till rådande normer.
RFSL i Södertälje
RFSL har 30 lokala avdelningar runtom i
landet och cirka 5 000 medlemmar. RFSL
Södertälje är en av dessa avdelningar. Här
hittar du information om lokalavdelningen
i Södertälje:

››facebook.com/rfslsodertalje
››sodertalje.rfsl.se
Källa: RFSL
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Fältarna skapar
trygghet för Södertäljes ungdomar
Fältarna i Södertälje brinner för sitt
jobb; att skapa trygghet för stadens
ungdomar. Du som förälder eller vårdnadshavare är den viktigaste personen
i din ungdoms liv och fältarnas
viktigaste samarbetspartner.

ledare för Södertäljes fältarteam, som
består av sex medarbetare, och han säger:
– Om du vill prata med någon om ditt
föräldraskap eller känner oro för ditt barn,
hör av dig till oss. Vi har tystnadsplikt och
du kan även lämna information anonymt
om det finns oro kring en ungdom. Det kan
också hända att skolan eller fritidsgården
bjuder in dig och ditt barn till ett möte och
de kanske frågar om även vi fältare ska
bjudas in. Då följer vi gärna med, speciellt
om ungdomen själv vill det.

Fältarna är en del av Södertälje kommuns
socialtjänst och arbetar med ett relationsskapande och förebyggande arbete bland
ungdomar. Jakob Maximurad är grupp

Fältarnas arbete
På dagarna skapar fältarna relationer direkt
med Södertäljes ungdomar genom planerade besök i kommunens grundskolor årskurs

Henrik Kimsjö och Jennifer Melén är kontaktfältare för Blombackskolan, Brunnsängskolan, Fornbackaskolan,
Igelsta Grundskola, Nyckelskolan, Rosenborgsskolan, Vallaskolan, Vittraskolan. Rani Murad och Jakob Maximurad
är kontaktfältare för Elafskolan, Hovsjöskolan, Kringlaskolan, Lina Grundskola, Ronnaskolan, Stålhamraskolan,
Wasaskolan. Gabriell Lidström och Jens Malmström är kontaktfältare för Eneskolan, Hölöskolan, Järna Friskola,
Mariaskolan, Mölnboskolan, Oxbackskolan, Pershagenskolan, Solvikskolan, Södertälje Friskola.

18
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sex till nio. På de här träffarna berättar de
vilka de är och hur och när de jobbar och
var ungdomarna kan nå dem. Vid behov
pratar de om aktuella teman som exempel
vis mobbing eller alkohol/droger med diskussioner eller värderingsövningar.
På kvällarna rör de sig på fritidsgårdar,
gator och torg, idrottsevenemang, skol
avslutningar och andra platser där ung
domar håller till. På loven ordnar fältarna
roliga aktiviteter och utf lykter, så att fler
ungdomar ska få möjlighet att göra något
roligt. Självklart har de en egen Facebooksida
där spontana aktiviteter läggs upp, så följ
dem för att inte missa något kul. Varje fältare
har en fältarprofil på Facebook där de enkelt
kan ta emot meddelanden när ungdomar
behöver råd eller hjälp.
– Vi lyssnar på ungdomarnas funderingar
kring skola, vänner, relationer, alkohol och
droger eller om de endast vill prata av sig.
Vi vill kunna stötta alla oavsett kön eller
sexuell läggning. Vi har bra språkkunskaper
och pratar bland annat arabiska, persiska,
syrianska, tyska, franska, spanska, got
ländska och skånska, berättar Jakob vidare.
Frivillig kontakt
All kontakt med fältarna är frivillig och
alla som jobbar har tystnadsplikt. Som ung
ska man veta att det som sägs inte kommer
vidare. Men om det är något som är fel har
fältarna anmälningsplikt.
Med anmälningsplikt menas att alla
är skyldiga med straffansvar att kontakta
polis, eller sociala myndigheter när det
gäller barn under 18 år, när ett brott uppstår. Det behöver inte bara gälla då själva
brottet uppstår utan det kan även gälla en
misstanke att ett brott uppstår (en män
niska med återkommande blåmärken på
kroppen och liknande).

