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1. Sammanfattning 
Den höga efterfrågan håller i sig i Södertälje. Det är många exploatörer som vill bygga i kommunen. Det 
har ställt höga krav på nämnden samtliga verksamheter. 

Kommunfullmäktiges åtta mål har konkretiserats i tekniska nämndens verksamhetsplan och i 
förekommande fall har en eller flera indikatorer kopplats till varje mål som används för att avgöra om 
målet är uppfyllt eller inte. En samlad bedömning av indikatorer för årsbokslutet har varit svår att göra 
då det inte har gjorts mätningar inom flera områden, eftersom vissa mätningar som ingår i nämndens 
uppföljning görs med två års mellanrum. De finansiella målen visar ett gott resultat, där både 
budgetföljsamheten och avtalstroheten får en positiv bedömning. 

Nämndens verksamhetsplan innehåller även särskilda satsningar och uppdrag som har följts upp i 
samband med årsbokslutet. Den samlade bedömningen är att resultatet är gott även om alla satsningar 
och uppdrag inte är helt uppnådda/genomförda. 

Tekniska nämndens resultat per 31 december blev ett överskott på 15 008 tkr. Det positiva resultatet 
består främst av lägre personalkostnader på 5 315 tkr samt lägre förbrukning inom välfärdsprojekt på 
5 540 tkr och byggbonusprojekt på 2 718 tkr. 

Den totala nettokostnaden för nämndens verksamheter har ökat med 16 procent (16 567 tkr) jämfört med 
föregående år. Nämndens nettokostnadsökning förklaras främst med disponerande av välfärdsmiljarden 
och byggbonusmedel. Dessa resurser har använts för tillfälliga insatser inom stadsutveckling och ska inte 
påverka nämndens ramar på sikt. 

Tekniska nämnden har en KS/KF investeringsram på 115 070 tkr. Per sista december har TN 
genomfört investeringar för 83 214 tkr, vilket ger en genomförandegrad på 72 procent. Ramen 
inkluderar en investeringsram på 14 300 tkr från Södertäljelyftet. Per sista december har nämnden 
genomfört investeringar för totalt 14 123 tkr av ramen. 

Nämndens egen investeringsram är 54 450 tkr. Per sista december har nämnden investerat för 47 742 tkr. 
Detta innebär att 88 procent av investeringsramen har tagits i bruk under året. 
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2. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och 
satsningar 

Bedömning av indikatorer: 

Bra = riktvärdet har uppnåtts 

OK = riktvärdet har inte uppnåtts men är bättre än senaste värde, dvs utveckling åt rätt håll 

Har brister = riktvärdet har inte uppnåtts 

Ingen bedömning = nya data saknas 

 

2.1 Kunskapsstaden Södertälje 

1 Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras   

 
 
Nämndens indikatorer 

Senaste 
värde 

Riktvärde 
2018 

Utfall  
2018  

Bedömning 

Ingen TN-indikator      

 

2.2 Södertäljes medborgare 

2 Medborgarna har inflytande och är delaktiga   

 

Nämndens indikatorer 
Senaste 

värde 
Riktvärde 

2018 
Utfall  
2018 

Bedömning 

Ingen TN-indikator     

 
 
3 Medborgarna har goda livsvillkor  

 

Nämndens indikatorer 
Senaste 

värde 
Riktvärde 

2018 
Utfall  
2018 

Bedömning 

Ingen TN-indikator     
     

 
 
4 Medborgarna får god service och hög tillgänglighet  
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Nämndens indikatorer 

Senaste 
värde 2017 

Riktvärde 
2018 

Utfall  
2018  

Bedömning 

NMI1 gång- och cykelvägar index  49 - - 
Ingen 
bedömning 

NMI gator- och vägar index   49  - - 
Ingen 
bedömning 

Km gång- och cykelväg i kommunen 181 öka 185 BRA 

 

Sammanfattande analys av indikatorresultat 

SCB:s medborgarenkät 2017 visade att nöjd-medborgarindex (NMI) var 49 för gator och vägar. Det är något lägre än snittet 
för övriga kommuner NKI 55. I Södertälje genomförs undersökningarna vartannat år på uppdrag av kommunen. Inget utfall 
finns för 2018 utan nästa enkät är beställd till hösten 2019.  

Insatser har gjorts för att öka trafiksäkerheten. Hastighetsplanen genomförs genom omskyltning till de nya hastigheterna 
40 km/h och 60 km/h. Flera gator hastighetssäkras liksom GC-passager.   
TN har genomfört en scanning för att kartlägga statusen på kommunens vägar. Den visar att 65,6 % av vägnätet är i nyskick 
eller har en helt acceptabel standard, 9,8 % ligger på undre gränsen för normalt underhåll och 24,7 % av vägnätet kräver 
en hel rekonstruktion.  

NMI för GC-vägar var lågt 2017. Kommunens fleråriga satsning på gång- och cykelvägar pågår enligt cykelplanen.    

