
Webbversion

Nyhetsbrev, nr 9, torsdag 11 juni
Vad gör kommunen för att stötta i coronatider? Coronapandemin drabbar oss alla på olika sätt och
får en stor påverkan på våra liv. Södertälje kommun följer noggrant utvecklingen. Dagligen fattar vi
beslut, om åtgärder som är nödvändiga för att lindra och motverka effekter av coronaviruset, och om
insatser för att sprida information som kan hindra smittspridning. 

I detta nummer går det bland annat att läsa om kommunens digitala lösningar på allt från firande av
studenten, till medaljutdelning och nationaldagen. Här kan man också läsa om stöd till evenemang i
höst och en del annat.

Evenemangsarrangörer erbjuds stöd
När det lättas på myndigheternas restriktioner för att minska smittspridningen, hoppas vi att
evenemangsverksamheten snabbt ska kunna komma igång igen. Ett särskilt stödprogram riktas nu
till aktörer som planerar evenemang.

Läs hela artikeln om evenemangsstöd genom länk till sodertalje.se
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Cirkusturné vid äldreboenden i
sommar 
Kultur 365 bjuder på en cirkusföreställning under försommaren utomshus vid vård- och
omsorgsboenden. Cirkusföreställningen innehåller cirkusdirektörer, cirkushäst, hund och en
cirkusgrupp.

Läs hela artikeln om cirkusföreställningen genom länk till sodertalje.se.

Turista hemma-kampanj lyfter
aktiviteter i Södertälje
Badplatser, lekparker, naturupplevelser, odling, cykelleder, Torekällberget, båtturer, Tom Tits och
mycket mer. Södertälje är ett fantastiskt besöksmål under en sommar som präglas av
coronapandemin. I år satsar vi extra mycket på att marknadsföra allt som finns att uppleva här.
Fredagen 12 juni delas en broschyr med tips på aktiviteter ut till hushållen i kommunen.

Läs mer om turista hemma-kampanjen via denna länk till sodertalje.se.
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  Digitalt
nationaldagsfirande fick
flera tusen visningar
I år firades nationaldagen genom ett förinspelat
specialprogram som sändes i flera olika digitala
kanaler den 6 juni. Satsningen visade sig vara
väldigt uppskattad. Programmet har fått cirka
4 000 visningar på kommunens webbplats, och i
sociala medier, till exempel på kommunens
Facebooksida.

Läs hela artikeln om kommunens digitala
nationaldagsfirande genom länk till
sodertalje.se

Medaljutdelning till patrullerande
poliser gick att följa digitalt
2020 års Sankta Ragnhildsmedaljörer blev korade, trots coronapandemin. De stolta mottagarna blev
Henrik Billstam och Per-Olof Forsell som tilldelas priset för sina insatser för Södertälje och
kommunens medborgare.

Läs hela artikeln om medaljörerna via denna länk till sodertalje.se.
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Både ris och ros till Södertäljeborna
Vi respekterar inte längre riskerna med viruset, jämfört med för knappt ett par månader sedan.
Samtidigt skötte sig studenterna bra i sitt firande igår. Det var en del av budskapen på pressträffen
om coronapandemin som kommunen höll på onsdagen.

Länk till hela artikeln från pressträffen om hur kommunen hanterar coronaviruset på
sodertalje.se

Länk till hela artikeln via sodertalje.se från pressträffen i förra veckan om hur
kommunen hanterar coronaviruset. 

Matförsörjning på agendan under
frukostklubb
Temat på morgonen den 11 juni för Näringsliv Södertälje och dess digitala frukostklubb var gröna
näringar och livsmedelsförsörjningen. Om coronakrisen håller i sig finns det en oro både för
jordbruket och för stigande matpriser. Det sägs att vi bara är tre måltider ifrån anarki.

Man kunde höra om de utmaningar branschen står inför, både nationellt och lokalt.

Frukostklubbens digitala livesändning går att se via extern länk till Facebooksidan
Näringsliv Södertälje.
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Digital hälsning till studenter
från utbildningsansvariga i kommunen
På grund av coronaviruset var detta inget vanligt år för kommunens alla studenter. Inget vanligt
avtackningstal och inget stort utspring, men väl andra, digitala alternativ. Genom ett Facebookinlägg
kan ni se vad utbildningsdirektören, chef för rektorerna i gymnasiet och ansvarig politiker ville hälsa
alla studenter i Södertälje.

Länk till extern sida på Facebook om hälsning till studenterna i Södertälje.

Kompetensbank tar emot fler
anmälningar
Välkommen att skriva in dig i kommunens tillfälliga kompetensbank nu under coronatider!

Följ denna länk för att läsa om vårt behov av extra personal och vikarier. 
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Behovet av vikarier fortsätter 
Vi är fortfarande i behov av att samla på oss kompetenser för att stötta i våra samhällskritiska
verksamheter. Beroende på hur vår personalbemanning ser ut till följd av coronavirusets effekter kan
vi ha behov av vikarier och extra personal under kortare perioder.

Följ länk för att läsa om vårt behov av vikarier och för att anmäla dig. 

Kommunens krisledning styr krisarbetet
Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner har aktiverat krisledningsnämnden som består av
kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare. Genom krisledningsnämnden kan den politiska
ledningen uppdatera sig kring coronaviruset och fatta snabba, nödvändiga beslut.

Stadsdirektör Rickard Sundbom har aktiverat en krisledningsstab med dagliga möten för att
samordna alla verksamheter inom kommunkoncernen – den kommunala förvaltningen och
Telgebolagen. Det behövs för att kunna fatta snabba beslut, samordna resurser och följa effekterna
av coronaviruset. Resurser går till att kunna fortsätta samhällskritisk verksamhet samt verksamheter
med störst behov. Läs nyheten Krisledningsnämnden aktiverad med anledning av coronaviruset.

Kommunfullmäktige har med bakgrund av coronapandemin beslutat att nämndmöten kan hållas
digitalt.

En politisk överenskommelse tillåter nu att ha 34 ledamöter på kommunfullmäktige i stället för det
vanliga antalet, 65. Detta gäller under coronapandemin.
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Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter, vänligen besök sodertalje.se/gdpr
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