Två lagar att följa
Anmälningsplikten är en av lagarna som
ska följas. Den träder in om det finns oro för
att ditt barn riskerar att fara illa och skada
sig själv eller någon annan. Då är fältarna
(precis som lärare, kuratorer och fritids
ledare) skyldiga att se till att ungdomen får
mer hjälp än vad de kan ge. Ibland räcker det
att du som vårdnadshavare får reda på vad
som hänt så att du kan stötta, eller så görs
en orosanmälan till socialtjänsten. Innan en
anmälan görs berättar fältarna, om de kan,
alltid för ungdomen att en anmälan ska
göras, så att hen kan vara med och påverka
hur och när det ska göras.
Fältarna har också tystnadsplikt. Det betyder att om ditt barn berättar något för en
fältare i förtroende så får hen inte berätta
det vidare till dig, barnens kompisar eller
lärare. Det här är till för att ungdomen ska
kunna lita på fältarna och att en fältare inte
ska missbruka förtroendet de får. Ibland
kan fältaren behöva prata med en kollega
för att kunna ge ditt barn ett så bra stöd som
möjligt, men alla i gruppen har tystnadsplikt gentemot andra. Men om de får reda på
något som är oroande så måste de göra en
anmäla till socialtjänsten, men innan en anmälan görs pratar de alltid med ungdomen.
Trygghetsskapande verksamhet
I Södertälje finns runt 9 000 ungdomar i
åldern 12 till 18 år. Jakob Maximurad och
hans fem kollegor på fältarna är anställda
av kommunen för att skapa trygghet för våra
ungdomar. Fältarna är främst till för unga
i åldern 12–18 år men om någon i åldrarna
10–20 söker upp dem så finns fältarna där
även för dem. Det finns 27 grundskolor i
Södertälje kommun och fältarna har in
planerade besök under terminerna då de
går runt i klasserna och presenterar sig.
VÅRT SÖDERTÄLJE 2017 – KORTVERSION
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Utbildade och engagerade
Framför allt behövs det engagemang och
lust att arbeta med, och finnas till för, unga
människor. En fältare behöver vara en bra
lyssnare, kunna stödja i förändringsprocesser och vilja jobba på individ-, grupp- och
samhällsnivå. För att bli fältare krävs oftast
relevant högskoleutbildning, till exempel
socionom, socialpedagog, beteendevetare
eller behandlingsassistent och minst ett par
års erfarenhet av att jobba med ungdomar.
HBTQ-certifiering
Våren 2017 utbildas hela gruppen om
hbtq-frågor (homo/bi/trans/queer) för att i
höst bli certifierade av RFSL. Det arbetas
intensivt med att lära sig fakta kring
hbtq-frågor och utveckling av verksamheten
och bemötandet så att fler kan känna sig
inkluderade och söka stöd hos fältarna.
Varje person är värdefull och har rätt att vara
den hen är. Det är viktiga frågor för fältarna.
Engagera dig – bli nattvandrare
Vi rekommenderar dig som är förälder/
vårdnadshavare till en eller flera tonåringar
att ansluta dig till nattvandrarna i ditt bostadsområde. Det är ett bra tillfälle att lära
känna andra vuxna, bygga förtroende hos
de unga och bidra till ett tryggare samhälle
för de unga. Läs mer på kommunens hem
sida för nattvandring.

Tillsammans för
demokratin
Södertälje kommun har en demokratiberedning med politiker från alla partier i kommunstyrelsen. Den har tre
tydliga uppdrag, ett av dem är att få
20
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fler medborgare att rösta i riksdags
valet i september 2018.

Vid förra riksdagsvalet 2014 ökade val
deltagandet i Sverige – men sjönk i Söder
tälje. Valdeltagandet skiljer sig mellan olika
bostadsområden i Södertälje, i vissa om
råden ligger det långt under rikssnittet.
Mot bakgrund av det här beslutade kommunstyrelsen att bilda en demokratiberedning 2015. Den består av en företrädare från
varje parti i kommunstyrelsen: Center
partiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet,
Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverige
demokraterna och Vänsterpartiet.
När demokratiberedningen arbetar läggs
partipolitiska åsikter åt sidan och politikerna jobbar för ett gemensamt syfte: Att utveckla och stärka demokratin för hela
Södertälje och alla Södertäljebor.
Demokratiberedningen har
tre tydliga uppgifter:
• Öka engagemanget bland

kommunens medborgare. Prioriterat
är arbetet med kommunens barn och
unga så att deras röster blir hörda och
ges ett större inf lytande i politiska beslut
och satsningar.
• Utveckla formerna för medborgardialog.
• Öka valdeltagandet i valet 2018.
Att öka demokratin och engagemanget
bland Södertäljes medborgare är ett stort
och viktigt uppdrag. Vi som kommun
klarar inte att lösa det på egen hand. Alla
goda krafter i samhället behöver samverka:
civilsamhället, föreningslivet, näringslivet,
studieförbund och olika trossamfund.
I år tar vi fram en strategi för demo
kratiarbetet. Den sätter inr iktningen för
hur kommunen ska utveckla och stärka demokratin och öka möjligheterna för
medborgarnas inflytande.
Under arbetet med att skriva ihop strategin
har det arrangerats flera medborgardialoger där Södertäljeborna fått tycka till och
lämna förslag på hur vi som kommun kan
bli bättre på att jobba med frågor som rör
demokrati. Demokratiberedningens politiker håller även lunchsamtal på skolor för att
prata med elever om demokrati. Frågor som
diskuterats är bland annat: vad kan kommunen göra för att hjälpa unga att göra sin röst
hörd, vilka former för påverkan tycker du är
bra (exempelvis sociala medier och möten)?
En annan viktig aktivitet som
Demokratiberedningen arbetat med under
året är att ansöka om pengar för att kunna
starta ett forum för demokrati i Hovsjö.
Under maj kom det glädjande beskedet
att ansökan beviljats, och nu blir Hovsjö
Forum verklighet.
Läs mer om Demokratiberedningens
arbete på webben:

2016 I SIFFROR
››94 631 personer bor i Södertälje.
››32,23 procent är skattesatsen
i Södertälje kommun.
››39,2 år är medelåldern.
››7 032 personer flyttade in till
Södertälje.
››1 145 barn föddes i Södertälje.
››Ca 80 olika språk talas i Södertälje.
››86 sjöar finns i kommunen.
››707 öar.
››17 kommunala grundskolor.
››7 402 registrerade företag år 2016.
››600 företag startar varje år i
Södertälje.
››48 758 arbetsplatser i Södertälje.