 

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018  Avrapporteras Status 

Utbyggnad-upprustning av cykelstråk       Årsbokslut Pågår 
Kommentar: 
Utbyggnad och upprustning av cykelvägnätet i kommunen fortsätter. Vid årets slut fanns det ytterligare 4 km GC-väg. För 
att ta fram en ny cykelplan har flöden av gående/cyklande mätts.  En WEB-enkät har genomförts för att få in synpunkter 
kring cykelvägnätet från medborgarna.  Statusen på cykelvägar, cykelövergångar och cykelparkeringar har inventerats, 
scannats och dokumenterats i ett geografiskt informationssystem som ska underlätta planeringen av den fortsatta 
utbyggnaden. En ny GC-bro över E4 vid Södertälje Syd har kommit på plats.   

Genomförande av avfallsplanen  Årsbokslut Pågår 

Kommentar: 
I centrum har över 50 nya papperskorgar och askoppar satts upp. Nämnden arbetar brett med samverkan för att få fler 
aktörer med i arbetet för ett attraktivt Södertälje, bl a genom ett samverkansavtal med fastighetsägarna för bättre 
renhållning och skötsel. Även kunskaps – och attitydspåverkande aktiviteter har genomförts och nämnden har under 
nästan hela 2018 haft informationsfilmer på Suryoyo St och Suryoyo TV. Tillsammans med Centrumförening har nämnden 
också genomfört kampanjen -  Pick Up the Spirit. 
Framtid Järna  Årsbokslut Pågår 

Kommentar: 
Förslaget till utbyggnadsstrategi visar på möjligheter att bygga 1200-1300 bostäder i Järna. En strukturplan har godkänts 
och arbete med fler pågår. Ett gestaltningsprogram för Järna centrala delar har tagits fram. ”Nya” Futurum utreds av 

                                           
1 NMI är Nöjd-medborgar-index enligt SCB:s medborgarundersökning.  
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kultur- och fritidsnämnden, Godsmagasinets framtida användning utreds av sin ägare Telge fastigheter. Den framtida 
skötseln av Stinsträdgården diskuteras med intresserad förening. En huvudkonsult har upphandlats för Moraån arbete 
med länsstyrelsens föreläggande om en fiskpassage vid Järnadammen i Moraån.  Möten med berörda parter och 
allmänheten har genomförts. Olika lösningar har tagits fram som har stämts av med länsstyrelsen. Under hösten har 
kompletterande hydrologiska och geotekniska analyser och juridisk utredning beställts. Kommunens tillståndsansökan gick 
ut den 18 december 2018 och ett nytt beslut från länsstyrelsen väntas i början av 2019. 
RUFS 2050  Årsbokslut Genomförd 

Kommentar: 
Nämnden har deltagit i arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen för hela Stockholmsregionen (RUFS 2050) som är 
beslutad. 
Strategiska infrastrukturella satsningar  Årsbokslut Pågår 

Kommentar: 
Nämnden har arbetat för att säkerställa att en ny passage av Södertälje kanal, Ostlänken, farleden från Landsort och 
utredning om Södertörnsbanan finns med och finansieras i Trafikverkets finansiella plan. 
Trygga offentliga miljöer  Årsbokslut Genomförd 

Kommentar: 
Nämnden har kartlagt och identifierat otrygga platser, GC-vägar m fl områden och gör kontinuerliga insatser för att 
offentliga miljöer ska kännas tryggare. Man röjer längs GC-vägar, vid gångtunnlar, målar tunnlar i ljusa färger, 
klottersanerar, ser över och bygger ut trygghetsbelysning och annan belysning i t ex lekparker. Även hundgårdarna rustas 
upp och får belysning så att fler människor (och hundar) vistas där mer och under hela året.  
Under året har nämnden fokuserat på att förebygga nedskräpning med bl a kunskaps- och attitydpåverkande aktiviteter. 

 

2.3 Attraktiva Södertälje 

5. Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar 
studenter och besökare 

 

 
Nämndens indikatorer 

Senaste 
värde 
2017 

Riktvärde 
2018 

Utfall2018 Bedömning 

Nöjd-Region-Index (NRI), kommunikationer 62 - - 
Ingen 

bedömning 

Företagsklimat enl. ÖJ - markupplåtelser, NKI2 773 78 724 Har brister 

 

Sammanfattande analys av indikatorresultat  

SCB:s medborgarenkät med NRI för kommunikationer genomfördes senast 2017. NRI-värdet var 62. Nästa enkät 

genomförs hösten 2019.  

                                           
2 Nöjd-kund-index för myndighetsområdet markupplåtelse är ett mått på hur nöjda företagen är med kommunens 
myndighetsutövning. Servicemätning är en del av SKL:s öppna jämförelser (ÖJ) företagsklimat.  
3 Avser kalenderår 2016 
4 Avser kalenderår 2017 
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Företagens NKI för markupplåtelser 2017 publicerades 2018 = utfall 2018 och var för Södertälje 72.  Det är ett lägre NKI än 

tidigare år. Det är också det genomsnittliga NKI-värdet 2017 för deltagande kommuner. NKI 2018 publiceras först våren 

2019. 

Intresset för att använda allmän platsmark i kommunens centrala delar har ökat under 2017 när gågata, parker, allmänna 

ytor har byggts om och rustats upp för att göra centrum attraktivare. Företagarna som vill hyra/arrendera kommunens 

markytor för uteserveringar, containrar, på- och  avlastning  vid ny- och ombyggnationer, har blivit fler och därför har 

nämndens tillsyn ökat/skärpts. Företagarnas betyg är känsliga för om det blir positivt eller negativt beslut vad gäller 

markupplåtelser.  

