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n VÄLKOMMEN

Foto: Christian Ferm

ANSLAGSTAVLA
n På Södertälje kommuns officiella

anslagstavla, som är elektronisk sedan
årsskiftet, sitter de handlingar som
kommunen enligt lag är skyldig att
anslå. Det vanligaste vi anslår är
justering av protokoll från kommunens
olika nämnder. Besluten i protokollet
är överklagbara enligt kommunallagen
i tre veckor från det datum de anslås.
Om du vill överklaga ett beslut,
kontakta sekreteraren för den nämnd
som fattat beslutet.

›› www.sodertalje.se/anslagstavla

VISSTE DU ATT …
n Södertälje brandkår ingår i

VÄLKOMMEN TILL

Södertälje!

S

ödertälje, där världarna möts.
Med de orden skulle jag vilja
beskriva den plats du har valt att
kalla hem. En plats olik många
andra. Här möts Mälaren och Östersjön, landsbygd och stad, idrott- och
friluftsliv, utbildning och industri och
människor från världens alla hörn.
Södertälje är 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 eller
blivande ingenjör. Bland annat kan vi
tacka vårt omfattande föreningsliv för
att vår stad blomstrar av aktivitet.
Bland dessa sidor kommer du att få
läsa om vad som gör Södertälje kommun till den fina plats den är.

Södertälje är en kommun som i hög
utsträckning hör samman med världen
utanför Sverige. Exportmarknadernas
utveckling, händelser på andra kontinenter, elitidrottare som skolats här, trafiken
genom kanalen och på motorvägarna,
järnvägen och hamnen, matkulturen.
Allt hänger ihop med övriga världen.
Jag vill önska dig varmt välkommen
till min och din hemstad, Södertälje.
Hoppas du får en trevlig läsning. n

Boel Godner
Kommunstyrelsens
ordförande

Södertörns brandförsvarsförbund
som a
 nsvarar för räddningstjänsten för
dig som bor i Botkyrka, Ekerö, Haninge,
Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn,
Salem, Södertälje och Tyresö kommun.
Södertörns brandförsvarsförbund
är ett kommunalförbund som styrs av
en förbundsdirektion med förtroende
valda politiker från de tio medlemskommunerna.
Södertörns brandförsvarsförbund
arbetar tillsammans med medlems
kommunerna för att skapa ett tryggare
och säkrare samhälle.

›› sbff.se

SÖDERTÄLJE KOMMUN
I SOCIALA MEDIER
n 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 8 700 personer kommunens
Facebookkonto. Följ oss i sociala medier
du med – och få information, se bilder
och filmer med mera!
Vi har konton på Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube och Linkedin.
En del av kommunens verksamheter,
som biblioteken, Torekällberget och Kulturskolan har egna konton i olika s ociala
medier. Se de olika kontona u
 nder:

›› sodertalje.se/press
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n UPPLEV SÖDERTÄLJE

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

SÖDERTÄLJEBYRÅN

mötesplatsen i Södertälje

S

ödertäljebyrån är till för
dig som bor, studerar
eller besöker Södertälje. Här kan du ta
del av kommunens föreningar och företag som visar upp sina verksamheter
i lokalen och anordnar
temadagar, presentationer,
workshops och utställningar
som är kopplade till Södertälje.
Du får också tips på sevärdheter,
boende, upplevelser, aktiviteter,
kultur- och idrottsevenemang. Här kan
du hämta ut biljetter och kartor över
kommunen, köpa souvenirer, böcker,
vykort och få aktuella tips på aktiviteter
för alla säsonger.
Välbesökta temadagar
Linda Färggren som är tillförordnad
chef på Södertäljebyrån berättar:
– Vi vill vara ett showroom om och
för Södertälje, här ska du kunna få bra
service och information. Södertälje är en
innovativ stad och det vill vi visa, om du
har idéer och förslag på temadagar eller
annat du skulle vilja se mer av i Söder
tälje så kom gärna in och berätta det för
oss. Vår hittills mest besökta temavecka
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har varit Smaka på Söder
tälje där ca 500 besökare
tog del av de lokala
företagen som bjöd på
lokalproducerad mat.
Under våren har vi
haft Naturvecka där
den populära Utflykts
guiden, en guide till
Södertäljes naturreservat
och utflyktsmål, lanserades och besökare kunde fråga
kommunens naturg uider om deras
bästa tips på utflykter och avslutningsvis bjöds det på grillad korv utanför
våra lokaler.

människor från olika delar av samhället
för nya möten och samarbeten. 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 med olika
koncept och idéer har Södertäljebyrån
lyckats hitta en ny väg när digitaliseringen påverkar verksamheten. Sättet vi arbetar på har spritt sig till andra kommuner
i Sverige och flera turistbyråer har hört
av sig till oss för att höra hur vi jobbar och
många har kommit hit på studiebesök
vilket vi så klart tycker är jättekul. n

En mötesplats för alla
Inne i butiken, på Saltsjögatan 1, finns
scen och ljudanläggning för presentationer och föredrag, marknadsföringsytor,
digitala skärmar och trådlöst nät både
i lokalen samt på torget utanför. Dess
utom finns ett konferensrum där företag
kan boka företagsbesök eller liknande.
Är du intresserad att presentera din
verksamhet ring 08-523 060 30 så får
du veta mer.
Södertäljebyrån är en mötesplats för
alla i Södertälje och här vill vi involvera

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

n UPPLEV SÖDERTÄLJE

BOKA IN
DET HÄR!

n Destination Södertälje är en del av

Södertälje kommun och vårt uppdrag
är att stärka näringslivet och att öka
attraktionskraften för Södertälje som
plats. Det gör vi genom att jobba
med frågor som rör näringslivet,
platsutveckling, högre utbildning och
turism och vi vill tillsammans med
andra aktörer skapa ett ännu bättre
Södertälje där det finns utrymme att
utvecklas 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 på näringslivsenheten?
I vår företagarportal hittar du samlad information som rör företagande
samt kommande event och nyheter
om vad som är på gång i näringslivet.
›› E-post: naringsliv@sodertalje.se
›› soderalje.se/foretagande

Vill du komma i kontakt med oss
i frågor om platsvarumärket?
På Destination Södertäljes webbsida
hittar du inspiration och information
om allt som händer i Södertälje.
Där hittar du även information om
varumärket Södertälje och hur du
kan vara en del av det.
›› E-post: destination@sodertalje.se
›› destinationsodertalje.se

n Den 24–26 augusti är det dags för
den årliga stadsfestivalen, Södertälje
festivalen. Njut av tre härliga dagar
med många möjligheter till upplevelser,
smaker, aktiviteter och tivoli för s tora
och små. Under årets festival lyfter
vi fram den legendariska tävlingen
Drakbåtsracet, som gjorde comeback
år 2017 och som innan dess inte synts
till på över 20 år!
För den musikintresserade erbjuds
ett späckat program med konserter.
Ricky Rick (24/8), Lisa Ajax och
Linda Pira (25/8), Adam Tensta,
Mares och Black Jack (26/8).
Södertäljefestivalen hålls i ett
öppet område utan entréer i Södertälje
centrum, i direkt anslutning till bussar
och pendeltåg. Festivalen arrangeras
av Södertälje Centrumförening i
samarbete med Södertälje kommun,
som också kommer att finnas på plats
med ett tält under hela helgen.
#södertäljefestivalen2018

›› södertäljefestivalen.se

FÖRETAGARDAGEN
n Den 9 november är det dags! För
fjärde året i rad blir det Södertälje
företagardag och Södertäljegalan. Vi
börjar på Scaniarinken med Frukostklubben och mässa och avslutar dagen
på Restaurang Snäckviken där det dukas
upp för Södertäljegalan. Syftet med dagen är att skapa en plattform för möten
mellan näringslivet, kommunen, organisationer och allmänheten med ambition
att stärka Södertäljes varumärke.

›› sodertaljeforetagardag.nu
VÅRT SÖDERTÄLJE 2018
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TOPPLISTA BESÖKSMÅL
OCH AKTIVITETER

Foto: Pontus Orre

Populärast är turerna till Birka.
Mellan maj och september seglar
Ejdern till Birka, Adelsö, Drottningholm
och Mariefred.

››Köp biljetter på Södertäljebyrån,

Foto: Stefan Christophs

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

08-523 060 30

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

Foto: Tomas Svensson

›› ejdern.org

STADSVANDRINGAR
n Under perioden maj–augusti kan
du följa med våra kunniga guider på
stadsvandringar i grupp och låta dem
visa staden och dess historiska platser.
Stadsvandringar varje tisdag och onsdag
med start klockan 18.00, olika teman
och samlingsplatser från dag till dag.
Nytt för i år är bland annat: Vandring
om Assyrisk kultur, Ytterjärna och
Oktoberteatern.

››Storgatan 33, 08-550 225 00
›› tomtit.se

›› destinationsodertalje.se/besoka/

YTTERJÄRNA

ÅNGFARTYGET EJDERN
n Ångfartyget Ejdern är världens
äldsta nu fungerande fartyg i sitt slag.
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n Ytterjärna erbjuder lantliv, lugn
och harmoni. Kulturhuset i Ytterjärna
blandar artister och show med lunchrestaurangernas ekologiska och när
producerade 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

Foto: Helal Chebaro

Foto: Ahmed Khairy

stadsvandringar-2017

SYDPOOLEN
n Sydpoolens äventyrsbad är en upp
levelse för alla som gillar vatten. Här
finns storstockholms enda bassäng

Foto: Golf South

med hissnande vågor, rutschbanor,
strömkanal, bubbelbädd, vatten
kanoner, bubbelpool och vattenlek
saker. För de allra minsta finns Pigges
Lagun – ett litet miniäventyrsbad, i
motionsbassängen finns även
en stor bubbelpool.

Foto: Dockmoran

n UPPLEV SÖDERTÄLJE

››Sydpolen Actic, Östra Kanalgatan 2,

Foto: Håkan Flank

08-554 428 00

DOCKMORAN I JÄRNA
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n Kallfors och Vidbynäs ger dig Golf
South Sthlm – ett koncept där du får
södra Stockholms två bästa och mest
trivsamma golfklubbar i ett och samma
medlemskap. Bägge golfklubbarna har
starka profiler och golfbanorna r ankas
bland landets 20 bästa. Golf South
Sthlm består av 72 hål och levererar
golfupplevelser till alla åldrar, från
nybörjare till elitspelare.
BrunnsängsTa l l h ö j d

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

GOLF SOUTH STOCKHOLM

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

n UPPLEV SÖDERTÄLJE

Via karta.sodertalje.se
finner du alla kommunens
naturreservat

MÖT NATUREN I VÅRA FINA

naturreservat

I

Södertälje finns drygt 6 000 hektar
skyddad natur vilket motsvarar 8,7
procent av kommunens totala yta.
Här finns områden för alla intressen,
allt från bad till vilda skogar. Natur
centrum på kommunens miljökontor är
enheten som förvaltar och utvecklar de
nio kommunalt bildade naturreservaten.
Varje år anordnar Naturcentrum kostnadsfria aktiviteter för allmänheten, såsom det populära kosläppet i maj och gör
åtgärder för att bevara biologisk mångfald och främja det rörliga friluftslivet.
Besök Lina naturreservat
Lina naturreservat bildades 1992 och är
cirka 300 hektar stort. Så här finns det
plats för många besökare och det är lätt
att hitta en egen plats. Området är ett
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Foto: Mikael Grennard

Just nu finns 24 naturreservat
utspridda över hela kommunen.
De består av olika värdefulla
naturtyper och miljöer. Här
hittar du sjöar, våtmarker, åar,
skärgård, artrik flora och djurliv,
hagmarker, skogar och mycket mer.
Stigar, skyltar, eldplatser, fågeltorn
och fler anordningar visar upp värdena
och gör områden tillgängliga och lite
extra trivsamma. Varje reservat har särskilda
föreskrifter. Välkomna!