100 KRONOR I SKATT ANVÄNDES SÅ HÄR ÅR 2016:
››Grundskola....................... 22,73 kr
››Verksamhet för
funktionshindrade............. 15,33 kr

››Vård och omsorg om äldre... 12,07 kr
››Barnomsorg...................... 10,97 kr
››Gymnasieutbildning.............7,94 kr
››Sociala insatser för barn,
ungdomar och vuxna........... 6,07 kr

››Försörjningsstöd................. 5,40 kr
››Övrig verksamhet.................3,76 kr
››Bibliotek, kultur,
fritidsverksamhet................ 4,08 kr

››Årets överskott....................7,88 kr
››Gator, vägar och parkering.... 1,40 kr
››Vuxenutbildning..................1,57 kr
››Räddningstjänst och skydd... 0,89 kr
››Parker och naturmark.......... 0,68 kr
››Miljö och hälsoskydd............0,16 kr
››Arbetsmarknadsåtgärder..... -0,93 kr

››www.sodertalje.se/demokrati
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Staden och de fyra
kommundelarna
B

Södertälje kommun består av staden
och de fyra kommundelarna Järna,
Hölö-Mörkö, Vårdinge-Mölnbo och
Enhörna. Här kan du läsa om hur
kommundelarna fungerar och
vilken service de ansvarar för.
Kommunen ska enligt lag svara för barn
omsorg, skola, vuxenutbildning, svenska
för invandrare (sfi), omsorg för äldre och
personer med funktionsnedsättning,
bostäder, vatten och avlopp, sophämtning,
renhållning, räddningstjänst och bibliotek.
Utöver detta, ansvarar Södertälje
kommun även för kulturskola, fritids- och
kulturverksamhet, flyktingmottagning,
konsumentrådgivning, parkskötsel samt
skogs- och naturvård.
För demokrati, insyn och påverkan
Genom att vi har flera kommundelar kan
vi stärka och utveckla den lokala demo
kratin. Dina möjligheter att påverka i ditt
eget närområde ökar. Varje kommundel
har en kommundelsnämnd med förtroendevalda politiker, som sammanträder en gång
i månaden. Mötena är öppna för allmänheten med undantag för vissa sekretess
ärenden. Information om din kommundelssammanträden hittar du på:
sodertalje.se/namnder

Vad kommundelsnämnderna beslutar om
I din kommundel finns förskola och
grundskola, äldreomsorg, lokal fritids
verksamhet och bibliotek samt en teknisk
verksamhet som sköter exempelvis parker
och lokalgator.
22
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›› SÖDER›› TÄLJE

A
C
D
A. Järna
B. Enhörna
C. Vårdinge-Mölnbo
D. Hölö-Mörkö

JÄRNA (A)
I Järna har du nära till allt. I centrum
finns butiker och restauranger. Samtidigt
finns både havet och skogen i närheten.
Här finns också antroposoferna och flera
företag satsar på närodlat och ekologiskt
jordbruk, exempelvis Saltå Kvarn.
Mest känt är antroposofernas Ytterjärna
och dess kulturhus med musik, dans,
teater, film och konst. Andra sevärdheter

FAKTA
Invånare: 94 631
Yta: 694 km2
Sveriges 20:e största kommun
Här bor 178,1 personer/km2
Vandringsleder, lekplatser, skolor,
idrottsanläggningar, shopping,
äldreboenden och mycket annat:

›› karta.sodertalje.se

är Vattgruvsmossens naturreservat, som
är en trolsk vidsträckt mosse omgärdad av
barrskog, och Farstanäs ett välbesökt bad
med en stor campingplats.
Kommunikationer
Det är lätt att pendla till och från Järna.
Pendeltågs- och busstationen ligger i
anslutning till centrum. Strax utanför
Järna går E4:an förbi.
Framtid och utveckling
Urban känsla i Järna. Efterfrågan på bo
städer är stor i Järna och privata markägare
utvecklar och exploaterar flera områden.
Kommunen vill skapa en tätare småstad
med en mer urban känsla, enligt den för
djupade översiktsplanen för Järna tätort.
I Kallfors planeras för både villor och
flerbostadshus. Längs Rönnvägen, i höjd
med Ljungbacken, planerar BoKlok att bygga
bostadsrätter. Upprustningen av Järna centrum sattes igång 2015 efter en medborgardialog som vi genomförde tillsammans med
de boende i samhället.

ENHÖRNA (B)
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.
Enhörna är en levande jordbruksbygd
men här finns också skogsbruk. Det
finns bra bussförbindelser och de allra
flesta Enhörnabor pendlar till sitt jobb
i Södertälje eller Stockholm. Den största
tätorten är Ekeby.
Båt och bad
Under sommarhalvåret angör ångbåtar till
Stockholm, Mariefred och Birka bryggorna
i Sandviken och Ekensberg. Ångbåtsbryggan
i Sandviken är populär bland vindsurfare.
Det finns två fina bad, långgrunda
Underåsbadet med volleybollplan och
småbåtshamn samt Nya Malmsjöbadet.
Friluftsgården
Friluftsgården är en fristående anläggning med flera gräsplaner och en nybyggd
konstgräsplan, 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.
Framtid och utveckling
Fritidshusområdet i Sandviken är ett populärt område i Enhörna, som Södertälje kommun vill utveckla. Många har redan bosatt
sig där permanent. Det finns även planer på
att exploatera flera områden i grannskapet.
En ny väg mellan Ekeby gård och Sand
viken är föreslagen. Vi har också en lång
siktig plan att dra fram vatten och avlopp
längs med hela vägen ned till Sandviken samt
bygga en ny grundskola.
VÅRT SÖDERTÄLJE 2017 – KORTVERSION

23

VÅRDINGE-MÖLNBO (C)
Vårdinge-Mölnbo med centralorten
Mölnbo är den minsta kommundelen
i Södertälje och stället för dig som vill
bo i en vacker, lantligt miljö, men ändå
lätt kunna ta dig till ditt arbete.
Från Mölnbo tar det 25 minuter med pendel
tåg till Södertälje eller ytterligare 45 minuter
till Stockholm. Naturliga mötesplatser är
främst den kombinerade butiken/restaurangen samt skolan. På sommaren finns
Fristabadet i Bergasjön där Sörmlandsleden
går förbi. För dig som gillar att idrotta finns
Mölnbo IP med fotbollsanläggning och
anslutande elljusspår. Det finns ett mycket
aktivt föreningsliv i Vårdinge-Mölnbo.
Framtid och utveckling
I centrala Mölnbo finns kvarteret Skol
bänken också känt som Wennebotomten.
Fastigheten ägs av kommunen. Tillsammans med en privat exploatör vill kommunen utveckla fastigheten med omkring 30
bostäder. Området ligger vid riksväg 57
med gångavstånd till pendeltågsstationen.