 
Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018  Avrapporteras Status 

Nytt stråk stadskärnan – Snäckviken  Årsbokslut Pågår 
Kommentar: 
Utvecklingen av Norra Stadskärnan pågår. Förprojekteringen av stråket ska vara klar hösten 2019 och utbyggnaden 
kommer att ske etappvis med början år 2020. Planering pågår också för att bygga/fräscha upp parker och gator i området. 
Förvandlingen av Norra Stadskärnan är den största utbyggnaden av Södertäljes stadskärna sedan 60-talet.  
Inom området har 440 små lägenheter i kv Sländan färdigställt under 2018 och ytterligare 140 bostäder har påbörjats. 
Detaljplanearbetet för ett höghus pågår. Totalt handlar det om 800 nya bostäder. Övrigt som händer i området är att 

• Astra Zenecas f d huvudbyggnad i Snäckviken ska bli hotell- och konferensanläggning med restaurang och spa. 

• Detaljplanearbete pågår för ett parkeringshus med bostäder och verksamheter. 

• Ett gestaltningsprogram för området har tagits fram. 
Nya parkeringsplatser i stadskärnan  Årsbokslut Pågår 

Kommentar: 
Bygget av parkeringsdäcket Pilen vid stadshuset är försenat. Arbetet pågår och ska stå klart till sommaren 2019. 
Detaljplanearbete pågår i kv Separatorn/Spinnrocken för parkeringshus med bostäder och affärslokaler ovanpå. Även i kv 
Vagnmakaren vid Mörten pågår detaljplanearbete för ytterligare 1 000 P-platser. 

 

2.4 Södertäljes miljö- och klimatarbete 

6. Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart 

 

Nämndens indikatorer 2017 
Riktvärde 

2018 
Utfall  
2018 

Bedömning 

Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar (%) 30,5 35 28,5 Har brister 

 

Sammanfattande analys av indikatorresultat 

Miljöbilar enligt Miljöfordons syds definition i Miljöfordonsdiagnosen.  

Andelen miljöbilar sjunker något. Det förklaras av att ett antal personbilar med 4-hjulsdrift och högt insteg har köpts in till 
hemtjänsten i ytterområden med sämre vägar. Modellen finns inte som miljöbil (enligt Miljöfordon syds definition) och 
detsamma gäller för de lätta lastbilar som finns i kommunens fordonsflotta. Däremot kommer samtliga kommunens 
dieselbilar att köra på den förnyelsebara dieseln HVO100 från år 2020, men det räcker inte för att bilarna ska definieras 
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som miljöbilar.  

 
Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018  Avrapporteras Status 

Implementering av Odlingsstrategin  Årsbokslut Pågår 
Kommentar: 
KF har antagit odlingsstrategin som ska värna jordbruksmarken, höja självförsörjningsgraden av livsmedel och öka 
sysselsättningen inom de gröna näringarna. Bland annat har markberedning för att odla på åkermark i Lina genomförts 
och gräsytor i Badparken har ersatts med ängsyta. 
Pollineringsplan  Årsbokslut Pågår 

Kommentar: 
En kartläggning av pollinerarnas livsmiljöer har genomförts med hjälp av en biotopdatabas. Planen klar under 2019. 
RUFS 2050  Årsbokslut Pågår 

Kommentar: 
Nämndens arbete med den nya regionala utvecklingsplanen för hela Stockholmsregionen (RUFS 2050) är genomförd och 
planen är beslutad. 
Strategiska infrastrukturella satsningar  Årsbokslut Pågår 

Kommentar: 
Nämnden har arbetat för att säkerställa att en ny passage av Södertälje kanal, Ostlänken, farleden från Landsort och 
utredning om Södertörnsbanan finns med och finansieras i Trafikverkets finansiella plan. 

 

2.5 God ekonomi och effektiv organisation  

7. Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning 

 
 

Nämndens indikatorer 
Senaste 

värde 

Riktvärde 

2018 Utfall 2018 Bedömning 

Budgetföljsamhet – 1,3 0 % – 13,5% Bra 
Avtalstrohet 84 % 85 % 88 % Bra 
Genomförandegrad investeringar 102,7 % 100 % 77 % Har brister 

 

Sammanfattande analys av indikatorresultat 

Budgetföljsamhet 

Tekniska nämndens resultat för 2018 blev ett överskott på 15 mnkr, vilket innebär att 13,5 procent av nettobudgeten har 
inte tagits i bruk. Detta förklaras med låg användning av välfärds- och byggbonusmedel. Bedömningen Bra = riktvärdet har 
uppnåtts. 

Avtalstrohet 

Nämnden arbetar kontinuerligt för att öka avtalstroheten.  

Bra = riktvärdet har uppnåtts. 