variationsrikt kulturlandskap med hagmarker, åker, skog, bäckar, sjöar och våtmarker. Under många år har hagmarker
öppnats upp för att skapa miljöer för en
mångfald av djur och växter. På sommaren flyttas en stor grupp kor runt bland
hagarna så att landskapet forsätter vara
öppet. Till reservatet tar man sig lätt med
buss eller cykel. Vid entréerna finns det

informationsskyltar
med beskrivning
av reservatet. Från
huvudparkeringen vid
Linavägen startar två
populära ledmarkerade
stigar. ”Våtmarks
stigen” som tar besökaren längs Linabäckens
fina miljöer och ”Kulturspåret” som med illustrerade
skyltar beskriver områdets historia.
Från fågeltornet inne vid Linasjön får
man en vacker utsikt över områdets centrala delar och härifrån skådar man enkelt på fåglar. På båda sidor om sjön finns
det eldplatser där man kan grilla och för
den pickniksugne så erbjuder de öppna
markerna många fina platser. n

n UPPLEV SÖDERTÄLJE

Foto: MIkael Grennard

Foto: MIkael Lindén

Foto: Anton Larsson

NY UTFLYKTSGUIDE
I slutet av april lanserades kommunens
nya utflyktsguide. Mikael Lindén från
Naturcentrum berättar mer om vad en
naturvårdare arbetar med och den nya
utgåvan av naturguiden.
– Vi är 7 stycken passionerade kollegor som
jobbar med natur och friluftsliv, Södertälje naturskola, skogsförvaltning och viltvård,
säger Mikael Lindén.
I stora drag är det tre naturvårdare som
arbetar med naturreservat, vandringsleder,
friluftsliv, hållbar samhällsutveckling och
naturvård kring hagmarker, vattendrag, skog
och trädmiljöer. Två pedagoger jobbar på
naturskolan med klassbesök och lärarfortbildning, en skogsförvaltare sköter kommunens
skogar och viltvårdaren sköter viltvården.
n I slutet av april lanserades
Utflyktsguiden. Vad är det för något?
– Det är en utflyktsguide till naturreservat och
andra utflyktsmål i den fantastiska naturen

runt om i Södertälje kommun. Här finns en
lång kuststräcka, berg och dalar, storskogar,
myrar, sjöar så det är mycket variation. Dessutom finns det öppna kulturlandskapet med
hagmarker, åkrar och mäktiga lövträd. Vi har
24 naturreservat och utöver det flera andra utflyktsmål, vandringsleder och fornlämningar
som är värda ett besök.
n Vilket är ditt eget favoritreservat
eller plats i naturen i Södertälje?
– Jag har alltid uppskattat lugnet, den lite utmanande leden och den vackra vyn över havet
från bergryggen i Kalkbergets naturreservat
som ligger på östra Mörkö. Att jag gifte mig där
bidrar nog även till att det är en favorit.

Du kan hämta ett eget exemplar av Utflyktsguiden på Södertäljebyrån, Stadshuset,
biblioteken Södertälje och Järna eller ladda
ner den digitalt på:
›› www.sodertalje.se/utflykt

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK –
"NATUR OCH FRILUFTSLIV
I SÖDERTÄLJE!"
Du kan även hitta informationsfoldrar till alla
kommunala naturreservat
och andra naturområden
samt guideprogrammet på
Södertäljebyrån.
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GÖR DIN RÖST HÖRD

n VALET 2018

demokratin
TILLSAMMANS FÖR

V

id förra riksdagsvalet 2014
ökade valdeltagandet i Sverige –
men sjönk i Södertälje. Valdeltagandet skiljer sig mellan olika
bostadsområden i Södertälje, i vissa
områden ligger det långt under riks
snittet. Mot bakgrund av det här beslutade kommunstyrelsen att bilda en
demokratiberedning 2015. Den består av
en företrädare från varje parti i kommunstyrelsen: Centerpartiet, Krist
demokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet,
Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Arbetet med barn och unga är
prioriterat
När demokratiberedningen arbetar
läggs partipolitiska åsikter åt sidan och
politikerna jobbar för ett gemensamt syfte: Att utveckla och stärka demokratin
för hela Södertälje och alla Södertäljebor.
Demokratiberedningen har tre tydliga
uppgifter:
• Öka engagemanget bland kommunens
medborgare. Prioriterat är arbetet
med kommunens barn och unga så
att deras röster blir hörda och ges ett
större inflytande i politiska beslut
och satsningar.
• Utveckla formerna för medborgar
dialog
• Öka valdeltagandet i valet 2018
Att öka demokratin och engagemanget
bland Södertäljes medborgare är ett stort
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Foto: Åsa Ibrahim

Södertälje kommun har en demokratiberedning med politiker
från alla partier i kommunstyrelsen. Den har tre tydliga uppdrag,
ett är att få fler medborgare att rösta i valet till kommun, landsting
och riksdag i september 2018.

samtal 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?
En annan aktivitet som demokratiberedningen arbetat med under året är
att ansöka om nya pengar så att projektet Hovsjö Forum kan pågå ännu ett år.
Under maj kom det glädjande beskedet
att ansökan beviljats, läs mer om detta i
artikeln här intill. n
Läs mer om demokratiberedningens
arbete på webben:
›› sodertalje.se/demokrati

och viktigt uppdrag. Vi som kommun
klarar inte att lösa det på egen hand.
Alla goda krafter i samhället behöver
samverka: civilsamhället, föreningslivet, näringslivet, studieförbund och
olika trossamfund.
Lunchsamtal på skolor
I år tar vi fram en strategi för demokratiarbetet. Den sätter inriktningen för
hur kommunen ska utveckla och stärka
demokratin och öka möjligheterna för
medborgarnas inflytande. Under arbetet med 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 har även hållit lunch-

Foto: Evelina Wikström

VAR MED OCH PÅVERKA

n VALET 2018

VALET

2018
GÖR DIN RÖST
HÖRD!

SÖDERTÄLJE
RÖSTAR 9 SEPTEMBER

Hovsjö Forum
EN SATSNING FÖR ATT ÖKA DEMOKRATIN I STADSDELEN
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, MUCF, har beviljat
Assyriska föreningen i samverkan med
Södertälje kommun och flera företrädare
för civilsamhället 1,2 miljoner kronor.
Pengarna ska användas för att fortsätta
driva Hovsjö Forum, ett projekt för
demokratiutveckling.

H

ovsjö Forum startade i augusti 2017,
MUCF beviljade då bidrag på 735 000
kronor för att driva projektet till
augusti 2018. Nu har MUCF beviljat
bidrag på 1,2 miljoner – vilket gör att Hovsjö
Forum kan fortsätta till augusti 2019. Syftet
är att stärka engagemanget hos invånarna i
Hovsjö, en av stadsdelarna i Södertälje som
kännetecknas av lågt valdeltagande och svag
demokratisk delaktighet. Projektet ska bland
annat bidra till ökat engagemang, ökat val
deltagande, demokratisk medvetenhet och
delaktighet. Hovsjö Forum arbetar med information, folkbildning och olika arrangemang
som idrottsaktiviteter, seminarium och
diskussionsträffar.
– Det är positivt för Södertälje och Hovsjö
att det här viktiga demokratiprojektet med
så många goda krafter i samverkan har
beviljats fortsatt stöd, säger Anna Bohman
Enmalm, (S), ordförande i demokratiberedningen, Södertälje kommun.

Sju olika aktörer samverkar
Det är Assyriska föreningen i Södertälje som
beviljas bidragen från MUCF, men flera aktörer samverkar i projektet Hovsjö Forum:
Södertälje kommun genom Demokratiberedningen, Hyresgästföreningen, Sörmlandsidrotten, Sankt Ignatios folkhögskola,
Hagabergs folkhögskola och Telge Hovsjö.
Under sitt första år har Hovsjö Forum genomfört en rad olika aktiviteter, till exempel:
• Demokratifestivalen Hovsjö för alla den
2 juni 2018. En folkfest med uppträdanden,
politikerdebatt, idrottstävlingar, trygghets
seminarium och medborgardialog med
politiker
• Gärizdagen – en dag dedikerad för tjejer
från 13 år och uppåt. Bland annat föreläste
en polis om att jobba förebyggande mot våld
och droger i orten, och med att stärka unga
tjejer
• Föreläsningar på teman som: feminism,
syrian eller svensk?, språk och integration
• Bildandet av en kvinnogrupp som ses en
gång i veckan och bakar tillsammans
• Inredning av ett särskilt tjejrum på
fritidsgården. n
Håll koll på Hovsjö Forums aktiviteter genom
att följa dem på sociala medier:
›› Facebook: www.facebook.com/
hovsjoforum.se
›› Instagram: @hovsjo.forum

Var med och påverka
hur Södertälje kommun och Sverige
ska styras under
kommande mandatperiod (fyra år). Att gå
och rösta är en demokratisk rättighet.
n Den 9 september

2018 är det dags att
välja politiker till
Södertälje kommunfullmäktige, riksdagen
och Stockholms läns
landstingsfullmäktige.
Från och med den
22 augusti kan du
förtidsrösta. Du behöver inte vara svensk
medborgare för att få
rösta i valet till kommun och landsting.
Det räcker att du varit
folkbokförd i Sverige
tre år i rad, och bor i
kommunen.
Södertälje kommun
har en webbsida där
vi samlar information
om valet. Du hittar
texter på lätt svenska,
länkar till filmer och
kan läsa om olika aktiviteter som arrangeras inför valet. Du kan
också läsa valmyndighetens information
som finns på många
olika språk.
Läs mer:

›› www.sodertalje.se/
val2018

VÅRT SÖDERTÄLJE 2018
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n SÖDERTÄLJE KOMMUN
I slutet av 1300-talet
byggdes en borg strax
norr om Tälje för att
skydda staden och göra
skatteindrivningen mer
effektiv. Borgen fick
namnet Telgehus.

År 1719 brändes stadens rådhus ner och 1735 invigdes ett
nytt rådhus vid Stora torgets
västra sida. Det har under
åren byggts på, förändrats
och flyttats och finns idag på
torgets östra sida.

Den begynnande industria
liseringen medförde stor
inflyttning av arbetskraft
och med den kom många
barn som behövde undervisning. Oxbackens folkskola stod klar 1886.

Hela 1960-talet var
en hektisk byggperiod. Södertälje
blev en mång
kulturell stad med
flera olika språk
och kulturer.

Bild Ur ”Suecia Antiqua et hodierna”.

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

En bit historia

N

amnet Tälje har en sammansatt
bakgrund. Några ortsnamns
forskare menar att namnet kommer från det fornsvenska ordet
Talgh som betyder inskärning eller vik.
Andra menar att det är släkt med ordet
tälja – göra en skåra. En tredje tolkning
är att Tälje härstammar från ett forn
samiskt ord för ”näs eller landtunga
mellan två vattendrag”. I Södertäljes
fall är det ett näs mellan Mälaren och
Saltsjön. Vi kan se hur Mälaren gör
en inskärning från norr och Saltsjön
(Östersjön) från söder. Namnet Tälje
stavades till en början på flera olika
sätt. I flera äldre dokument från medelt iden
finns det latinskt påverkade Tælgia eller
Tælghia. Under 1500-talet och ett par århundraden framåt blev det svenska namnet Telge,
med flera stavningsvarianter, vanligt.
År 1622 anlades ett annat Tälje i Roslagen
där Östersjön skär in i en vik. För att
kunna skilja dessa båda Tälje åt, fick det
äldsta Tälje i söder prefixet söder och blev
Södertelge medan den nyanlagda orten
i nordost blev Norrtelge.
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Under 1800-talet var stavningen Södertelge den vanligaste men även Södertelje
förekom. Med nystavningsreformen som
genomfördes under 1910-talet blev det
officiella namnet på vår stad Södertälje.
Den förkortade varianten Telge eller
Tälje förkommer alltjämt och vi finner
den ibland annat Telgekoncernen, stads
delen Tälje och universitetsfilialen
Campus Telge.
Sankta Ragnhild – symbol
för Södertälje
Sankta Ragnhild är Södertälje kommuns
stadsvapen. Den har en hög igenkänning och
är en stark symbol. Användandet av helgonet
Sankta Ragnhild som symbol för Södertälje påbörjades redan 1628. Hon var Konung
Inge den yngres drottning och sägs ha blivit
begravd i Södertälje. Stadens vapen fastställdes 1935. Korset och pilgrimsstaven är Sankta
Ragnhilds helgonattribut och kronan
bär hon i egenskap av drottning. n
Läs mer om Södertäljes historia på:
›› destinationsodertalje.se

SÖDERTÄLJES
HISTORIA OCH
BERÄTTELSER I
MOBILEN
n Ta med dig Söder

täljes historia och
fantastiska berättelser
i mobilen. Storyspot är
en audio-app som samlar historier om platser.
Lyssna på Södertäljes
spännande historia
från 700-talet till idag
genom att promenera
i Södertälje. Dela med
dig av din berättelse om
vår fina stad i, vilket är
ditt främsta besöksmål?
Eller sitter du inne på
en spännande Södertäljeberättelse? Appen
Storyspot finns att
ladda ner på App Store
eller Google Play.