HÖLÖ-MÖRKÖ (D)
Skärgården, havet, åkrarna och skogen
är närvarande överallt i Hölö-Mörkö.
De senaste åren har många flyttat hit
och flera bostadsområden har byggts.
Kommundelen ligger längst söderut i
Södertälje och består av Hölö tätort och
landsbygd samt skärgården med bland
annat öarna Mörkö och Oaxen.
På Mörkö finns bland annat Idala sommarcafé och Skanssundets 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.
24
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Tullgarns slott
Under sommarhalvåret åker många till Åbynäsbadet och för båtägare finns två klubbar,
Åbynäs och Oaxen. Gustav V:s favoritslott
Tullgarn i södra Hölö är omgivet av vacker
sörmländsk natur och hör till Södertälje
kommuns mest populära utflyktsmål.
Idrottsplatser
I kommundelen finns två idrottsplatser:
Hölö IP och Mörkö IP. Det finns flera föreningar, däribland Hölö-Mörkö IF och en
ridklubb. I Hölö tätort finns en allaktivitetshall som består av flera delar: idrottshall,
gympasal, spegelsal, skyttelokal, café och
en fritidsgård. I lokalerna spelas det bland
annat basket, fotboll och volleyboll. Det bedrivs även gymnastik, teater, dans, skytte
och fritidsgårdsverksamhet.
Framtid och utveckling
De senaste åren har ett stort antal bostäder
byggts i Hölö-Mörkö. Med en vacker skärgård, havet inpå knuten, en lantlig miljö och
goda kommunikationer till tätorten och andra samhällen är det ett attraktivt område
och därför väljer många att flytta hit.
Wij-området ligger i Hölö samhälle.
På sikt kan Wij-området utvecklas med
bostäder av olika hustyper och upplåtelse
former. Telge Bostäder har redan byggt
hyresrätter i området. Ostlänken är en del
i den framtida satsningen på höghastighetsjärnväg i Sverige mellan Stockholm och
Göteborg, respektive Malmö. Ostlänken är
sträckan mellan Järna och Linköping.
Planerad byggstart för den nya järnvägen
är i Södertälje kommun 2019. Ostlänken
planeras vara klar 2028. Den planerade
sträckningen kommer att passera väster om
E4:an vid trafikplats Järna och öster
om E4:an i trafikplats Hölö.

n SKOLA OCH UTBILDNING

En bra start i livet
I Södertälje finns nästan 20 000 barn
under 18 år. En del är födda i kommu
nen, andra utanför. Här möts kulturer
med olika bakgrund och olika erfarenheter men med en gemensam nämnare – skolan. Skolan är avgörande för
att lyckas. Ett uppdrag som vi tar på
störstaallvar. Skolan är prioritet ett,
två och tre i Södertälje.
Våra skolor har förbättrat sina resultat flera
år i rad. Detta sker tack vare ett systematiskt
kvalitetsarbete som genomsyrar all undervisning. Vi följer upp alla elevers kunskaper
i alla ämnen flera gånger om året. Tidigt vet
vi hur elevernas kunskap utvecklas och kan
därefter anpassa undervisningen.
Vi fortsätter att utveckla skolan. Vårt fokus
är kunskap, ordning och reda och att Södertäljes skolor ska vara en del av att återupprätta
och fördjupa bildningstraditionen i Sverige.
Elof Hansjons (S),
ordförande i utbildningsnämnden.

Förskola
I Södertälje finns 75 kommunala och
fristående förskolor som tillsammans
bidrar till en pedagogisk mångfald. De
kommunala förskolorna har en gemensam
verksamhetsidé som inspireras av Reggio
Emilias pedagogiska filosofi. Det är en
filosofi som ständigt förnyas och utvecklas,
med barnets behov som utgångspunkt
och i takt med det moderna samhällets
snabba förändring.
Ett undersökande, utforskande arbetssätt
där barnens tankar, idéer och fantasi ligger

till grund för läroprocessen. De fristående
förskolorna i kommunen har olika inriktningar, allt ifrån ur och skur till vetenskapsprofil. I Södertälje finns en förskola för alla!

››75 stycken förskolor
››Pedagogisk mångfald
››Inriktningar:
- Reggio Emilias filosofi
- Waldorf
- Bornholmmodellen
- Kristen profil
- Sverigefinsk profil
- Ur och skur
- Vetenskapsprofil

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

››27 grundskolor varav tio fristående
››Högsta meritvärde 268,8
››Kravcertifierade skolkök med 60 procent
ekologisk mat (kommunala skolor)

››Språkutvecklande arbetssätt
››Tvålärarsystem
››Internationella utbildningar
››Förstelärare
››Inriktningar:
- Montessori
- Ur och skur
- Idrotts- och musikinriktning

Gymnasium
I Södertälje utbildas framtidens förmågor.
Här finns utbildningar som ger eleverna
förmågan att analysera, samarbeta, kommunicera, kritiskt granska och ta egna
init iativ. I Södertälje finns fem kommun
ala gymnasieskolor och sju fristående. Till
sammans erbjuder Södertäljes gymnasieskolor ett stort utbildningsutbud och med
kompetenta och behöriga lärare. Välkommen till Södertäljes gymnasieskolor!