Genomförandegrad 
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Tekniska nämndens totala investeringsram för 2018 är 169 520 tkr. Under året har nämnden investerat för 130 956 tkr 
totalt. Detta innebär att 77 procent av nämndens investeringsram har förbrukats. Av olika anledningar har visa projekt inte 
genomförts helt eller senarelagts. Det är oftast yttre faktorer, som verksamheten inte har rådighet över, som påverkar 
investeringsprojektens genomförande. Nämnden stävar efter att ha en resursberedskap som motsvarar de inplanerade 
insatserna. Förutom svårigheterna att få tag på personella resurser finns det alltid yttre faktorer som har stort betydelse för 
projektens genomförande. Förutom resurstillgången har nämndens största utmaning de senaste åren varit att lyckas få tag 
på entreprenörer, då efterfrågan är stor i hela regionen. Det inkluderar kommunens avtalsleverantörer. 
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3. Driftredovisning och nämndens resultat 
3.1 Budgetuppföljning  

Resultaten för Tekniska nämndens olika verksamheter framgår av tabellen och kommenteras i 
kommande avsnitt per område. Kostnaderna i ”Övrig verksamhet” avser befarade kundförluster som 
rutinmässigt bokas som en kostnad efter utebliven betalning i två månader. I bilaga 5a finns nämndens 
resultat- och balansräkning. 

 

Verksamhetsområde (tkr) Nämndbidrag  

2018 

Resultat 2018 Nettokostnad 

2018 

Nettokostnad 

2017 

Nettokostnad 

2016 

Staben 20 527 10 452 31 115 20 027 5 664 

Stadsmiljö 49 260 4 660 44 600 43 415 45 171 

Utemiljö 43 540 – 6 533 50 073 48 055 44 139 

Mark & Exploatering – 7 866 6 812 – 14 678 – 17 355 – 16 142 

Brandförsvar 4 746 81 4 665 4 803 4 721 

Nämnd 975 – 46 1 021 970 904 

Övrigt  0 – 419  419 732 – 610 

Nämnden totalt 111 182 15 008 117 214 100 648 83 847 

 

3.1.1 Nämndövergripande nivå 

Tekniska nämndens resultat per 31 december 2018 blev ett överskott på 15 008 tkr. Utfallet visar sig 
vara högre än helårsprognosen på 6000 tkr som nämnden prognostiserade i augusti. Förklaringen är 
bland annat att förbrukningen inom välfärds- och byggbonusprojekt som nämnden har tagit del av blev 
lägre än beräknat. 

Den totala nettokostnaden för nämndens verksamheter har ökat med 16 procent (16 567 tkr) jämfört med 
föregående år. Nämndens nettokostnadsökning förklaras främst med ökade personalkostnader. Största 
anledningen till det är att den arbetstid som läggs av hela kontorets medarbetare inom välfärds- och 
byggbonusprojekt redovisas under tekniska nämnden. Dessa resurser har använts för tillfälliga insatser 
inom stadsutveckling och ska inte påverka nämndens ramar på sikt. 

En annan stor post är avskrivningskostnader. Nämnden har gjort stora investeringar under de senaste 
åren, vilket också genererar högre avskrivningskostnader. 

Tekniska nämndens intäktsfinansiering blev 60 procent per sista december 2018. Det är en minskning 
med 3 procentenheter jämfört med förra året då självfinansieringen var 63 procent. 
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3.1.2 Analys per verksamhetsområde 

STABEN 

Resultatet för verksamheten blev ett överskott på 10 452 tkr. Inom denna verksamhet har budget för 
välfärdsmiljardens- och byggbonusprojekt redovisats åt hela samhällsbyggnadskontoret under 2018. Låg 
användning av dessa medel förklarar enhetens positiva resultat vid årets slut. 

 

STADSMILJÖ 

Från och med 1 oktober 2018 består verksamhetsområdet av gata- och parkplanering, trafikövervakning 
samt markupplåtelser.  

Det sammanlagda resultatet för Stadsmiljö per sista december blev ett överskott på 4 660 tkr. 
Överskottet förklaras främst med högre intäkter. Det är intäkterna för grävtillstånd som har överskridit 
sin årsbudget eftersom antalet ansökningar har varit hög. Verksamhetens kostnader blev lägre än budget, 
vilket också bidragit till det positiva resultatet. 

 

MARK OCH EXPLOATERING (MEX) 

Från och med 1 oktober 2018 har verksamhetsområdet utökats med fastighetsverksamheten som 
arrenderar kommunens mark samt förvaltar kommunens byggnader.   

Det sammanlagda resultatet för MEX per sista december blev ett överskott på 6 812 tkr. Överskottet 
förklaras främst med låga personalkostnader, då det fanns flera vakanta tjänster inom verksamheten. 
Verksamheten har i sin budget tagit hänsyn till rekrytering av bland annat exploateringsingenjörer, vilket 
visade sig vara svårare än beräknat. Efterfrågan på medarbetare med dessa kompetenser är stor på 
marknaden och utbudet är begränsat, vilket leder till hög konkurrens mellan arbetsgivare.  

Dessutom har verksamheten haft lägre underhållskostnader på kommunens byggnader vilket har positiv 
påverkan på resultatet. Behovet av driftåtgärder har varit något lägre under året då verksamheten under 
flera år genomfört renoveringsåtgärder som ligger inom investeringsbudget, vilket i sin tur minskar 
underhållsbehovet. 

 

UTEMILJÖ 

Från och med 1 september 2017 är Utemiljö en separat resultatenhet. Verksamhetsområdet ansvarar för 
drift och underhåll av gator, vägar och parker, samt förvaltar kommunens alla fordon.  