›› destinationsodertalje.se/
om-sodertalje/s/
storyspot/

n SÖDERTÄLJE KOMMUN

Missa inte Södertälje kommuns
informationsblad!

GRAFIKENS HUS

Få tips på roliga aktiviteter och
läs om kommunens verksamheter
Informationsbladet delas ut varje
månad till alla hushåll i kommunen.
Håll utkik i din brevlåda! Bladet finns
även att hämta hos Kontaktcenter
i Stadshuset, på Södert äljebyrån,
kommunens bibliotek och Torekäll
berget. Du kan läsa informations
bladet i digital form på:
›› sodertalje.se/informationsbladet

n Grafikens Hus är ett konstmuseum

Får du inte informationsbladet?

Illustration: Kari Modén

Kontakta kommunikationsavdelningen på e-post:
›› info@sodertalje.se

ÄR DU REDO FÖR SÖDERTÄLJE?
n Vi är 6 000 medarbetare i 300

olika yrkesroller som jobbar för
Södertäljes medborgare. Varje dag.
Södertälje växer och det betyder att
vi behöver bli fler.
Därför söker vi dig som vill bli
en del av laget Södertälje. Ett lag
präglat och stärkt av olikheter. Ett
lag som arbetar för att Södertälje
ska fortsätta utvecklas och vara en
kulturrik stad där individer vill bo.
En levande stad där arbetstagare vill
jobba. En kundstark stad där företag
vill etablera sig.
Vi växer inom de flesta av våra

yrkeskategorier och söker bland
annat lärare, socialsekreterare,
exploateringsingenjörer och undersköterskor. Du hittar alla våra lediga
tjänster på:
›› sodertalje.se/ledigajobb
Följ vårt arbete och våra lediga
tjänster i sociala medier!
›› Facebook: Jobba i Södertälje
kommun (facebook.com/
jobbaisodertalje)
›› Linkedin: Södertälje kommun
(linkedin.com/company/
sodertalje-kommun)

för samtida grafik. Verksamheten präglas av en ständig nyfikenhet på allt som
händer inom grafisk konst – från det
internationella till det lokala. På olika
sätt prövas gränserna för att föra konstformen framåt och nya grupper får möta
grafiken genom en engagerad pedagogik
som inspirerar till en ökad förståelse och
kunskap om konst. 2016 gick flytten från
Mariefred till Södertälje. Grafikens Hus
planerar för en fast utställningslokal med
grafikverkstad och arbetar för närvarande på flera olika platser i Södertälje.
Exempelvis har Grafikens Hus utställningar i Konstfönstret, ett 50 meter långt
skyltfönster på baksidan av varuhuset
Kringlan som visar samtidskonst i det
offentliga rummet. Öppet dygnet runt.
I sommar visas utställningen ”Mellanrummets mekanismer” av konstnärerna Tova Fransson och Liv Strand. Höstens
program innehåller bland annat grupp
utställningen ”Herbarium” i samarbete
med konsthallen Art Lab Gnesta och det
konstpedagogiska projektet ”Barnens
Löpsedlar” där elever i årskurs 6 får en
möjlighet till att själva formulera tankar
kring sin stad Södertälje. Dessutom: Invigning av en spontanidrottsplats för dans
i samarbete med föreningen Dansbana!

FAKTA
Grafikens Hus verkar för att göra den
grafiska konsten tillgänglig för alla.
Museet utforskar konstformen, samlar
och visar verk. Sedan starten 1996 har de
producerat över 200 utställningar. I mars
2014 brann Grafikens Hus i Mariefred ner.
Styrelsen och ledningen beslutade sig då
för 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
VÅRT SÖDERTÄLJE 2018
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Har du någon gång funderat över vem som
bestämmer och hur den kommunala verksamheten
ser ut i din kommun? Och vem är det som styr över
kommunen. I den här texten förklarar vi hur det ser
ut i Södertälje kommun och vilka möjligheter du har
att påverka och få insyn i verksamheten.
Foto: Pontus Orre

Vad gör en
kommun?

S

kommunen och vilka som kommunerna
ödertälje kommun ska ge
kan sköta frivilligt (se faktaruta).
service till alla människor
En kommun kan självständigt,
som bor och arbetar här.
inom vissa ramar, fritt bestämma vilka
Kommunen har hand om och
frivilliga verksamheter kommunen ska
ansvarar för många saker som
sköta och kommunen har rätt att ta ut
du som invånare behöver.
avgifter för skötsel av verksamheten.
Bland annat ser kommunen till att det
Kommunalt självstyre hör ihop med
finns skolor och förskolor till barnen,
demokrati och medborgarnas möjlignågonstans där gamla och sjuka kan
het att påverka kommunala beslut
få vård och hjälp när de inte klarar
och kräva att politiker tar sitt ansvar.
sig själva.
När kommuninvånare kommer
Kommunen ser också till att
i kontakt med Södertälje
sopor hämtas, det kommer
kommuns verksamheter
vatten ur din kran, att vägarna
"Du som är
ska de känna att de har
är körbara och planerar för
kommuninvånare
samma möjligheter,
byggande och kultursatshar också möjlighet
rättigheter och skyldig
ningar. Kort sagt så ska komatt överklaga komheter
som alla andra
munens verksamhet säkra
munala beslut"
medborgare.
den lokala välfärden.
Vem beslutar över kommunen?
Det är riksdagen och regeringen som
sätter ramarna för den kommunala
verksamheten. Staten har lagt över mer
och mer arbetsuppgifter på kommunerna
och i dagsläget är svenska kommuner
unika i världen med sitt stora verksamhetsområde. I jämförelse med andra
länder där mycket av det kommunerna
gör ligger på staten eller länet. I Sverige
finns en kommunallag som reglerar vilka
verksamheter som är obligatoriska för
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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 tillsammans, i kommunalvalet, väljer vilka
som ska styra kommunen. Södertälje
kommun har en stor organisation
med både förvaltningar och bolag som
sysselsätter närmare 7 000 personer.

OBLIGATORISKA UPPGIFTER
FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN:
›› Barnomsorg
›› Skola och vuxenutbildning samt
svenska för invandrare (sfi)

›› Social omsorg (för äldre och

personer med funktions
nedsättning samt individoch 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

BESLUT:
SÅ FUNKAR DET
Så här går det till när du
skickar in ett förslag eller en
ansökan till kommunen.
Handlingen kommer in och
diarieförs. Det innebär att
den registreras och stämplas med
dagens datum. Handlingen blir
nu ett ärende.

1

Ärendet kommer till en
handläggare. Handläggaren
tar fram ett beslutsunderlag. Ibland
behöver ärendet skickas på remiss
till andra nämnder eller myndig
heter, organisationer och privatpersoner. Handläggaren skriver
ett förslag till beslut.
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Beslut fattas. Beroende på
vad ärendet handlar om kan
beslut fattas av nämnden eller
en tjänsteman som nämnden gett
befogenhet att fatta beslut. Är det
nämnden som fattar beslut får alla
politiker underlaget som hand
läggaren har arbetat fram i god tid
före mötet där beslutet ska fattas.
Beslutet skrivs in i mötesproto
kollet Mötesprotokollen finns
på sodertalje.se/namnder.
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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, förbereder ärenden som
kommunfullmäktige ska besluta om och
genomför de beslut som redan fattats.
Det är tjänstemän på respektive kontor

som utför det dagliga arbetet. Som kan
vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt
bistånd eller organisera äldreomsorgen.
Vem ser till att det går rätt till?
Utvalda revisorer granskar Södertälje
kommuns verksamheter som är 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. n

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.

4

Beslut kan överklagas.
Så här överklagar du: Om
beslutet gäller frågor som berör
alla invånare i kommunen, kallas
överklagan laglighetsprövning.
Du kan läsa mer om hur det går
till på sodertalje.se/overklaga.

5

VÅRT SÖDERTÄLJE 2018

17

n SÖDERTÄLJE KOMMUN

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

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 kommun
fullmäktige sammanträder. Samman
trädena sänds även direkt på:
›› sodertalje.se/webb-tv
Du kan också ta del av mötesprotokoll
i efterhand. Information om när nämnderna sammanträder hittar du på:
›› sodertalje.se/namnder

SÖDERTÄLJE
KOMMUN ÄR EN DEL
AV FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE
n Sverigefinländare är en nationell
minoritet i Sverige och finska är ett
nationellt minoritetsspråk. Enligt mino
ritetslagen ska det finska språket skyddas
och främjas och den sverigefinska mino
riteten ges möjlighet att behålla och
utveckla sin kultur. Som en del av finskt
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Säg vad du tycker

Fråga kommunen

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

Du kan ställa frågor direkt
till politiker och tjänstemän
i kommunen genom att ringa, skicka
brev eller mejla.

Begär ut offentliga
handlingar

Folkomröstning

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.

Handikapprådet
Handikapprådet är ett råd
givande organ i frågor som rör
personer med funktionshinder. Rådet är
underställt kommunstyrelsen och samarbetar med handikapporganisationer.
Du kan väcka en fråga som utreds,
åtgärdas och besvaras. Läs mer på:
›› sodertalje.se/handikapprad

förvaltningsområde har Söder
tälje kommun ett särskilt ansvar
att värna om det finska språket.
Som finsktalande har du bl.a.
• rätt att använda finska i dina
kontakter med kommunen samt
att på förfrågan få beslut och
motiveringar översatta muntligt
eller skriftligt till finska
• rätt till förskoleverksamhet samt
äldreomsorg helt eller delvis på finska.
Dessutom har elever som tillhör den
sverigefinska minoriteten utökad rätt
till undervisning i modersmål.

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.

Pensionärsrådet
Pensionärsrådet är ett forum
för pensionärsorganisationer.
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

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 Södert älje
kommun samråd där den sverigefinska
minoriteten är representerad.

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

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
meddelande/info till Södertälje kommun skickas till:
sodertalje.kommun@
sodertalje.se
Adress: Stadshusets entré,
Campusgatan 26, Södertälje
Telefon: 08-523 010 00.
E-postadress:
kontaktcenter@sodertalje.se

›› sodertalje.se/kontaktcenter

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

K

ommunvägledarna
på kontaktcenter besvarar dina frågor när
du ringer kommunens
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 barn
omsorg i din närhet. Dessutom 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, de besvarar runt 50 mejl
och tar emot cirka 100 personliga
besök. Frågorna som kommer in är
relaterade till årstider men den allra
vanligaste frågan är hjälp med att
hitta förskola.

DIN VÄG IN
I KOMMUNEN

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.
Läs mer om detta i Digitala Södertälje
på nästa uppslag. Snart öppnar 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. n
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Digitala
SÖDERTÄLJE

– Vi är bara i början av arbetet, och det
viktiga är att se till att möta Södertäljebornas behov och samtidigt se
digitaliseringen som det starkaste verktyget för verksamhetsutveckling. Servicen ska öka, säger
kommunikations- och digitaliseringschef Maria Dahl Torgerson.
Målsättningen med digitaliseringen är att Södertälje kommun ska
använda sig av digitaliseringens möjligheter för att utvecklas och bli mer effektiv.
Det är en nödvändighet för att klara kommunens grunduppdrag – att leverera bästa möjliga välfärd, service och tjänster till medborgarna, företagen och besökarna. Digitaliseringen
är ett kraftfullt och nödvändigt verktyg för att
klara av verksamhetsutveckling när befolkningen förändras, ökar och får nya behov.
– Det har gjorts en tydlig politisk prioritering med ett samlat och centraliserat grepp för
digitaliseringen, berättar Maria Dahl Torger-
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Foto: Christian Ferm

Södertälje kommun använder sig av digitaliseringens möjligheter
till nya arbetssätt och effektivare processer.
son. Vi har haft möjlighet att se hur
andra gjort, och gör därför lite
mer rätt. Att bygga infrastruktur, som det här handlar om,
kräver arbete på central nivå.
Vi inom offentlig verksamhet måste göra rätt, och hjälpa
rätt. Det politiska beslutet att
få till bredband för alla i hela
kommunen 2022 är en viktig bit
i arbetet. Det handlar i grunden om
kommunal service, men också om tillgänglighet och transparens.

"Digitaliseringen
är ett kraftfullt
och nödvändigt
verktyg för att
klara av verksamhetsutveckling
när befolkningen
förändras, ökar och
får nya behov."