››Fem kommunala och sju fristående
››Inriktningar:
- Högskoleförberedande program
- Yrkesprogram
- IB – International Baccalaureate
diplomaprogramme
- NIU – nationell godkänd idrottsutbildning (elitidrott på skoltid)
- Introduktionsprogram
- Gymnasiesärskola
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n LEVA OCH BO

Leva i Södertälje
Vi bygger inte stad som alla andra –
vi har redan en fin stad! Men vi vill
göra den ännu bättre. I Södertälje är
det lätt att åka kollektivt till och från
stadskärnan, men även inom kommun
en. Här finns flera stora arbetsgivare
och om du vill vara aktiv på fritiden
har du alla chanser i världen.
Vi arbetar tillsammans med Södertälje
Centrumförening 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 mötesplatser och folkliv – ett sätt att göra det möjligt
är att allt fler kan bo i centrum. Nu är det
första stora bostadsprojektet bakom gamla
rådhuset vid Stora torget färdigt och invigt.
Ett stenkast därifrån 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.
n BOENDE
I Södertälje kommun finns omkring 22 000
hyresrätter. Telge bostäder, kommunens bostadsbolag, har omkring 9 500 av dessa lägenheter som de förmedlar via sin bostadskö. Telge Hovsjö har 1 660 lägenheter.

BOSTÄDER PLANERAR
SÖDERTÄLJE BYGGA
FRAM TILL 2036.

Det finns också ett antal privata hyres
värdar. På kommunens hemsida finns
länkar till mäklare och bostadsföretag.

vägen i Enhörna, Wij-området i Hölö,
Wennebotomten i centrala Mölnbo och
Örnstugan i Ragnhildsborg.

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 Ragnhilds
borg, Kaxberg i Lina hage, Glasberga samt
Kallfors i Järna. I centrala Södertälje byggs
det i Bergviks strand, bakom gamla rådhuset
och Villagatan.
I följande områden planerar vi för
bostäder längre fram: vid Wendela Hebbe
villan, korsningen Nygatan/ Badhusgatan,
norra stadskärnan vid Science Park, Bårstafältet, Hovsjö, Kanalstaden, Igelsta strand,
Södertäljeporten i Grusåsen och Båtvarvet
i Pershagen. Andra områden där det ska
byggas är norr om Ekeby och Sandviks-

n LEVA
Det finns mycket att göra om du bor i Söder
tälje. 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 välbesökt
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.
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Kringlan, Telgehuset och Lunagallerian är
tre centrala gallerior längs gågatan. Inte
långt från centrum, intill Södertäljes norra
infart från E4 och E20, finns Morabergs
handelsområde med välkända och populära
butiker inom sport och fritid, möbler och
inredning samt trädgård. Här finns över
500 gratis parkeringsplatser.
I Weda handelsplats finns en mix av
olika företag inom olika branscher – allt från
kontorsföretag till business to business
företag. Här finns stormarknaderna Willys,
Lidl och ICA Supermarket. I Weda köpcenter
finns leksaker och barnartiklar, sport och
fritid, apotek, textil, antikt och kuriosa.
Vasa handelsplats, intill Södertäljes
sydvästra infart från E20, är Södertäljes
största externa handelsområde med 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, regionala
och lokala kollektivtrafiken. Det är lätt att
resa kollektivt med buss inom kommunen,
men vi har även väl utbyggda cykelvägar.
Det är också enkelt att resa till och från kommunen, bland annat går pendeltågstrafiken
under dagtid var 15:e minut till och från
Stockholm. Här finns också väl utbyggd infrastruktur, såsom europavägarna E4 och E20
samt fjärr- och regionaltåg vid Södertälje Syd.
Stora fartyg går genom kanalen precis
förbi stadskärnan och vidare in i Mälaren.
Godstrafik trafikerar Södertälje hamn.
I närheten finns tre flygplatser – i söder
Stockholm Skavsta Airport, i norr Bromma
flygplats och Arlanda.
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n MOTION OCH HÄLSA

God hälsa, på
lika villkor, för
alla i Södertälje
Hållbarhet för människor är minst
lika viktigt som hållbarhet är för vår
miljö. Det är allmänt känt att vi som bor
i Sverige - företag, stat och kommun
er jobbar för och bidrar till att spara på
jordens resurser. Vi återvinner och återanvänder, drar ner på användandet av
energi, vatten och bränsle. Men att vi
även ska förbättra hållbarheten för
befolkningen är inte lika välkänt.
Södertälje kommun arbetar sedan ett par år
tillbaka med ett folkhälsoprogram för ökad
social hållbarhet för att förbättra hälsa och

FOLKHÄLSOPROGRAMMET
(2015–2018)
föreslår aktiviteter för att
uppfylla sex målområden:
››goda livsvillkor
››goda levnadsvanor
››god miljö
››goda arbetsförhållanden
››psykisk hälsa
››samverkan kring folkhälsan
Kommunens utegym:

››Kusens backes utegym
››Tveta friluftsgård
››Östertälje utegym
››Brunnsäng
SPONTANIDROTTSPLATSER:
levnadsvanor. Det betyder att kommunens
alla verksamheter som skola, vård och omsorg samt stad och trafik även ska ha folkhälsan i åtanke i sitt arbete.
Goda livsvillkor, hälsosamma levnadsvanor, god miljö, goda arbetsförhållanden,
psykisk hälsa och samverkan kring folk
hälsan är sex målområden som folkhälso
programmet föreslår aktiviteter kring de
kommande åren. Målgruppen är barn och unga.
Hur når vi målen?
Att arbeta med folkhälsan är att arbeta
med social hållbarhet. Södertälje kommun
arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna och
här är några exempel på vad kommunen gör
och planerar att förbättra, bland annat att
ge alla invånare rätt till goda levnadsvanor
genom att utöka antalet cykelbanor, utegym
och spontanidrottsplatser. För god miljö kan
tillgängligheten till grönområden öka och
för psykisk hälsa kan skola och förskolor
arbeta för att upptäcka psykisk ohälsa.