Det sammanlagda resultatet för Utemiljö per 31 december blev ett underskott på 6 533 tkr, som främst 
förklaras av höga kostnader inom asfalt- och anläggning samt vinterväghållningsverksamheten.  

Den offentliga miljön påverkas av yttre faktorer som är svåra att förutse så som exempelvis snömängder, 
halkbekämpning, klottersanering och potthålslagning. Detta syns tydligt för enheten Utemiljö som 
ansvarar för driften av kommunens gator, grönområden och annan kommunal infrastruktur. 
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Asfalt- och anläggningsverksamheten visar ett underskott på 4 007 tkr. Anledningen är höga kostnader 
för potthålslagning på kommunens vägar samt annat anläggningsarbete inom den kommunala 
infrastrukturen. 

Verksamhetens underskott förklaras även av stora kostnader för klottersanering. Förutom arbete med 
felanmält klotter, som ska tas bort inom 48 timmar efter anmälan, utför verksamheten ronderingar flera 
gånger i veckan. Det innebär kontroll av bland annat viadukter, samtliga gångtunnlar och hela 
centrumområdet, för att upptäcka klotter och sanera inom garantitiden. Kostnaderna varierar beroende på 
hur mycket klotter som behöver saneras under året, vilket gör det svårt att budgetera för dessa kostnader. 

Även kostnaderna för vinterväghållning har bidragit till Utemiljöns negativa resultat. Nämndens budget 
för verksamheten baseras på erfarenhet och en del givna faktorer, så som de fasta kostnaderna för 
ajourhållning och beredskap. Förutom de begränsade ekonomiska medlen gör det oförutsägbara vädret 
det svårt att budgetera för kostnaderna för vinterväghållning. Vid årets slut visar verksamheten ett 
underskott på 2 223 tkr. 

Det nya upphandlade avtalet för vinterväghållning, som började gälla från och med november 2017, har 
inneburit högre kostnader både per timme och för beredskap. Beredskapskostnader har ökat för 
kommunen totalt med 1 900 tkr jämfört med föregående vintersäsong (nov. 2016-mars 2017).  

Parallellt har avtalet för sandupptagning upphandlats, vilket innebär högre timpris som började gälla från 
och med april 2018. Dessutom har sandupptagningen varit mer omfattande eftersom det var en hård 
vinter i början på året. 

Nettokostnaden för vinterväghållningen ligger på 21 276 tkr. Årsbudgeten har överskridits med 12 
procent. Årets nettokostnad är 1 340 tkr högre än föregående års nettokostnad för samma period. 

 

3.1.3 Årets effektiviseringar 

Nämnden tillämpar kontinuerlig uppföljning av verksamheterna. 
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3.1.4 Särskilda uppföljningar 

Byggbonus 

Tekniska nämnden har fått extra medel för att stödja olika insatser inom samhällsbyggnadsområdet 
under 2018. Det extra anslagen handlar om den statliga byggbonusen som Södertälje kommun fått del 
av. Medlen blev budgeterade att användas till att finansiera strategiska satsningar, exempelvis förstudier 
och utredningar, som i sin tur ska underlätta arbetet med att åstadkomma den förväntade utvecklingen i 
kommunen. 

Tekniska nämnden beviljades 6,65 mkr som en del av byggbonusen som är ett led i statens satsning för 
ökat bostadsbyggande i landets kommuner. För att hålla samman alla projekt inom ramen för 
byggbonusmedlen för 2018 har stadsbyggnadsnämnden överfört sin del på 6,1 mkr till tekniska 
nämnden, och alla projektkostnader redovisas inom tekniska nämnden. Fokus har varit på att insatserna 
ska skapa största möjliga nytta för utvecklingen av Södertälje.  

Inom ramen för de totala 12,75 mkr som kontoret haft förfogande över har det genomförts flera 
satsningar, varav några kommer att fortsätta under 2019. Fokus har varit på att insatserna ska skapa 
största möjliga nytta för utvecklingen av Södertälje. 

De fokusområden som kontoret har arbetat med är följande: 

Profilering och marknadsföring 
Syftet med att profilera och marknadsföra Södertälje är att öka intresset för att bygga och bo i 
kommunen, studera här, turista, etablera företag eller arbeta i kommunen.   

För att nå syftet måste kommunen stärka kommunikationen om den fysiska utvecklingen och pågående 
utbyggnadsaktiviteter i kommunen men också om kulturutbud, föreningsevenemang m m i 
kommunen/stadskärnan. Exempel på insatser är tematiska konferenser, arkitekturtävlingar inom 
specifika utvecklingsområden eller att stimulera användning av sociala medier inom 
samhällsbyggnadsområdet för att öka engagemanget. Detta är en fortsättning på det arbete som påbörjats 
under 2017. 

Kompetens- och processutveckling 
Insatser för att stärka kompetensen i stadsutvecklingsfrågor, på samhällsbyggnadskontoret, på 
kommunens övriga kontor, hos förtroendevalda och i bolagen samt även hos externa aktörer som 
fastighetsägare, handlare, näringsliv och föreningar. För att stärka kompetens och få effektivare 
arbetsprocesser ingår även erfarenhetsutbytte med andra tillväxtkommuner och att se över och uppdatera 
kommunens styrdokument inom samhällsbyggnadsområdet. 