Ny plattform för e-tjänster
– Vi gör stora infrastrukturella investeringar såväl som att ta fram tydliga serviceerbjudanden. Arbetet bedrivs med tydliga
prioriteringar i syfte att skapa ett funktionellt digitalt ekosystem, fortsätter Maria Dahl
Torgerson som vill poängtera att kommunens digitaliseringsarbete drivs av människor

Maria Dahl Torgerson,
kommunikations- och
digitaliseringschef

FÖRBÄTTRAD
SERVICE MED
E-TJÄNSTER
n Digitalisering är något

Foto: Pontus Orre

som ser till Södertäljebornas behov, inte bara
kommunens – och samtidigt använda sig av
digitaliseringen som verktyg för verksamhetsutveckling.
Under 2018 har kommunen till exempel
upphandlat en ny e-tjänsteplattform med ut
ökade funktioner som bättre möter medborgarnas behov, men som också ger högre integrering mot kommunens system som också
ger tydliga effektiviseringsvinster. Det handlar
inte minst om välfärdsteknik, funktioner som
hjälper till inom vård och omsorg.
– Två bra exempel är e-tjänsterna för
bygglov och försörjningsstöd, som leder till
att handläggarna kan lägga sin tid på dem som
söker, respektive brukarna, berättar Maria.
Andra exempel är införandet av övergripande
och gemensamma lösningar för inloggning
till våra e-tjänster, e-signering och gemensam digital betalningslösning. Möjligheter att
införa e-identifiering och Mina meddelanden
kommer också att ses över.

För att ytterligare effektivisera de digitala
processerna, få fram förenklade rutiner och
effektiva flöden kommer kommunen ganska
snart använda sig av robotteknik RPA (Robot
Process Automation) och andra AI (artificiell
intelligens).
– Vi är bara i början av processen, en
process som bara fortsätter när man arbetar
med ständiga förbättringar och möjligheter
för verksamhetsutveckling, menar Maria
Dahl-Torgerson.
Inte bara digitala
Tillgänglighet för alla är ett mycket viktigt
grunduppdrag för Södertälje kommun.
Det är därför viktigt att Kontaktcenter finns
och utvecklas för dem som inte använder
de digitala funktionerna, men som också
kan vara ett stöd för de frågor som digitali
seringen medför och innebär. Det kommer
alltid gå att ringa Kontaktcenter för att
få svar på frågor. n

som påverkar hela
samhället, både privatpersoner och organisationer där kommunikation och moderna
digitala verktyg
genomsyrar vårt liv
både när det gäller
fritid och arbete. I dag
arbetar alla företag
och kommuner med att
dra nytta av digitaliseringens möjligheter att
erbjuda bättre bemötande och en bättre
service.
Södertälje kommun
har som ambition att
ligga i framkant i den
digitala utvecklingen,
som kommer att förbättra servicen för våra
medborgare, öka kvaliteten och tillgänglig
heten, ge bättre bemötande i alla kommunens
verksamheter utifrån
medborgarens individuella behov, oavsett
om det är via webb,
telefon och/eller ett
personligt möte.
Digitaliseringen innebär att vi kan erbjuda
bättre service genom
bland annat bättre
information, effektivare service och en utökad självservice med
hjälp av e-tjänster.
I dag finns kommunens e-tjänster under
Självservice i menyn på
sodertalje.se för att du
som medborgare lättare
ska hitta de dokument
du behöver för att kunna uträtta ditt ärende
dygnet runt.
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2017 I SIFFROR

1

o.s.v.
7
6

2

5

SKATTESATSEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN ÄR TOTALT

32,23 %
fördelat på 20,13 % kommunalskatt och 12,10 % landstingsskatt.

7128

Antal inflyttade till Södertälje.

n Andel högutbildade* (19,2 %)
n Sverigemedel (27 %)

1 159

Avser personer 25-64 år i Södertälje. Källa: SCB 180101.
*Minst 3 års eftergymnasial utbildning

Antal nyfödda i Södertälje.

MÅL OCH BUDGET

I SÖDERTÄLJE TALAS CA

n I Mål och budget anges inriktningen
på kommunens verksamhet och de
ekonomiska förutsättningarna för en
treårsperiod.
Den politiska majoriteten arbetar
fram förslaget som sedan bereds
av kommunstyrelsen inför kommun
fullmäktiges beslut.
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3

100 KRONOR I SKATT
ANVÄNDES SÅ HÄR:
1.

Grundskola.....................22,25 kr

2.

Verksamhet för
funktionshindrade...........14,50 kr

3.

Vård och omsorg
om äldre....................... 11,64 kr

4.

Barnomsorg................... 10,84 kr

5.

Årets överskott..................7,71 kr

6.

Gymnasieutbildning.......... 7,57 kr

7.

Övrig verksamhet............. 7,20 kr

8.

Sociala insatser................ 5,75 kr

9.

Socialbidrag..................... 5,10 kr

10. Bibliotek, kultur,
fritidsverksamhet............. 3,91 kr
11. Vuxenutbildning............... 1,82 kr
12. Gator, vägar och parkering. 1,37 kr
13. Räddningstjänst och skydd.0,88 kr
14. Parker och naturmark........ 0,50 kr
15. Miljö och hälsoskydd......... 0,19 kr

7
9

83

OLIKA SPRÅK

et
Mål och budg
2018–2020

4

50 102
n Antal arbetstillfällen i Södertälje och
därmed tredje största arbetsmarknaden
i Stockholms län (2016).

SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN
IN SINA PENGAR
Skatter och utjämningsbidrag (83 %)
Riktade statsbidrag direkt till olika
verksamheter (9 %)
Avgifter och ersättningar för
den service som kommunen
erbjuder (7 %)
Kommunens bolag (1 %)

n SÖDERTÄLJE KOMMUN

0–5 år: 7 %

80 och äldre: 4 %

6–15 år: 12 %

65–79 år: 12 %

16–19 år: 5 %

ÅLDERSFÖRDELNING
45–64 år: 25 %

SÖDERTÄLJEBORNAS
MEDELÅLDER (Riket: 41,2)

20–44 år: 34 %

SÅ MÅNGA SÖDERTÄLJEBOR VAR VI 2017
2017

INVÅNARE MED UTLÄNDSK BAKGRUND (31/12 2017)
Irak.................................. 11 097
Syrien............................... 10 514
Finland................................5 467
Turkiet................................5 299
Polen..................................2 529
Libanon...............................2 050

Tyskland.............................. 1 176
Chile..................................... 887
Jugoslavien............................ 738
Egypten................................. 654
Övriga länder och territorier....9 878
Totalt..............................50 289

BEFOLKNINGSUTVECKLING
2002–2017

2015: 93 202

2016: 94 631

2014: 92 235

MER STATISTIK
OCH FAKTA
HITTAR DU PÅ:
sodertalje.se/
statistik
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60

KILOMETER LÅNG

25

KILOMETER BRED

694
KM2 (AREA)

STADEN OCH DE FYRA

kommundelarna
Södertälje kommun består av staden och de fyra kommundelarna Järna,
Hölö-Mörkö, Vårdinge-Mölnbo och Enhörna. Här kan du läsa om hur
kommundelarna fungerar och vilken service de ansvarar för.
Illustration: Olav Hans-Ols

K

demokratin, Dina möjligheter att påommunen ska enligt lag svara
verka i ditt eget närområde ökar. Varje
för barnomsorg, skola, vuxen
kommundel har en kommundelsnämnd
utbildning, svenska för invand
med förtroendevalda politiker som
rare (sfi), omsorg för äldre och
sammanträder en gång i månaden. Möpersoner med funktionsnedsättning,
tena är öppna för allmänheten med
bostäder, vatten och avlopp, sophämtundantag för vissa sekretess
ning, renhållning, räddningsärenden. Information om
tjänst och bibliotek. Utöver det,
din kommundelsnämnds
ansvarar Södertälje kommun
Information om
sammanträden hittar du på
även för kulturskola, fritidsdin kommundels
sammanträden hittar
sodertalje.se/namnder
och kulturverksamhet, flykdu på sodertalje.se/
tingmottagning, konsumennamnder
Vad kommundels
trådgivning, parkskötsel och
nämnderna beslutar om
skogs- och naturvård.
I din kommundel finns förskola och grundskola, äldreomsorg,
För demokrati, insyn
lokal fritidsverksamhet och bibliotek
och påverkan
samt en teknisk verksamhet som sköter
Genom att det finns flera kommundelar
exempelvis parker och lokalgator. n
kan vi stärka och utveckla den lokala
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FAKTA
Invånare: 96 032 personer
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

86
SJÖAR

707
ÖAR

24

NATURRESERVAT

SÖDERTÄLJE ÄR
SVERIGES 20:E
STÖRSTA KOMMUN

MER OM
VÅRA
KOMMUNDELAR
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Vandringsleder,
lekplatser, skolor,
idrottsanläggningar,
shopping, äldreboenden
och mycket annat:
karta.sodertalje.se

Foto: Pontus Orre

JÄRNA
Invånare: Cirka 9 100
Tätorter: Järna och Ytterjärna

›› sodertalje.se/jarna
I Järna har du nära till allt.
I centrum finns butiker och
restauranger och idrottsplats.
Samtidigt finns både havet och
skogen i närheten. Här finns också
antroposoferna och flera företag
satsar på närodlat och ekologiskt
jordbruk, exempelvis Saltå kvarn.
n 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.
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 och vill du vidare mot
inre Sörmland går väg 57 genom Järna
mot Gnesta, Flen, Katrineholm.
Urban känsla i Järna
Efterfrågan på bostäder är stor i Järna
och privata markägare utvecklar och
exploaterar flera områden. Kommunen
vill skapa en tätare småstad med en mer
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urban känsla, enligt den
fördjupade översikts
planen för Järna tätort.
I centrala Järna finns
skolor och Ljungbackens
idrottsplats, med gräsplaner,
tennisbanor och en ishall. I Kallfors,
där det också finns två golfbanor, planeras
för både villor och flerbostadshus. Längs
Rönnvägen, i höjd med Ljungbacken, planerar BoKlok (ett boendekoncept utvecklat
av Skanska och Ikea) att bygga bostadsrätter. Upprustningen av Järna centrum
sattes igång 2015 efter en medborgardialog
som vi genomförde tillsammans med de
boende i samhället. Det finns också planer
på att göra om den stora idrottsplatsen
Ljungbackens IP mitt i Järna.

ENHÖRNA
Invånare: Cirka 2 700
Tätorter: Ekeby, Sandviken,
Tuna och Vattubrinken

›› sodertalje.se/enhorna
Enhörna brukar kallas något så
romantiskt som ”körsbärslandet”,
tack vare sina många körsbärsträd,
och ligger på en vacker halvö i Mäla
ren, nordväst om Södertälje tätort.
n Enhörna är en levande jordbruksbygd

men här finns också skogsbruk. Det finns

Foto: Sandra Vesterdahl

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 i Mälaren
med volleybollplan och småbåtshamn
samt Nya Malmsjöbadet i Malmsjön på
gränsen till Södertälje.
Friluftsgården
Friluftsgården är Enhörna IF:s 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 EIF 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. Vi har också en långsiktig
plan att dra fram vatten och avlopp längs
med hela vägen ned till Sandviken samt
bygga en ny grundskola, samt idrottshall.

n SÖDERTÄLJE KOMMUN

Foto: Joakim Serrander

VÅRDINGE-MÖLNBO
Invånare: Cirka 2 000

Foto: Håkan Flank

kommunen bygga om fastigheten
till omkring 30 bostäder. Området
ligger vid riksväg 57 med gångavstånd
till pendeltågsstationen.

Tätort: Mölnbo

›› 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.
n Från Mölnbo tar det 25 minuter

med pendeltåg 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. Bygget av en idrottshall
har påbörjats och kommer betyda
mycket både för idrottslivet och för
skolan i Mölnbo.
Framtid och utveckling
I centrala Mölnbo finns kvarteret
Skolbänken också känt som Wennebotomten. Fastigheten ägs av kommunen.
Tillsammans med en privat exploatör vill

HÖLÖ-MÖRKÖ
Invånare: Cirka 3 600
Tätort: Hölö

›› sodertalje.se/holomorko
Skärgården, havet, åkrarna och
skogen är närvarande överallt i
Hölö-Mörkö. De senaste åren
har många flyttat hit och flera
bostadsområden har byggts.
Kommundelen ligger längst söderut i Södertälje och består av Hölö
tätort och landsbygd samt skär
gården med bland annat öarna
Mörkö och Oaxen.
n På Mörkö finns bland annat Idala

s ommarcafé och Skanssundets båthamn med restaurang, camping och
strömmingsfiske på våren, slotten
Hörningsholm och Engsholm. De flesta
bor i Hölö tätort. Därifrån går det direktbussar in till Södertälje och dessutom
finns E4:an strax öster om samhället.
Det finns också förhoppningar om att
få regionaltågen att återigen stanna vid
Hölö station.