››Klättringssvampar

sodertalje.se/klattringssvampar

››Brunnsäng

sodertalje.se/
brunnsangspontanidrott
››Ronna
sodertalje.se/ronnaspontanidrott
››Skateparken
sodertalje.se/skatepark/
››Parkourparken
sodertalje.se/parkour
Mer information och fler aktiviteter
på kommunens webbplats
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n NÄRINGSLIV

Södertälje
En konkurrens
kraftig stad
Södertälje är en del av Stockholms
regionen, som rankas som en av de mest
konkurrenskraftiga regionerna i världen.
Med sitt strategiska läge för transporter
på land, till sjöss och i luften är Södertälje en stad med goda förutsättningar
för ett unikt och bra företagsklimat.

detaljhandel, livsmedel, besöksnäring och
företagstjänster. Framtiden för Södertäljes
näringsliv ser ljus ut, både stora och mindre
företag satsar på att expandera och utvecklas
i Södertälje. Antalet anställda i aktiebolag
ökar och lönsamhetstillväxten i de här
företagen är nästan dubbelt så stor som
riksgenomsnittet. Det geografiska läget
med två europavägar, hamn, kanal och
närhet till flyg gör Södertälje till en attraktiv plats för företag att etablera sig och
människor att arbeta och bo på. Södertälje
är en av fyra kommuner i Stockholms län
som har en större dag än nattbefolkning.
Varje dag pendlar 21 599 personer till sina
jobb i Södertälje. Antalet personer som
pendlar från Södertälje för att jobba är
15 071 (detta är siffror från 2015).
Tredje största arbetsmarknaden
Det finns över 7 400 företag i Södertälje.
Under förra året startades det 630 nya
företag. Under 2016 sysselsatte Södertäljes
arbetsmarknad 48 758 personer, och är
den tredje största arbetsmarknaden i
Stockholms län. Södertälje är ett centrum
för södra Stockholms näringsliv. Här finns
35 procent av alla anställningar i aktiebolag inom Södertörns kommuner
(siffran är från 2014).

Södertälje präglas av en avancerad tillverkningsindustri, här finns två världsledande företag Scania och AstraZeneca.
Tillsammans har de drygt 14 000 anställda.
Övrigt näringsliv i Södertälje har också god
konkurrenskraft, framförallt inom bygg,
30
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Södertälje Science Park
2016 bildades Södertälje Science Park
SScP, för att bidra till det strategiska
arbetet med regionens utmaningar kring:
hållbar produktion, kompetensförsörjning
och tillväxt. Detta görs genom att näringsliv,
akademi och samhälle arbetar tillsammans.
Södertälje Science Park ska bidra till att
Södertälje blir en ännu mer kunskaps
intensiv och expansiv plats i södra
Stockholmsregionen.

n BYGGANDE I FOKUS

Södertälje växer
Södertälje city ska bli dubbelt så
stort och stadskärnan förtätas från
pendeltågsstationen Södertälje Centrum till Science Park. Fler människor
ska få plats att bo i centrum. Kommu
nens plan är att det ska byggas 20 000
bostäder inom 20 år.
– Det är ett stort intresse för att bygga
och bo i Södertälje och vi ligger redan
på minus med en stor bostadsbrist.
Vi måste göra många satsningar för att
inte hamna ännu mera back, berättar
Magnus Bengtsson, huvudprojektledare
på enheten Stab och Strategi. Kommunen
vill framförallt förtäta staden men även
landsbygden kommer expandera, både
Enhörna, Järna, Hölö och Mölnbo ska växa
de närmaste åren för att lösa samhälls
situationen kommunen har med en
akut bostadsbrist.
Men det är inte så enkelt att bara bygga
massa hus, det behövs även planering för

kommunal service som förskolor, skolor
och äldreboenden samt ordna med vägar,
vatten och avlopp.
Synpunkter från medborgarna
Det är viktigt att medborgarna är med i
processen och kommer med synpunkter,
det är för deras skull som förändringarna
och utvecklingen görs. Alla byggprojekt har
en fas i planeringsstadiet där medborgarna
har chansen att komma med synpunkter.
Missar man det och reagerar senare i
processen är det svårare att få gehör.
Näringslivet växer
Förutom att Storstockholm växer expanderar
även Södertäljes näringsliv och industrier.
AstraZeneca ska bygga en ny anläggning i
Södertälje som ska tillverka biologiska
läkemedel, en satsning som skapar 150–250
nya jobb fram till 2019. Scania hoppas på att
bli ledande inom hållbara transporter med
den nya lastbilsgenerationen som lansera
des förra året. Förutom det är om- och
utbyggnaden av sjukhuset snart klart och
Snäckviken med Södertälje Science Park,
Campus Telge och KTH.
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Södertälje city
i samverkan
Vi behöver inte bygga stad, som de
flesta andra kommuner i Stockholms
regionen - vi har redan en fin stad
som vi vill göra bättre. För att göra
det möjligt startade Södertälje
kommun och Södertälje Centrum
förening, handlarna och fastighets
ägarna, 2014 ett gemensamt projekt
för att utveckla stadskärnan
Södertälje city – i samverkan.
I dialog med Södertäljeborna ska arbetet
driva utvecklingen av staden och marknadsföra destination Södertälje som en attraktiv
plats att leva, studera och arbeta i. Det
gemensamma arbetet ska göra att man
får större utväxling av insatserna som
görs och få en tryggare stad. Några exempel
på lyckade projekt som genomförts är
Södertäljefestivalen (som tidigare kallades
Kringelfestivalen) och andra evenemang
som Valborgsfirandet och Black Friday.
Ett framtida mål är att Södertälje ska få
utmärkelsen Årets stadskärna.
Trygghet i kommunen
Kommunen jobbar kontinuerlig med att
öka tryggheten och rusta upp platser som
upplevs som otrygga. Det görs nya satsningar varje år och under 2017 är det stadshus
tunneln som ska tryggas, det görs genom att
ny belysning sätts upp och tunneln målas om.
Gågatan
Förnyelsen och utbyggnaden av gågatan i
Södertälje knyter ihop stadskärnan ända
från Stora torget till Saltsjötorget. Upprustning och förlängning av gågatan är helt klar
32
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och har nu blivit ett attraktivt promenadstråk som går ända från Saltsjötorget till
Stora torget. Hela gågatan har fått ett rejält
ansiktslyft och rustats upp med nya möbler,
ny belysning och nya träd samt fått handikappramper för att stärka tillgängligheten
till fastigheter där det finns butiker eller
restauranger. Gågatan har rustats upp
i två etapper. Först ut var norra delen
som stod klar redan 2014 och i slutet av
2016 stod södra delens förlängning av
gågatan klar. Nya delen av gågatan går
längs Järnagatan från Badhusgatan fram
till korsningen med Nygatan, där Saltsjö
torget ligger. Den här delen är ett så kallat
gångfartsområde, vilket betyder att gående
har företräde i trafiken.
Varför ska Södertälje city bli tätare?
Hela Stockholmsregionen växer och det
behövs fler bostäder. När Södertäljes
stadskärna utvidgas skapas bra förut
sättningar för att få en attraktiv stadsdel
där många vill bosätta sig och arbeta.
Närheten till Södertälje Science Park