Extra insatser för centrumutveckling 
Även under 2018 föreslås att en engångsersättning ges till Södertälje centrumförening för satsningar på 
utveckling och ökad trygghet i stadskärnan. Arbetet inleddes under 2017 och avser nödvändiga insatser 
för att kunna ansöka om att bli Årets Stadskärna, såsom Purple Flag, QM-ansökan samt att bygga upp 
långsiktiga samverkans- och medfinansieringsformer mellan alla aktörer i centrum. Arbetet med 
tryggt/snyggt/rent påbörjades under 2017 och behöver fortsätta även 2018 för att finna långsiktigt 
hållbara arbetsformer. 

Resultatinriktade direktinsatser 
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Åtgärder för att stärka planarbetet som kan börjas och avslutas inom ett år men som ger betydande 
långsiktiga effekter. Fokus ligger på att ta fram uppdrag på tydligt avgränsade detaljplaner som kan 
läggas ut på konsult men också på exploateringsförstudier som kan utföras av konsult. Konsulter kan 
också delta i uppdraget att stimulera användandet av alternativa färdmedel. Under året kommer även 
extra fokus läggas på att stimulera utveckling och bostadsbyggande i Enhörna och Järna kommundelar.  

Uppföljning byggbonus 2018 

(tkr) Budget 2018 Utfall per 31 december 
2018 

Profilering och marknadsföring  850 954 

Kompetens- och processutveckling 2 125 2 109 

Extra insatser centrumutveckling 1 700 1 764 

Resultatinriktade direktinsatser 8 075 4 960 

Summa 12 750 9 786 

 

Den låga förbrukningen inom fokusområdet ”Resultatinriktade direktinsatser” förklaras främst av att 
arbetet med detaljplanen för Sandviken i Enhörna har varit vilande en del av året då kontoret har inväntat 
inriktningsbeslut från politiken. 

 

3.1.5 Uppföljning av statsbidrag och återsökningar 

Inom nämndens verksamheter kan det finnas möjlighet att söka olika slags bidrag. Det kan handla om 
statsbidrag, men också bidrag för olika investeringar. 

Under året har nämnden sökt/redovisat följande bidrag: 

Statsbidrag Koppling till nämndens måluppfyllelse Belopp (tkr) 

Länsstyrelsen Södertäljes miljö- och klimatarbete 383 tkr 

Trafikverket Attraktiva Södertälje 135 tkr 

AMS God ekonomi och effektiv organisation 258 tkr 

Statliga inv.bidrag Attraktiva Södertälje 927 tkr 

Inv.bidrag Glasberga Attraktiva Södertälje 1 900 tkr 

Övriga inv.bidrag Attraktiva Södertälje 1 033 tkr 

Summa bidrag  4 638 tkr 
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5. Investeringar 

Tekniska nämndens totala investeringsram är 169 520 tkr. Under året har nämnden investerat för 130 
956 tkr totalt. Detta innebär att 77 procent av nämndens investeringsram har förbrukats. Av olika 
anledningar har visa projekt inte genomförts helt eller senarelagts. Det är oftast yttre faktorer, som 
verksamheten inte har rådighet över, som påverkar investeringsprojektens genomförande. Nämnden 
stävar efter att ha en resursberedskap som motsvarar de inplanerade insatserna. Förutom svårigheterna 
att få tag på personella resurser finns det alltid yttre faktorer som har stort betydelse för projektens 
genomförande. Förutom resurstillgången har nämndens största utmaning de senaste åren varit att lyckas 
få tag på entreprenörer, då efterfrågan är stor i hela regionen. Det inkluderar kommunens 
avtalsleverantörer. 

Investeringar Budget 2018 Utfall 2018 Genomförandegrad 
(procent) 

KS/KF-investeringar 115 070 83 214* 72 

Varav GC-utbyggnad  13 570 12 686 94 

Varav Beläggning extra satsning (beslut 05/2018) 12 000 12 292 102 

Varav Södertäljelyftet 14 300 14 123 99 

Nämndsinvesteringar 54 450 47 742 88 

Verksamhetslokaler 0 0 0 

Summa nämnden !Syntaxfel, - !Syntaxfel, -
956 

77 

*Exklusive korrigeringsposter på 10 398 tkr. Se avsnitt ”KS/KF-investeringar” 

5.1 KS/KF-investeringar 

Utfallet för nämndens investeringar har landat på 58 694 tkr. Om man exkluderar de poster som 
egentligen inte avser årets förbrukning, nämligen korrigeringsposten för P-däcket samt 
vidaredebiteringen för Viksbergsvägen, hamnar förbrukningen på 69 091 tkr, vilket är 69 procent. 

De största avvikelserna återfinns inom satsningarna i stadskärnan. Avvikelserna beror på utdragna 
utredningar samt förseningar som beror på yttre faktorer. Exempelvis har Sjöfartsverkets projekt med 
breddning av kanalen blivit försenat och kommunens insatser inom området kan inte komma igång 
förrän det projektet är klart. 