Idrottsplats
Vid skolan i Hölö finns också en fin
idrottsplats, Hölö IP, med en all
aktivitetshall 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. Det finns
en ishockeyrink (vintertid) och ett par
fotbollsplaner. En ny konstgräsplan
är beslutad att byggas. Förutom HölöMörkö IF finns också en ridklubb med
egen anläggning.
Populära Tullgarns slott
Under sommarhalvåret åker många till
Åbynäsbadet och för båtägare finns två
klubbar, Åbynäs och Oaxen. Gustav V:s
favoritslott Tullgarn i södra Hölö är omgivet av vacker sörmländsk natur och hör
till Södertälje kommuns mest populära
utflyktsmål.
Framtid och utveckling
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 upplåtelseformer. Telge Bostäder har redan byggt
hyresrätter i området. n
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En förskola och
skola för alla
n FÖRSKOLA

I Södertälje finns 76 kommunala och
fristående förskolor som tillsammans
bidrar till en pedagogisk mångfald. De
kommunala förskolorna har en gemensam verksamhetsidé som inspireras
av de kommunala förskolorna i Reggio
Emilia. Det bygger på ett förhållningssätt till barns lärande och utveckling
där ett undersökande och utforskande
arbetssätt tar sin utgångspunkt i barnens
tankar, idéer och deras fantasi. De fristående förskolorna i kommunen har olika
inriktningar, allt ifrån ur och skur till
vetenskapsprofil. I Södertälje finns en
förskola för alla!

Foto: Angela Lövgren

Skolan är avgörande för att lyckas i framtiden.
Ett uppdrag som kommunen tar på största allvar.

››76 förskolor
››Pedagogisk mångfald
››Inriktningar:

- Reggio Emilias filosofi
- Waldorf
- Bornholmmodellen
- Kristen profil
- Sverigefinsk profil
- Ur och skur
- Vetenskapsprofil

n GRUNDSKOLA

I Södertälje finns det 28 grundskolor,
varav tio är fristående. I augusti år 2018
öppnar ytterligare en kommunal grundskola, Viksbergsskolan. Tillsammans
bildar Södertäljes grundskolor ett brett
utbud av pedagogik och inriktningar. I
Södertälje kommun har alla kommunala
förskolor och skolor en gemensam modell för att ständigt förbättra kvalitén.
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Det innebär att skolledare och lärare
gemensamt och systematiskt utvecklar
undervisningen. Detta långsiktiga arbete
har lett till att Södertäljes elevers resultat
kontinuerligt har ökat. Välkommen till
Södertäljes grundskolor!

››28 grundskolor, varav tio fristående
››Stor satsning på ekologisk mat
(kommunala skolor)

››Exempel på inriktningar:

- Montessori
- Idrotts- och musikinriktning
- Engelskspråkig inriktning
- Språk- och kunskapsutvecklande
inriktning

n GRUNDSÄRSKOLA
Grundsärskolan är ett alternativ
till grundskolan för elever som
inte bedöms kunna nå upp till
grundskolans kunskapskrav därför
att de har en utvecklingsstörning.
Eleverna i grundsärskolan följer
grundsärskolans läroplan och kurs
planer. Kursplanerna är anpassade
för de elever som går i grundsärskolan,
framför allt när det gäller de teoretiska delarna.

››Fyra kommunala och 3 fristående

n SKOLA OCH UTBILDNING

n GYMNASIUM
I Södertälje finns fem kommunala
gymnasieskolor och åtta fristående.
Här finns utbildningar som ger eleverna förmågan att analysera, samarbeta, kommunicera, kritiskt granska
och ta egna initiativ. Välkommen till
Södertäljes gymnasieskolor!

››Fem kommunala och åtta fristående
››Inriktningar:
- Högskoleförberedande program
- Yrkesprogram
- IB – International Baccalaureate
diploma programme
- Introduktionsprogram

n GYMNASIESÄRSKOLA
I Södertälje finns en kommunal
gymnasiesärskola och två fristående. Skolan arbetar utifrån varje elevs
egna förutsättningar i socialt samspel. Identitet och självkänsla
utvecklas när du lyckas. Under
visningen kopplar teorin till den
praktiska verkligheten med ett
starkt fokus på självständighet och
det kommande vuxenlivet.

n NIU – NATIONELL
IDROTTSUTBILDNING
Du som är aktiv idrottare kan studera på gymnasiet och samtidigt
idrotta på elitnivå. I Södertälje kan
du kombinera de flesta av gymnasieskolans nationella program med elitsatsning i basket, innebandy, fotboll
och ishockey.
Målet är att du som elev ska få
en bra utbildning både inom din
idrott och i skolan. Du kan kombinera NIU med yrkesprogrammen
hos Torekällgymnasiet och de högskoleförberedande programmen
hos Täljegymnasiet samt barn- och
fritidsprogrammet på Vackstanäsgymnasiet. Träningsanläggningarna
ligger centralt i Södertälje.
Elitsatsningarna inom NIU i
Södertälje sker i samarbete med
Södertälje basketbollklubb SBBK,
Sörmlands innebandyförbund,
Södermanlands fotbollsklubb SF,
och Södertälje sportklubb, SSK,
för ishockey. n

Foto: Pontus Orre

Förbättrade skolresultat
för Södertäljes elever för
åttonde året i rad
ÅR

MERITVÄRDE*

FLICKOR

POJKAR

2018 »

221,8

237,5

207,1

2017 »

217,9

227,1

208,2

Behörighet till nationellt program på gymnasiet
2018 »

85,9 %

89,3 %

82,8 %

2017 »

82,8 %

83,2 %

79,6 %

Godkänt betyg i samtliga ämnen
2018 »

74 %

79 %

69 %

2017 »

69 %

72 %

66 %

I Södertäljes kommunala skolor
ökar meritvärdet med fyra poäng
i år, och dessutom ökar elevernas
behörighet till gymnasiet för
både flickor och pojkar. Årets
meritvärden för grundskolan är
en del i de senaste åtta årens
positiva trend.
– Det här är en fantastisk prestation av lärare och elever, säger Elof
Hansjons, ordförande i utbildningsnämnden (S). Det här är de bästa
meritvärdena hittills för Södertälje.
Att undervisningen utvecklas och att
fler elever blir behöriga till gymnasiet och får goda kunskaper med sig
är viktigt för varje enskild elev men
också för hela Södertälje kommun,

inte minst för näringslivet som har
stort intresse av framtida kompetensförsörjning.
– Den här framgången beror på
vårt fokuserade och systematiska
kvalitetsarbete som utgår från
forskning, säger utbildningsdirektör
Monica Sonde. Det här visar att vårt
arbetssätt tydligt påverkar det som
sker i klassrummet. Skolledare, lärare och inte minst våra elever har all
anledning att känna sig stolta idag.

*Meritvärde är en sammanräkning
av betyg för ansökan och antagning
till gymnasieskolan, högskola/
universitet eller annan eftergymnasial
utbildning.
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Sfi är kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare. Det är en kvalificerad språkutbildning
för att ge vuxna med annat modersmål än
svenska grundläggande kunskaper i svenska
språket. Sfi-utbildningen i Södertälje har funnits
länge och är relativt omfattande.
Foto: Scandinav

Sfi är
språkutbildning
i svenska

D

å Södertälje är en av de kommuner
som tagit emot flest flyktingar de
senaste åren är den kommunala
sfi-utbildningen väl utbyggd och väl
f ungerande. Det är hemkommunen, alltså den
kommun man är folkbokförd i, som är skyldig
att erbjuda sfi för den som har rätt att delta.
Antalet studerande på sfi i Södertälje
varierar stort mellan åren, det kan variera
mellan 1 000 personer till över 2 000 per
termin. Våren 2018 läste cirka 1 300 personer
sfi i Södertälje.
Normalt brukar cirka 15 procent läsa
på studieväg 1, 43 procent på studieväg
2 och 44 procent på studieväg 3 – som är
till för dem som tidigare läst på högskola i
sitt hemland.
Arabiska vanligaste modersmålet
Sverige har haft svenskundervisning för
invandrare sedan mitten på sextiotalet, men
sedan 1994 är sfi en del av det allmänna
skolväsendet, och sedan några år en del av
vuxenutbildningen, komvux. Sedan slutet av
1990-talet har antalet elever ökat och uppgick
år 2016 till drygt 150 000 i hela riket.
(Olika varianter av) arabiska är det vanligaste modersmålet bland eleverna, även i
Södertälje. Drygt en tredjedel av eleverna,
36 procent, har detta språk som modersmål.
Sammanlagt är hundratalet språk represen
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terade bland eleverna i hela landet. Majori
teten av eleverna är 25–39 år gamla. Det är
relativt jämn fördelning av kvinnor och män
som läser i sfi.
Rätt till sfi har den som är bosatt i landet,
från och med andra kalenderhalvåret det år
han eller hon fyller 16 år. Man ska också sakna
grundläggande kunskaper i svenska.
Olika studievägar och kurser
Utbildningen ska ge vuxna invandrare grundläggande läs- och skrivkunskaper. Det kan
gälla dem som inte kan läsa och skriva eller
elever med kort skolbakgrund, men också
elever som är läs- och skrivkunniga men som
har ett annat skriftspråk.
Kurserna är gratis och ges både på dagtid
och på kvällstid. All sfi i Södertälje bedrivs
numera av (kommunala) komvux i Västergård.
Sfi finns på flera olika nivåer för att passa alla.
Men all undervisning är på svenska.
Sfi är uppdelad i fyra kurser: A, B, C och
D, och tre studievägar. Vilken grupp man ska
gå i avgörs utifrån utbildningsbakgrund och
genom ett test.
• Studieväg 1: Kurs A–D. För dig som har kort
eller ingen skolbakgrund.
• Studieväg 2: Kurs B–D. För dig som tidigare
har studerat på grundskola eller gymnasium.
• Studieväg 3: Kurs C–D. För dig med mer
skolbakgrund. n

n SKOLA OCH UTBILDNING

VEM HAR RÄTT ATT STUDERA SFI?
Du har rätt att studera sfi i Södertälje från och
med den 1 juli det år du fyller 16 år.
Du måste även:
• Vara folkbokförd i Södertälje eller Nykvarn
(som har samarbete med komvux i Södertälje)
• Sakna grundkunskaper i svenska

Anmäl dig till sfi
Fyll i din sfi-anmälan direkt på webben.
Därefter besöker du sfi-inskrivningen för ett
kartläggningssamtal. Sfi-inskrivningen är öppen
för drop-in:
• Tisdagar kl. 9.00–10.30 och kl. 16.00–17.30
• Torsdagar kl. 9.00–10.30 på komvux,
Västergatan 2.

Svenska för yrkesutbildningar (sfx)
De yrkesinriktade sfi-utbildningarna i
Stockholms län kallas sfx. Här är språkunder
visningen anpassad till din yrkesinriktning.
Målet med dessa utbildningar är att du som
kommer till Sverige och redan har en viss
kompetens snabbare ska få ett arbete.
Läs mer om sfx, Svenska för yrkesutbildade i
Stockholms län, på deras hemsida. I Södertälje
kan du läsa utbildningen sfa-medicin.