sätt har man fått fram hur de vill utveckla
kulturen i stadskärnan. Flera tusen förslag
kom in om vad kultur är för medborgarna; vad de saknar och vad de vill ha mer
av. Dialoger har även förts med ungdomar,
bland annat om en framtida aktivitetspark på Slussholmen och Lotsudden. Vad
de vill känna uppleva och göra i en framtida
aktivitetspark. Annat som ungdomarna har
tyckt till om är utvecklingen och vad de önskar av Norra stadskärnan och stråket från
Stora torget fram till Södertälje Science Park.

och nya KTH Campus blir en fördel för
att locka nya invånare till Södertälje.
Området ska bli en naturlig del av den
befintliga stadskärnan och ge plats för
1 400 nya invånare.
Bakgrund till satsningen att
utvidga stadskärnan
Det stora intresset för att bygga bostäder
i Södertälje håller i sig. Under 2016 kom
1 442 bygglovsärendet in till kommunen,
det är 3 procent fler än under 2015 och det
finns inga tecken på att intresset för att
bygga minskar. Invånarnas uppfattning
om Södertälje, som en plats att bo och leva
i, har förbättrats vid senaste medborgarundersökningen. Kommunen har investerat
de gemensamma skattepengarna på att förbättra lekparker, parker, gatubelysning och
parkeringsplatser som alla medborgare kan
ha nytta av.
Demokrati för utvecklingen
Politiker, tjänstemän och konstnärer har
haft dialoger med medborgarna och på så

Hur ser framtiden ut
Kommunen och projektet Södertälje city –
i samverkan fortsätter utveckla stadskärnan
genom bostadsbyggande och länka samman
gång- och cykelvägar. Trafik och transporter
i stadskärnan ses över. Bland annat ska
en trafikstrategi för kommunen tas fram.
Dessutom har en parkeringsstrategi för
stadskärnan tagits fram. Kommunen tittar
även på säkra skolvägar till och kring skolor.
Målet är att öka trivseln i stadskärnan och
att allt fler ska vilja bosätta sig, studera eller
starta nya verksamheter i Södertälje.
Projekt på gång i stadskärnan:
Det ska vara ett levande centrum – med
fler naturliga och öppna mötesplatser
ska stadskärnan bli mer levande.
• Hållbara transporter – Södertälje
kommun ska vara en fossilbränslefri
organisation år 2017 men har en bit
kvar samt genom projektet Samordnad
varudistribution har koldioxidutsläppen halverats.
• Fler bostäder – det ska byggas 20 000
nya bostäder fram till 2036.
• Förtäta och länka samman staden –
stadskärnan växer med utbyggnaden
av den norra delen av stadskärnan.
VÅRT SÖDERTÄLJE 2017 – KORTVERSION
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OMBYGGNADEN AV
SÖDERTÄLJE KANAL OCH
SLUSS ÄR I FULL GÅNG
Under våren 2016 började Sjöfarts
verket att bygga om Södertälje kanal
och sluss. ”Mälarprojektet” beräknas
vara klart i Södertälje under 2019.
Det råder stor aktivitet kring Slussholmen
och Lotsudden i centrala Södertälje. Stora
maskiner arbetar innanför de inhägnade
arbetsområdena, viss trafikomläggning
sker och bitvis hörs en del buller. Det är
Sjöfartsverket som ansvarar för arbetet.
Regeringen har beslutat att säkerheten och
framkomligheten i farlederna genom Södertälje
kanal och Mälaren måste förbättras. ”Mälarprojektet” innebär att tillgängligheten till Mälarens hamnar ökar och sjösäkerheten förbättras.
34
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Nya slussen byggs utanför den befintliga
Södertälje sluss och kanal anpassas nu för
att kunna ta emot längre och bredare fartyg.
Slänterna i kanalen förstärks genom spontning, det vill säga att jordmassorna hålls på
plats. Sedan breddas kanalen under vatten
ytan genom muddring.
Den nya slussen byggs utanför den
befintliga slussen, på så sätt kan slussen vara
igång under byggtiden. När den nya slussen
är färdigbyggd och på plats, rivs den gamla
slussen. På den nya slussporten uppströms
planeras en gångväg. I anslutning till den
södra delen av den utbyggda slussen byggs en
ny slussbro. Den kommer att ha ett körfält i
varje riktning och en gång- och cykelbana.
Nya asfalterade gång- och cykelvägar
Sjöfartsverket anlägger nya asfalterade
gång- och cykelvägar längs hela kanalens

östra sida och även på stora delar av den
västra sidan. De bygger även två broar
över till kanalholmen.
När Sjöfartsverket är klar med om
byggnaden av Södertälje kanal och sluss
2019 kan vi på kommunen börja anlägga en
aktivitetspark på Slussholmen och Lotsudden.