KS/KF-investeringar Projektnamn (tkr) Budget 2018 Utfall 2018 Projektprognos Status 

Almnäs vägar 5 000 1 854 20xx  

Cirkulationsplatser 500 0 20xx  

Digitalisering forts. 1 000 495 20xx  

Exploateringsinvesteringar 31 300 25 573 20xx  

Farstanäs camping  500 434 2021  
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Gästhamnen  1 700 303 2019  

Trygghet, säkerhet och miljö 5 000 4 989 20xx  

 - Belysning (trygghet) 2 000 1 177 20xx  

Utbyggnad VA, Näsets udde 500 563 2019  

Verksamhetsanpassning av stadshuset 500 399 2019  

Odlingsstrategin 1 000 0 20xx  

Södertälje city i samverkan (öronmärkt anslag) 26 000 7 296 20xx  

P-däck Stadh korrigeringspost 0 – 6 053   

GC-utbyggnad KF/KS 13 570 12 686 20xx  

Beläggning extra satsning 12 000 12 292 2018  

Inköp Halltipp 4:16 0 93 2018  

Södertälje syd GC bro 0 850 2018  

Vikbergsvägen ombyggnad  200 89 2018  

Vikbergsvägen ombyggnad korrigeringspost 0 – 4 345   

Summa 100 770 58 694   

Summa exkl korrigeringsposter 100 770 69 091   

5.2 Södertäljelyftet 

Tekniska nämnden har en investeringsram på 14 300 tkr från Södertäljelyftet. Per sista december har 
nämnden genomfört investeringar för totalt 14 123 tkr.  

På grund av bland annat svårigheter med att hitta entreprenörer, som kan ta sig an uppdrag och 
genomföra de investeringar som planerades, har nämnden reviderat denna budget vid augustibokslut. 
Den totala genomförandegraden för projekt inom Södertäljelyftet blev 99 procent. 

Södertäljelyftet Projektnamn (tkr) Budget 2018 Utfall 2018 Projektprognos Status 

Odlingsstrategi 1 000 841 2019 Pågår 

Åtgärder gatumiljö och trafiksäkerhet 9 800 9 941 2018 Pågår 

Mötesplatser mm 3 500 3 340 2018 Pågår 

Summa 14 300     14 123   

5.3 Nämndinvesteringar  

TN:s egen investeringsram för 2018 låg på 54 450 tkr. Per sista december har nämnden investerat för 
47 742 tkr. Detta innebär att 88 procent av investeringsramen har förbrukats under året. I samband med 
augustibokslut har nämnden reviderat budgeten enligt kontorets förslag. Den största avvikelsen i utfallet 
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jämfört med budget återfinns inom ramen för fastighetsåtgärder, där förbrukningen landade på 0,6 mnkr 
av 3 mnkr. Anledningen är att det under året har gjorts insatser av framför allt underhållskaraktär. 

De genomförda investeringsprojekt och dess utfall redovissas i bilaga 3. 

5.4 Verksamhetslokaler 

Nämnden har inga lokalinvesteringar att rapportera. 

6. Internkontroll 
Nämndens internkontroll 
Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse 

En kartläggning av tekniska nämndens väsentliga processer utgör grunden för arbetet med att organisera 
den interna kontrollen. Under året kommer en processkartläggning av tekniska nämndens verksamhet att 
genomföras för att identifiera och kvalitetssäkra samtliga kärnprocesser samt styrande och stödjande 
processer för att nå nämndens måluppfyllelse. 

Riskbedömning och riskhantering (en bedömning av påverkan och åtgärder för att bemöta 
riskerna) 

Nämnden har en omfattande delegering av beslutsfattande till samhällsbyggnadskontoret och därför har 
en riskbedömning gjorts att det finns en risk att delegationsbeslut inte hanteras på rätt sätt. För att minska 
risken ska därför kontroll av delegationsbeslut ske under året.  

Tekniska nämnden hade följande kontrollområde inför 2018: 

Område Beskrivning Kontrollssätt 
Delegationsbeslut Kontroll av att rätt delegat fattar rätt beslut enligt 

delegationsordning och att beslut dokumenteras korrekt. 
Stickprov 

Resultat av den nämndspecifika internkontrollen 

Delegationsbeslut pekas ut som kontrollområde i tekniska nämndens verksamhetsplan för 2018. Därför 
har stickprovskontroller genomförts för att granska huruvida delegationsbeslut fattas av rätt delegat samt 
redovisas korrekt.  

Tre månader med spridning över året har valts ut (januari, maj och december) för att ge ett representativt 
urval. De delegationsbeslut som redovisades under de utpekade månaderna gällde attestanter, arrenden, 
markupplåtelser, parkeringstillstånd samt ärenden inom (dåvarande) projekt- och exploateringsenhetens 
verksamhet. Besluten redovisas antingen genom listor eller delegationsprotokoll. 

Tekniska nämndens delegationsordning antogs 2011-04-28. Till den tillkommer ett delegationsbeslut 
fattat 2011-05-26 om vidaredelegation från samhällsbyggnadsdirektören till projekt- och 
exploateringschef och stadsmiljöchef för utpekade områden.  

Stickprovskontrollen har visat att besluten gällande attester samt de fattade av projekt- och 
exploateringschef varit korrekta samt redovisade i tid. 