›› sodertalje.se/vuxenutbildningen
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n LEVA & BO

LEVA I

Södertälje
Södertälje är staden där världarna möts. En stad i utveckling
och med invånare från ett 40-tal olika länder. Det gör vår stad
färgstark och spännande. Just nu bygger vi bostäder så att vi
kan bli ännu fler Södertäljebor. Bostadsbyggandet ger också
förutsättningar för fler företag att etablera sig.
Foto: Pontus Orre

E

n stad där man trivs är fylld av
mötesplatser och folkliv. Ett sätt
att göra det möjligt är att allt fler
kan bo i centrum. Norra delen av
stadskärnan är en stadsdel under snabb
utveckling. Över 400 hyresrätter och 140
bostadsrätter byggs just nu vid högskole
området Södertälje Science Park. Dessutom har ett gestaltningsförslag för hela
den stadsdelen tagits fram. Det handlar
bland annat om hur de offentliga miljöerna vid campusparken, kajen, stråken
och utsiktsplatsen ska se ut. Vid foten
av Orionkullen, i centrala Södertälje,
byggs 67 nya hyresrätter. Kommunen,
tillsammans med byggherrar, planerar
även för andra hyres- och bostadsrätts
lägenheter både i stadskärnan och
precis utanför. Utanför stadskärnan
finns också andra boendeformer radhus och fristående villor.
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n BOENDE
I Södertälje kommun finns omkring
22 000 hyresrätter. Telge bostäder, kommunens bostadsbolag, förvaltar omkring
9 100 av dessa lägenheter. Hyresrätterna
förmedlas via bostadskö, se Telges webbplats. Telge Hovsjö har dryga 1500 bostäder. Det finns också ett antal privata hyresvärdar. På kommunens hemsida finns
länkar till mäklare och bostadsföretag.

städer längre fram: vid Wendela Hebbe
villan, korsningen Nygatan/Badhus
gatan, Bårstafältet, Hovsjö, Kanalstaden,
Igelsta strand, Norra Saltskog och Båtvarvet i Pershagen.
Andra områden där det ska byggas
är norr om Ekeby och Sandviksvägen i
Enhörna, Wij-området i Hölö, Wennebotomten i centrala Mölnbo och Örnstugan
i Ragnhildsborg.

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 Ragnhildsborg, Kaxberg i Lina hage, Glasberga
samt Kallfors i Järna. I centrala Söder
tälje byggs det i Bergviks strand och
Södertäljeporten i Grusåsen.
I följande områden planerar vi för bo-

n LEVA
Det finns mycket att göra om du bor i
Södertälje. Stadens liv är präglat av kultur
och idrott. Vi har påbörjat bygget av en ny
gymnastik- och idrottshall i närheten av
Södertälje sjukhus. Spontanidrottsplatser
finns i Ronna och Brunnsäng. I Kusens
backe, vid Östertälje IP, Brunnsängs IP,
Hölö IP och vid Tveta friluftsgård finns
utegym och i närheten av badhuset Syd-

poolen, finns en skate- och
parkourpark. Vi har ett välbesökt Stadsbibliotek och
en Stadsscen med ett brett
utbud av evenemang.

Biltema och apotek.
I Weda handelsplats finns en mix av
olika företag inom olika
branscher – allt från
kontorsföretag till business to businessföretag.
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 Söder
täljes största externa handelsområde
med v älkända butiker inom dagligvaror,
möbler/interiör och shopping. Här finns
bland annat Coop Forum, ICA Maxi,
Mio möbler och Blomsterlandet. Om
rådet är under expansion och utbudet
utökas med nya butiker.

Södertälje
växer! Läs mer
på sid 38

Shoppa
Södertälje centrum har ett stort
utbud av butiker och restauranger. Här
hittar du stora och välkända kedjor, och
mindre butiker. Kringlan, Telgehuset och
Lunagallerian är tre centrala gallerior
längs gågatan. Inte långt från centrum,
intill Södertäljes norra infart från E4 och
E20, finns Morabergs handelsområde
med välkända och populära butiker inom
sport och fritid, möbler
och inredning samt trädgård. Handelsplatsen utökas och växer med fler företag som etablerar sig. Nya butiker sedan
början av 2018 är bland annat ICA Maxi,

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 det finns 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, med europavägarna
E4 och E20 samt fjärr- och regionaltåg vid Södertälje Syd. Stora fartyg
går genom kanalen precis förbi stads
kärnan och vidare in i Mälaren. Gods
trafik trafikerar Södertälje hamn.
I närheten finns tre flygplatser – i
söder Stockholm Skavsta Airport, i norr
Bromma flygplats och Arlanda. n
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Håll Södertälje rent
Vi är bra på återvinning i Södertälje. Till och
med bäst i länet. Till hösten lanserar Telge
Återvinning grovsophämtning via mobila
återvinningscentraler på prov.

F

ör snart tre år sedan anställdes
Tomas Thernström av kommunen
som avfallssamordnare. Det är han
som håller kontakten med politikerna, medborgarna, bostadsföretagen
och avfallsbolagen, det är han som ser
till att avfallsfrågan blir en del i den nya
cirkulära ekonomin. Det långsiktiga må-
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let är att få hela samhället att arbeta för
att det inte ska finnas något avfall utan
snarare materialflöden. Kortsiktigt är
målet att se till att allt avfall hamnar rätt,
att det inte hamnar utanför systemet.
Tomas Thernström är nöjd med
hur Södertäljeborna sköter sig. I alla fall
de flesta:

– När det gäller återvinning av hushålls
avfall är Södertälje mycket bra. Insamling
av matavfall med ”gröna påsen” samt ett
väl utbyggt fyrfackskärlssystem i villa
områdena gör att Södertälje ligger i topp
när det gäller insamlat matavfall i Stockholms län. Södertäljebor återvinner även
cirka dubbelt så mycket plastförpackningar som genomsnittssvensken. Vi har fattat
strategiskt viktiga beslut och gjort rätt
investeringar och det har gett effekt.
– Men vi, liksom andra kommuner,
har problem med nedskräpning, och
främst avfallsdumpning på återvinningsstationer och i naturen. Det är både
från privatpersoner och mindre företag,

n LEVA & BO

n Det finns två stora

SMARTA PAPPERSKORGAR
Sex så kallade smarta papperskorgar
finns nu i Södertälje centrum. Dessa
levererar trådlöst nät och är smarta
system för avfall och återvinning. De
smarta papperskorgarna är ett led i
kommunens strategi för att förebygga
nedskräpning.
n De smarta papperskorgarna har visat

sig ge en effektivare avfallshantering,
lägre kostnader och en minskning av
sophämtningen. Den tar fem till åtta

"När det gäller åter
vinning av hushålls
avfall är Södertälje
mycket bra"
Tomas Thernström, avfalls
samordnare, Södertälje kommun

allt från livsmedel till byggavfall
dumpas när ingen ser på.
Viktigt att informera
Men visst finns åtgärder för att få bukt
med dumpningen av avfall i natur och
mark. Tre patrullerande väktare (kallas
trafikinspektörer) har anställts och de
har gjort nytta.
– De samlar mycket information och

gånger mer skräp än en traditionell
skräpkorg, tack vare att den komprimerar
skräpet. Komprimeringen är solcellsdriven. Papperskorgen har också en
inbyggd teknik för att surfa trådlöst utan
nätverkskabel.
Tillkomsten av smarta papperskorgar är ett
samarbete med Centrumföreningen och ett
led i arbetet för ett attraktivt centrum med
målet att bli årets stadskärna.
De smarta papperskorgarna kompletteras
med 50 nya papperskorgar med askkoppar.

självklart har de avstyrt
flera dumpningar, säger
Tomas Thernström.
Ett utvecklingsarbete
pågår även kring administration av besökskort till
återvinningscentralerna där
bostadsbolag i Södertälje kan
dela ut kort till sina hyresgäster.
Flera stora informationskampanjer
kommer genomföras under året, mot ny
inflyttade Södertäljebor, företag och
skolungdomar.
– Jag tror att fler bostadsföretag
kommer att erbjuda fastighetsnära insamling av f örpackningar framöver. Och
vi kommer dessutom att ge bättre service
genom att e rbjuda ”grovsophämtning” i
hemmamiljö genom den nya satsningen
på mobila återvinningscentraler, säger
Tomas Thernström. n

återvinningscentraler
i Södertälje kommun.
Dels Returen i Moraberg, en återvinningscentral som tar hand
om främst hushållens
avfall. Sedan finns
också Tveta Återvinning
på vägen mellan T veta
söder om Södertälje
och Järna, som används
både av privatpersoner
och av företag.
Varje hushåll i Södertälje har tillgång till ett
besökskort, ett kort
som används för att
komma in på återvinningscentralerna.
Kortet berättigar till 18
avfallslämningar per år.
På 31 platser i kommunen finns återvinningsstationer för tidningar,
metallförpackningar, glasförpackningar,
pappersförpackningar/
kartong och plast
förpackningar. De sköts
av Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen
(FTI AB).
Telge Återvinnings
uppdrag är att samla
in, förädla och erbjuda
avfallshantering på ett
miljöriktigt sätt för att
uppnå en ekonomiskt
och miljömässigt hållbar
hantering av hushållsavfall. Telge Återvinning ska hitta långsiktiga avsättningar av
förädlade restprodukter
och vara den naturliga
samarbetspartnern för
återvinningsprodukter i
regionen.
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Sportiga
Södertälje
Björn Borg. Systrarna Eldebrink, deras pappa Kenth och farbror Anders.
Kennedy. Vi alla. Vi är många som tränar och tävlar, motionerar
och leker, tittar på och stöttar Södertäljes idrottsrörelse.

S

ödertälje är en idrottsstad – både
för bredd och för elit. Här finns
möjlighet att idrotta i nästan alla
möjliga sporter, och det erbjuds
elitidrott i ishockey, basket, volleyboll,
ridsport och fotboll.
Många förknippar Södertälje med
ishockeyklubben SSK. Och det är inte så
underligt eftersom klubben har en anrik
historia med flera SM-guld och ständigt
finns med och tampas om en elitserieplats. Men Södertälje är också staden
med Sveriges kanske bästa basketklubb,
SBBK. Klubben, som just fyllt 50 år, har
tagit åtskilliga SM-guld för både herrar
och damer, men också massor av SMguld på juniorsidan.
Under de senaste decennierna har
Södertälje också blivit en stad för elitfotboll. Både Assyriska FF och Syrianska FC
har spelat i herrallsvenskan och i superettan och många storlag har kommit på
besök till fotbollsarenan i Geneta.
Från motion till elit
Även innebandy, på damsidan, och
volleyboll, på herrsidan, har elitlag från
Södertälje. Också Södertälje simsällskap och orienteringsklubben SNO tillhör Sverigeeliten i sina sporter, liksom
Södertälje ridklubb. Det finns två golf
anläggningar i kommunen, flera ridhus,
men också många motionsanläggningar

FRÅN UTEGYM TILL
STORA ARENOR
• Fullstora sporthallar:
Täljehallen, Rosenborgshallen,
Täljegymnasiet, Brunnsängshallen, Fornhöjdshallen, Öster
täljehallen, Viksbergshallen,
Västergård arena, Ronnaskolan,
Vasahallen, Hovsjöhallen, Pershagenhallen, Enehallen (Järna),
Hölöhallen (Hölö)
• Simhallar: Sydpoolen, 2
25-metersbassänger inomhus.
• Ishallar: Scaniarinken,
BST-rinken, Järna ishall.
• Konstfrusna isbanor: Månskensrinken, Järna IP + Curlinghallen
• Bollhallen (tennis, bowling
badminton, boule)
• Beachhallen beachvolleyboll
• Golfbanor: Viksberg, Kallfors
• Kanot: Tveta
• Motionsspår (upplysta): Kusens
backe, Östertälje, Tveta, Enhörna,
Ljungbacken (Järna), Mölnbo IP,
Hölö IP,
• Utegym: Kusens backe, Hölö,
Brunnsängs IP, Tveta, Östertälje

där Tveta friluftsgård snart också kan
erbjuda ett konstsnöspår vintertid.
Nya utegym och spontanidrottsplatser byggs kontinuerligt upp, både centralt och i kommundelarna.
Stöd för barn- och ungdomsidrott
Till skillnad mot många andra kommuner
i närheten, och städer av ungefär samma
storlek, är eliten bred och bredden stor
i Södertälje. Kommunens uppgift är att
stödja barn och ungdomsidrott, och nolltaxera (deklarerar inte för) för hyra av anläggningar för barn- och ungdomsidrott.
Kommunen har också till uppgift att se till
att det finns anläggningar, för både bredd
och elit. På senare år har det byggts flera
nya idrottshallar runt om i kommunen
och under det kommande året kommer
Södertälje idrottsplats att byggas om,
samt en ny stor och efterlängtad gymnastik och friidrottshall byggas upp.
Den kommer speciellt ge skjuts åt
sporterna friidrott och gymnastik, men
också åt simhopp. Den nya hallen ger
också skolidrottsstaden Södertälje nya
möjligheter att erbjuda gymnasieutbildningar i flera idrotter.
Södertälje kommun har en ambition
att ge goda förutsättningar att bedriva
elitidrott i staden, men också att vara den
bästa kommunen i regionen för breddoch ungdomsidrott. n
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SÖDERTÄLJE