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

›› www.sjofartsverket.se/
malarprojektet

AKTIVITETSPARK PÅ SLUSSHOLMEN
Bada, spela boule, lyssna på musik
och fika. Det är några förslag på
aktiviteter som Södertäljebor vill
göra i den framtida aktivitetsparken
på Slussholmen och Lotsudden.
”Mälarprojektet” innebär att kommunen tar
över Sjöfartsverkets mark på Slussholmen
och Lotsudden. När Sjöfartsverket är klar
med ombyggnaden av Södertälje kanal och
sluss någon gång i slutet av 2019 kan vi på
kommunen börja anlägga aktivitetsparken där.
Vi har haft flera medborgardialoger där
Södertäljeborna berättat vad de vill uppleva
och göra i en aktivitetspark. Vi har fått
in fler än 600 olika förslag. Några av dem
är: lyssna på musik, gå på tivoli, utegym,
statypark, café, en strand, lekplats, att
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småbåtar ska kunna komma in i inre
Maren, att Slussholmen ska vara bilfritt
i framtiden…
– Slussholmens utveckling är en del
av utvecklingen av Marenområdet. Projektet
ligger just nu i en fas där vi utreder vad som
kan vara möjligt att genomföra på platsen
utifrån de synpunkter som kom in under
medborgardialogerna. Hela området måste
hänga ihop och fungera som en helhet och
det är en spännande utmaning, säger Annelie
Johnson, projektledare för Marenområdet.

Södertäljes nya
framtidsarena
Södertälje Science Park (SScP) är en
internationell samverkansmiljö för
forskning, innovation och utbildning
inom hållbar produktion och finns i
Snäckviken i Södertäljes norra stads
kärna. Här möts näringsliv, akademi
och samhälle för att tillsammans driva
forsknings- och utvecklingsprojekt.
Den 30 januari 2018 är det invigning
av Södertäljes nya framtidsarena för
specialinbjudna gäster. I samband
med den arrangeras också en Science
Week, 31 januari–4 februari, för alla
med intresse för forskning, utveckling
och innovation.
I början av år 2016 togs det första spad
taget för bygget av nya lokaler till Södertälje
Science Park och KTH. Vid invigningen i
januari kommer KTH att ha totalt 1 200 utbildningsplatser i en helt ny byggnad samt i
en ombyggd fastighet i norra stadskärnan.
Bland annat innefattar det en helt ny civil
ingenjörsutbildning och forskartjänster
36
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som tagits fram i samverkan mellan KTH
och företagen Scania och AstraZeneca.
Södertäljes två stora företag Scania
och AstraZeneca samarbetar med Söder
tälje kommun, fastighetsbolaget Acturum
och Kungliga tekniska högskolan, KTH
för att utveckla Södertälje Science Park
med förhoppningen att kunna skapa nya

jobb, företag och utbildningar.
Här finns Acturum Biovation med cirka
40 forskningsföretag inom Life Science.
Södertälje sjukhus har verksamma forskare
i parken och Forskningsinstitutet SP Process
Development samt Scania IT finns på plats.
Swetox, Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper är ett unikt centrum för

forskning och utbildning som rör kemikalier, hälsa och miljö och finns i Gärtuna.
Elva svenska universitet står bakom
satsningen Södertälje Science Park.
Campus Telge, som erbjuder högskole
utbildningar på distans i samarbete med
flera högskolor i Sverige finns också här
så väl som SFA Medicin och utbildningar
som ges av Folkuniversitetet och yrkes
högskolan. På plats finns även entreprenörs
organisationer som till exempel Nyföretagar
centrum, Drivhuset och Connect samt
UIC-Södertälje och Coompanion. I området
finns också en restaurang och café.
I direkt anknytning ligger en av
Astra-Zencecas produktionsanläggningar
och Tom Tits Experiment. Strävan att
minska miljö- och klimatpåverkan i kombination med hälsoaspekter gör att efter
frågan på hållbar mat ökar, speciellt i den
tätbefolkade Stockholmsregionen. Inom
profilområdet hållbara livsmedel finns
projektet MatLust som är ett femårigt
EU-projekt med syftet att stärka tillväxt
och hållbarhet inom livsmedelsnäringen
i Stockholmsregionen. MatLust erbjuder
kostnadsfria utvecklingsprogram, aktivi
teter, nätverk och andra former av stöd
till små och medelstora företag.
Genom satsningen på Södertälje Science
Park, där MatLust är en del, blir Södertälje
ett kunskapscentrum och en kreativ 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.

›› www.facebook.com/sodertaljesciencepark
›› www.sscp.se
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Södertälje har
mycket att erbjuda
n Södertälje är en plats där idéer fötts
och människor mötts och handlat i över
tusen år. Södertälje är fortfarande en
smältdegel för kulturer och traditioner.
En stad med gågata, kanal och levande
centrum. Tom Tits Experiment, idrott i
världsklass, gästhamn mitt i centrum
och ett spännande kulturutbud finns
också. Runt knuten öppnar sig det
inbjudande sörmländska landskapet.

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

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