Fler människor ska få plats att bo i Södertälje. Kommunens plan är att det
ska byggas 20 000 bostäder inom 20 år. Merparten handlar om att förtäta
– både i centrala Södertälje och i stadsdelarna.
Foto: Pontus Orre

F

ler bostäder i Söderälje är efter
frågat och kommunen vill skapa
ett hållbart samhälle framförallt
genom att förtäta staden. Även
landsbygden kommer att expandera –
Enhörna, Järna, Hölö och Mölnbo ska
växa de närmaste åren. När kommunen planerar bostäder innebär det också
att man i arbetet även måste bereda för
kommunal service som förskolor, skolor
och äldreboenden och ordna med vägar,
vatten och avlopp.
Dialog med invånarna
Det är viktigt att Södertäljes invånare är
med i dialogen med samhällsbyggnads-
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kontoret och kommer med synpunkter –
det är för deras skull som förändringarna
och utvecklingen görs. Alla byggprojekt
har en fas i planeringsstadiet där invånare
får 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 lanserades
förra året. Förutom det är om- och utbyggnaden av sjukhuset snart klart och
Snäckviken med Södertälje Science Park,
Campus Telge och KTH. n

DET POLITISKA
UPPDRAGET:
”Lyfta, utveckla och skapa
möjligheter för ett levande
centrum och ge möjlighet
till fler att bo, vistas och
verka i staden”

n BYGGANDE I FOKUS

1 300
BYGGLOV INKOM TILL KOMMUNEN
UNDER 2017

240

BOSTÄDER FÄRDIGSTÄLLDES I
SÖDERTÄLJE 2017

41 418
TOTALT ANTAL BOSTÄDER I
SÖDERTÄLJE 2017

Södertälje city – i samverkan

V

i behöver inte bygga stad, som de
flesta andra kommuner i Stockholmsregionen – vi har redan
en fin stad som vi vill göra bättre.
För att göra det möjligt startade Södertälje kommun och Södertälje Centrumförening, handlarna och fastighets
ägarna, 2014 ett gemensamt projekt för
att utveckla stadskärnan Södertälje city
– i samverkan. I dialog med Södertäljeborna ska arbetet driva utvecklingen
av staden och marknadsföra Södertälje
som en attraktiv plats att leva, besöka,
studera och arbeta i. Några exempel på
lyckade projekt som genomförts är Södertäljefestivalen och andra evenemang
som Valborgs- och midsommarfirandet
och 1800-tals veckan på Torekällberget.
Ett framtida mål är att Södertälje ska få
utmärkelsen Årets stadskärna.
Trygghet i kommunen
Kommunen jobbar kontinuerligt med
att öka tryggheten och rusta upp platser
som upplevs som otrygga. Det görs nya
satsningar varje år både lång- och kortsiktigt och under 2018 har vi satt ut sex
stycken smarta papperskorgar i centrum
med tillhörande trådlöst nät.
Attraktiv stad
Hela Stockholmsregionen växer och det
behövs fler bostäder. När Södertäljes
stadskärna utvidgas skapas bra förutsättningar för att få en attraktiv stadsdel
där många vill bosätta sig och arbeta.
Närheten till Södertälje Science Park
och nya KTH Campus blir en fördel för
att locka nya invånare till Södertälje.
Området ska bli en naturlig del av den

domarna har tyckt till om är utvecklingen och vad de önskar av Norra stadskärnan och stråket från Stora torget fram
till Södertälje Science Park.

befintliga stadskärnan och ge plats för
1 400 nya invånare.
Det stora intresset för att bygga bostäder i Södertälje håller i sig. Invånarnas uppfattning om Södertälje, som en
plats att bo och leva i, har förbättrats
vid senaste medborgarundersökningen.
Kommunen har investerat i 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
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 ung-

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

Visioner för stadskärnan:
• Det ska vara ett levande
centrum – med fler naturliga
och öppna mötesplatser ska
stadskärnan bli mer levande.
• 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.
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» I kvarteret
Sländan pågår
just nu en stor
bostadsexploatering
som betyder att
Södertälje centrum
blir dubbelt så stort
när den norra delen
av stadskärnan
utvecklas «
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KLIMATSMARTA BOSTADSRÄTTER I DET NYBYGGDA
BOSTADSHUSET GRAND CENTRAL

700

TILL 800 NYA LÄGENHETER SKA BYGGAS
I KVARTERET SLÄNDAN

67

HYRESRÄTTER BYGGS I DET NYA
BOSTADSHUSET VID ORIONKULLEN

Pågående bostadsprojekt
Södertälje växer så det knakar.
1 000 bostäder om året ska byggas
enligt det politiska målet om 20 000
bostäder på 20 år. Här ä några av de
byggprojekt som pågår just nu.
n IGELSTA STRAND – FRÅN INDUSTRIMARK TILL LEVANDE STADSDEL
Igelsta strand i Östertälje är en attraktiv
plats för boende, nära både vatten och
kollektivtrafik. På platsen har det tidigare funnits ett sågverk där man impregnerade virke, vilket har lett till att marken
har förorenats. Nu vill kommunen skapa
möjlighet för att bygga bostäder och
anlägga en stadspark i området. Genom
att sanera marken kan vi omvandla
Igelsta strand från industrimark till
en levande stadsdel. Dessutom möter
vi Södertäljes behov av hållbar
stadsutveckling.
Det planeras för omkring 500
bostäder i flerbostadshus och radhus.
Bostäderna ska byggas i fem etapper
längs med Igelstavikens strand.
Fyra ljusa punkthus med omkring
90 lägenheter kommer att byggas först.
Storleken på lägenheterna är två, tre
eller fyra rum och kök. Alla lägenheter
kommer att ha sjöutsikt och balkong
eller uteplats.
Igelsta strand ger möjlighet att öppna
staden mot vattnet. Fler människor kan
bo nära kanalen, centrum och kollektivtrafik. Östertälje kommer också att få en
ny stadsdelspark vid vattnet, som binder
samman området med centrala Södertälje.
Skanska kommer att sanera marken
och bygga ut gator och dra ledningar.

Preliminär byggstart för JM:s första
husetapp är hösten 2019. Totalt byggs
fem nya kvarter som består av både
lägenheter och radhus.

vd för Magnolia Bostad.
I början av 2018 inleddes etapp två
av kvarteret Sländan.
En kort promenad från gågatan,
mellan vetenskapsmuseet Tom Tits och
Campus Telge uppförs 140 bostadsrätter
i storlekarna ett till tre rum. Bostadsrätterna ska stå färdiga för inflyttning
år 2020. I etapp tre planeras cirka 200
lägenheter och en detaljplansprocess för
utökad byggrätt pågår.

n SLÄNDAN
Norra stadskärnan är en stadsdel 
under snabb utveckling. Upprustning av parken, nyproduktion
av bostäder, nya verksamheter och
hotell och skapande av offentligt rum
kring kanalen kommer göra området
n ORIONKULLEN
till ett av de absolut mest attraktiva
Området kring Orionkullen i centrala
i Södertälje.
Södertälje utvecklas. Vid Orionkullens
I kvarteret Sländan pågår just nu en
fot ska Byggvesta bygga lägenheter med
stor bostadsexploatering som betyder
butiker i bottenplanet för att öka stadsatt Södertälje centrum blir dubbelt så
känslan i kvarteren. Huset innehåller 67
stort när den norra delen av stadskärnan
hyresrätter med balkong eller uteplats
utvecklas. I direkt anslutning till det nya
mot parken och lokaler i bottenvåningen
högskoleområdet Södertälje Science Park
mot Köpmannagatan.
byggs 441 lägenheter.
Köpmangatan kommer att få
Det första spadtaget för kvarteret
ett mer sammankopplat levande stadsSländan togs i maj 2017 i den första av
rum med ny bebyggelse som
tre etapper. Här bygger Magnolia
ersätter stödmuren i kullen.
Bostad totalt 700–800 nya läParkeringsplatsen
genheter. Det här är det störsersätts av en torgyta
ta bygglovet på
Ta del av våra
som kommer att för40 år i Södertälje och det
planer och pågående
stärka Garvaregatans
ska byggas hyreslägenhebyggprojekt på
funktion som tvärster i en mix av ettor, tvåor
www.sodertalje.se/
tråk. Toppen av kullen
och
sodertaljevaxer
(Gamla flickskolans
treor med tre mindre
gårdsmiljö) kommer att
butiks- eller kontorslokaler i
få en mer inramad och
bottenplanet.
bullerfri miljö. I anslutning till
– Vi fokuserar på att bygga hålldet nya kvarteret och Gamla flickbart och kommer bland annat ha sol
skolan, i Orionkullens södersluttning,
celler på taket och elstolpar för bilar
planeras ett parkområde för att knyta
och cyklar. Vi vill fortsätta arbeta tillsamman kanalens grönområde och
sammans med kommunen för att ut
Vänortsparken vid Hebbevillan. n
veckla Södertälje, säger Fredrik Lidjan,
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Sedan våren 2016 har Sjöfartsverket låtit bygga om
Södertälje kanal och sluss. ”Mälarprojektet” pågår för fullt,
har försenats något, och beräknas bli färdigt 2020.

D

et råder stor aktivitet kring Slussholmen och Lotsudden i centrala
Södertälje. Det pålas och spontas,
det anläggs nya kajer och gång
vägar, det muddras, borras och sprängs.
Sjöfartsverket ska göra Södertälje
sluss, som redan nu är Nordens största, modernare och större, samt Södertälje kanal lite bredare, under ytan och
därmed djupare över hela bredden på
kanalen. Allt för att sjötrafiken genom
Södertälje ska bli säkrare och kunna
erbjuda lite större fartyg plats i den vik
tiga sjötrafikleden in i Mälaren.
Cirka fem meter bredare
Den nya slussen byggs utanför de befintliga slussportarna. Den nya norra
slussporten, i Mälaren, kommer att få en
gångväg och den nya södra slussporten, i
Saltsjön, där kommer den nya Slussbron
att byggas, med ett körfält i vardera riktning, samt en gång- och cykelbana. Den
nya Slussbron kommer, till skillnad mot
den nuvarande med två klaffar, att bli
med en klaff. När de nya slussportarna
är färdiga kommer de gamla från 1924
att rivas. Den nya slussen blir cirka 200
meter lång och 25 meter bred, cirka
65 meter längre och knappt fem meter
bredare än den gamla slussen.
Just arbetet på Slussholmen har 
visat sig lite mer komplicerat än beräknat. Markförhållandena har påverkat
spontningen och arbetena har dragit
ut på tiden. Att Mälarprojektet utförs
utan att själva slussen och kanalen
stängts av för sjötrafik har givetvis
också påverkat bygget.
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Kanalen breddas
för större fartyg
SÖDERTÄLJE SLUSS
OCH KANAL
Södertälje kanal grävdes ut och
blev efter 13 års arbete färdig
1819. Ungefär 100 år senare påbörjades arbetet med att göra den
nuvarande kanalen och slussen,
som stod färdig 1924.

Sjöfartsverket kommer också att anlägga nya asfalterade gång- och cykelvägar
längs hel kanalens östra sida och även
på delar av den västra sidan. Ett par mindre broar kommer också att byggas till
Kanalholmen, en bit norr om slussen.
Aktivitetspark nästa
Den besöksplattform som byggts upp
söder om slussen, vid Sydpoolen, har
blivit en mycket populär plats att följa
sluss- och kanalbygget på från nära
håll. Den plattformen tas över av
kommunen efter Mälarprojektet är
avslutat och blir permanent. I slutet av
maj öppnades också en lite mindre och
mer provisorisk besöksplattform på
Slussholmen, vid bygget av den norra
slussporten.
När Sjöfartsverket är färdig med
ombyggnaden av kanalen och slussen
år 2020 finns planer att anlägga en
aktivitetspark på Slussholmen och
på Sjöfartsverkets gamla mark längst
söderut på Lotsudden. n

Ytterligare cirka 100 år senare
byggs nu kanalen och slussen
om för att öka säkerheten och
höja framkomligheten för fartygs
trafiken. Den nya slussen kommer
att bli cirka 200 meter lång och
25 meter bred.
Årligen passerar cirka 3 000 lastfartyg Södertälje kanal och sluss
och cirka 9 000 fritidsbåtar och
passagerarbåtar.
Bygget gör att kanalen blir bredare
under vattenytan. Själva kanalens vattenspegel kommer att vara
lika bred – från land ser man ingen
större skillnad på bredden. I dag
är det slänter på kanalens sidor och det är som djupast i mitten
av k
 analen. Det är slänterna under
vattnet som ska muddras bort så
att det blir djupare även på sidorna,
vilket ökar säkerheten i kanalen.

n BYGGANDE I FOKUS

Bilder: Sweco

Visualiseringsbild av Södertälje sluss, som redan
i dag är Nordens största sluss. Den är cirka 135
meter lång och 19,6 meter bred och 7,8 meter
djup. När arbetet är klart kommer slussen att vara
strax över 200 meter lång och 25 meter bred.

Du kan titta på fartygen som åker genom kanalen och
följa bygget från besöksplattformen som finns cirka 60
meter från den befintliga slussbron. Det finns också en
mindre besöksplattform på Slussholmen där det går att
följa arbetet med den norra slussporten.
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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 stadskärna, som redan fått
stor uppmärksamhet. Här möts näringsliv, akademi och samhälle
för att tillsammans driva forsknings- och utvecklingsprojekt.

VÅRT SÖDERTÄLJE 2018

Park och KTH. Två år senare var det stor
invigning med ministrar, högskolerektorer och företagsledare, och under våren
2018 kom kung Carl Gustav på besök.
Södertälje Science Week 30 januari–2
februari 2019 är ett stort evenemang för
att visa vad kunskapsstaden Södertälje
har att erbjuda. Det är öppet för alla med
intresse för forskning, utveckling och
innovation, såväl företag, studenter/
elever, tjänstemän, politiker, entrepre
nörer som allmänheten.
Näringsliv, akademi och samhälle
KTH sitter i samma lokaler och kommer
inom några år att ha totalt 1 200 utbild-

Foto: Unsplash
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F

öretag och entreprenörer har
t illgång till flexibla arbetsplatser
(co-working) och här finns flera
möteslokaler för alla behov. Inspirationsträffar och workshops anordnas
inom olika intressanta områden som en
del i en öppen mötesplats.
Det finns också en fullt utrustad
prototypverkstad för alla att använda
såväl privatpersoner som företag. Här
kan du gå på tematräffar och få inspiration om hur man skapar en prototyp av
sin idé, eller det senaste inom CAD och
3D-printing.
I början av 2016 togs det första spad
taget för bygget av Södertälje Science

» SÖDERTÄLJE SCIENCE
PARK, INNEBÄR
FRAMTID OCH UTVECKLING
FÖR SÖDERTÄLJE «
ningsplatser i en helt ny byggnad samt i
en ombyggd fastighet i norra stadskärnan. Bland annat innefattar det en helt
ny civilingenjörsutbildning och forskartjänster som tagits fram i samverkan
mellan KTH och de stora Södertäljebaserade företagen Scania och Astra Zeneca.
Scania och Astra Zeneca samarbetar
med Södertälje kommun, fastighets

n UTVECKLING

Foto: Fredrik Sederholm

bete med flera högskolor
bolaget Acturum och Kungliga
iS
 verige finns också i
tekniska högskolan, KTH,
den stimulerande miljön
för att utveckla Södertälje
såväl som yrkeshögskoScience Park med förhopplan. På plats finns även
ningen att kunna skapa nya
Läs mer på
entreprenörsorganisatiojobb, företag och utbildsscp.se
ner som till exempel Ny
ningar.
företagarcentrum, Connect,
På området finns Acturum
Uppsala Innovation Center,
Biovation med cirka 40 forskCoompanion och Scania Innovaningsföretag inom Life Science. Södertion Factory som utvecklar medarbetälje sjukhus har verksamma forskare
tarnas framtida idéer I området finns
i på plats och Forskningsinstitutet Rise
också en restaurang och café. I direkt
Process Development samt Scania IT
anknytning ligger en av Astra Zenecas
finns också på plats i området.
produktionsanläggningar och Tom
Campus Telge, som erbjuder högTits Experiment.
skoleutbildningar på distans i samar-

För en hållbar framtid
Strävan att minska miljö- och klimat
påverkan i kombination med hälsoaspekter gör att efterfrågan på hållbar mat
ökar, speciellt i den tätbefolkade Stockholmsregionen. Matlust jobbar för tillväxt och hållbarhet inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen och verkar
för att etablerat ett kunskapscentrum
och en kreativ mötesplats för mat och
hållbarhet på Södertälje Science Park.
Södertälje Science Park, innebär
framtid och utveckling för Södertälje.
Det är viktigt både för näringslivet i
kommunen och för Sverige som industrination. n
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"Ett av våra mer unika
erbjudanden är möjligheten
för livsmedelsentreprenörer
att i samarbete med kockar
i våra skolkök utveckla nya
hållbara produkter"
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I Södertälje pågår sedan 2015 ett stort EU-finansierat projekt
som heter MatLust. MatLust har två huvudsakliga uppdrag. Det
ena är att bidra till tillväxt, arbetstillfällen, innovationer och
större hållbarhet i små och medelstora livsmedelsföretag i hela
Stockholmsregionen. Det andra är att etablera Södertälje som ett
verkligt centrum när det gäller hållbarhetsfrågor kopplade till mat.

MatLust

ETT REGIONALT CENTRUM KRING MAT VÄXER FRAM
produkter tillsammans med proffskockar
och testa under verkliga betingelser.
Ett glimrande exempel på en sådan ny och hållbar produkt är det
ekologiska surdegspitabröd
som utvecklats av Söder
täljeföretagen Saltå Kvarn
och Il Forno della Pita i
samarbete med MatLust.
Nu finns alltså ett mer
hållbart alternativ till pitabrödet – surdegspitabrödet
kommer förhoppningsvis ut
på marknaden inom kort.

Maten – en väg till
ökad hållbarhet
Maten spelar stor roll och dess
väg från jord till bord står för
drygt 40 procent av vår totala
klimatpåverkan. Men många
människor vill äta klimatsmart, miljövänligt, hälsosamt, Östersjövänligt, närproducerat, säsongsanpassat, vegetariskt,
energisnålt, kemikaliefritt o.s.v. Och allt fler
företag inom livsmedelssektorn arbetar aktivt
med exempelvis ekologiska och lokala råvaror,
energisnåla processer, färre tillsatser, social
hållbarhet och nya organisationsformer. Dessa
företag kan genom MatLust få kostnadsfri tillgång till expertstöd inom hållbarhet, affärs
utveckling, produktutveckling, innovationer
och processutveckling.
– Ett av våra mer unika erbjudanden är
möjligheten för livsmedelsentreprenörer att i
samarbete med kockar i våra skolkök utveckla
nya hållbara produkter, berättar Sara Jervfors. De produkterna kan vi sedan testa i våra
skolrestauranger och få direkt feedback från
konsumenterna, alltså skoleleverna. Företagen får här en fantastisk möjlighet att utveckla

Foto: Pontus Orre

– Vi ska bli ett kunskapscentrum och en kreativ mötesplats för samverkan mellan näringsliv, forskning, utbildning, offentlig sektor
och civilsamhälle kring de här frågorna., säger Sara Jervfors som är
projektchef för MatLust och även
kostchef i kommunen.

Södertälje – en förebild
Södertälje är sedan länge mycket framstående inom just matfrågor kopplat till hållbarhet.
Och projektet MatLust utgår från Södertäljes
prisbelönta arbete med hållbara offentliga måltider och en lång tradition av hållbar livsmedelsproduktion. Flera kända företag har sin bas
i kommunen, som Saltå Kvarn och Lantmännen Cerealia, och många små företag utgör det
välkända ekoklustret i Järna. Och genom 60 år
av forskning på hållbara jordbrukssystem som
bedrivits i kommunen har stora kunskaper och
nationella och internationella nätverk byggts
upp. MatLust har idag sin hemvist hos Södertälje Science Park, en arena för utveckling där
nya idéer uppstår och samarbeten föds.
Vill du veta mer om MatLust? Besök
›› www.matlust.eu

OM MATLUST
• Ett EU-projekt som
pågår 2015–20.
• Målet är att utveckla
en hållbar livsmedelsnäring i Stockholmsregionen samt
etablera Södertälje
som regional livsmedelsnod.
• MatLust erbjuder
utvecklingsprogram,
testbädd och annat
kostnadsfritt utvecklingsstöd till små
och medelstora livsmedelsföretag.
• MatLust drivs av
Södertälje kommun
genom Destination
Södertälje, med KTH,
Acturum Biovation
och Saltå Kvarn som
partners.

›› www.matlust.eu
›› www.facebook.com/
projektmatlust

›› www.instagram.com/
projektmatlust
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Kunskapsstaden
Södertälje
Södertälje kommun vill bidra till att stärka kompetensförsörjningen
till arbetsmarknaden. Det gör vi genom att arbeta för att öka
utbudet av utbildningar inom högskola och yrkeshögskola och
därmed inspirera och attrahera fler att studera i Södertälje.
Foto: Pontus Orre

F

orskning och utbildning är en
framtidsfråga för Södertälje, men
också för svensk exportindustri.
Genom att säkra kompetensförsörjningen kan tillverkningsindustrin
finnas kvar och utvecklas i framtiden.
Det är därför KTH:s expansion och utvecklingen av Södertälje Science Park är
så angelägen. Det som är unikt är att här
samarbetar akademi, industri och det
offentliga på riktigt.
n Studera utan att behöva flytta
På Campus Telge kan du gå olika utbildningar vid många svenska lärosäten utan
att behöva flytta. Här finns ett levande
campus där du kan träffa och plugga med
kurskamrater, äta, fika och hitta ro att
studera på egen hand.
På Campus Telge finns både etablerade och välkända utbildningar men
också några av de nyaste utbildningarna
i landet såsom logistiker, mjukvarutestare, trädgårdsmästare, tandsköterska och
entreprenör och företagare inom gröna
sektorn.
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n Universitet och högskola
På Campus Telge kan du exempelvis läsa
till sjuksköterska, socionom eller lärare.
Här finns också fristående kurser och
kurser på avancerad nivå. De högskolor
som ger utbildningarna är Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Karlstad universitet och Mälardalens högskola. Vi satsar
kontinuerligt på att få ytterligare utbildningar och fler högskolor och universitet
till Campus Telge.

n KTH Södertälje
KTH:s verksamhet i Södertälje är mitt
uppe i en stor expansion: nya utbild
ningar och ny forskningsorganisation inom området hållbar produktion.
Utvecklingen blir också en samarbetspartner till nyetablerade Södertälje
Science Park. Verksamheten finns
i ett nytt attraktivt Campus i Norra
stadskärnan i Södertälje.
I dag finns cirka 600 studenter på
KTH i Södertälje och vi har potential att
växa till 1 200. KTH i Södertälje erbjuder utbildningar med fokus på hållbar
produktion med ämnesområden som
exempelvis logistik, systemkunskap,
processutveckling, optimering, kvalitetsförbättring, konstruktion och produktutveckling. Utbildningarna har stark
koppling till näringslivet och studenterna har kontinuerlig kontakt med företag
såsom Scania och Astra Zeneca under
sina studieår. Det leder naturligt till
mycket goda förutsättningar för framtida anställningar för färdiga ingenjörer.
Som del av satsningen planerar KTH

n UTVECKLING

att starta flera nya utbildningar i
Södertälje:
• Civilingenjörsutbildning industriell
teknik och hållbarhet
• Högskoleingenjörsutbildning
maskinteknik
• Högskoleingenjörsutbildning industriell teknik och produktionsunderhåll
• Tekniklärare/högskoleingenjör –
startar hösten 2019
• Master industriell teknik och
hållbarhet – startar hösten 2019
• Teknisk basutbildning 30/60 hp

n Yrkeshögskola
Vad är yrkeshögskola? Inom yrkes
högskolan utbildas du för en tydlig
y rkesroll och utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbets
livet. Teori varvas med praktik, så kallad
LIA (Lärande i arbete), eftergymnasiala
och oftast mellan ett och tre år långa.
Utbildningarna är avgiftsfria och alla
berättigar till studiemedel från CSN.
För att säkerställa att utbildningarna inom yrkeshögskolan möter arbetslivets krav drivs de alltid i nära sam

arbete med arbetsgivare. De är aktiva
både när det gäller planering och genomförande, och kan till exempel föreläsa,
delta i projekt och erbjuda praktikplatser.
I Södertälje kan du läsa till:
• Logistiker – inriktning koordinator
• Mjukvarutestare
• Trädgårdsmästare, ekologi och
entreprenörskap
• Tandsköterska, distans med obligatoriska gruppträffar i Södertälje. n
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Södertälje har
mycket att erbjuda
■ 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