Rapport | Tekniska-Nämndens årsrapport | 2019-02-19 | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret 

 

 
 

18 (24) 

De delegationsbeslut som rör markupplåtelser och parkeringstillstånd omfattas av 
vidaredelegationsordningen och ska enligt den fattas av stadsmiljöchef (”Ec Sm”). 
Samhällsbyggnadskontoret var till och med hösten 2018 organiserade på så sätt att dessa områden låg 
under enheten Upplåtelse och tillstånd. Delegationsbesluten redovisade till dess att frågorna genom en 
omorganisation på kontoret återigen hamnade hos stadsmiljöenheten (januari och maj) är således fattade 
av dåvarande chef för Upplåtelse och tillstånd med en hänvisning i listorna till att beteckningen ”Ec Sm” 
står för enhetchef Upplåtelse och tillstånd.  

Redovisade delegationsbeslut gällande arrenden omfattas även de av vidaredelegationsordningen vilken 
anger att antingen Projekt- och exploateringschef (”Ec Pex”) eller stadsmiljöchef (”Ec Sm”) kan fatta 
besluten. Även de besluten redovisas som fattade av enhetschef för Upplåtelse och tillstånd. 

7. Framtidsbedömning 

Nämndens verksamheter spelar en viktig roll i den framtida utvecklingen av Södertälje. Infrastrukturen 
behöver utökas och anpassas. Vid förtätning och byggande av nya bostadsområden är det nämndens 
ansvar att planera och bygga vägar, GC-vägar, allmänna platser, belysning, parker och lekplatser. Allt 
ska användas under lång tid framöver. Det behöver skötas och underhållas för att inte riskera en kommun 
som är mindre attraktiv. Bristen på underhåll får inte heller orsaka kapitalförstöring.  Utan tillräckliga 
resurser för att förvalta den växande staden riskerar kommunen att inte vara en attraktiv och trygg stad.   

Uppdraget för nämndens enhet för drift och skötsel av gator, vägar och offentliga platser växer 
kontinuerligt.  Enheten utemiljö har gått med växande underskott i flera år och det blir allt svårare att 
klara utmaningen att se till att Södertälje är en trygg och attraktiv stad.  Det växande underskottet visar 
tydligt på bristen på resurser. Som enda kommunala verksamhet finns ingen överenskommelse om 
utökning av kommunbidraget till följd av växande vägnät, fler offentliga platser och större gröna ytor att 
sköta. Att nämnden klarar sin budget under 2018 utan underskott förklaras av andra enheters, mer 
tillfälliga, positiva resultat.   

Klimat- och miljöförändringar påverkar också nämndens verksamhet. Erfarenheter från de torra 
somrarna 2017 och 2018 med låga grundvattennivåer visar att en beredskap för liknande situationer 
behöver finnas. Ombytligt vinterväder ställer höga krav på vinterväghållning och halkbekämpning.  

I takt med att Södertälje växer uppstår behov av investeringar som ska finansieras av kommunen och 
bolagen. Det kommer att krävas stora investeringar i vägar och kommunikationer utifrån 
överenskommelsen i Sverigeförhandlingen, trafikverkets nationella plan och länstransportplanen som i 
hög grad kommer att beröra och skapa behov av ny infrastruktur i kommunen. Kommunal 
medfinansiering kommer bli aktuell och behöver tas med i den framtida planeringen.  

En av utmaningarna som nämnden står inför är att klara bemanning och kompetensförsörjningen på lång 
sikt. Konkurrensen om arbetskraften är stor och därmed påverkas också lönenivåer.  

Lagar och avtal inom arbetsmiljöområdet har skärpts och bedömningen är att de kommer att skärpas 
ytterligare. Det kan innebära att det blir svårt att uträtta uppdrag i trafiksituationer som driftpersonalen 
hamnar i. Det finns lösningar men de måste tas med redan i planeringen av nybyggnads- och 
ombyggnadsprojekt.  
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BILAGA 1 

 
 

 

Bugdet

Jan 18 - Dec 18

Redovisning
innev år
Jan 18 - 

december 18

Budget-
avvikelse

Bokslut
föreg år

Jan 17 - December 
17

Förändring
föreg år tkr

Förändring
%

Årsbokslut
 år

2016

tkr 2018 2018 2018 2017 föreg år % 2016
 

INTÄKTER
Avgifter och taxor 53 573 41 340 -12 233 38 666 2 673 -7 35 489
Hyror och arrenden 35 777 37 953 2 176 38 437 -484 1 41 160
Driftbidrag 3 738 4 639 901 3 908 731 -19 3 541
Övriga intäkter 86 959 91 872 4 913 91 916 -43 0 76 365
(fordons- & parkeringsintäkter mm)
SUMMA INTÄKTER 180 047 175 803 -4 244 172 926 2 877 2 156 555

KOSTNADER
Personal -88 612 -99 914 -11 302 -88 512 -11 402 -13 -81 561
Drift lokal, fastighet, anläggning -71 553 -64 959 6 594 -62 517 -2 442 -4 -59 657
Material och tjänster -87 664 -61 990 25 674 -65 521 3 531 5 -37 960
Köp av prim verksamhet 0 -1 -1 0 -1 0 -12
Bidrag och transfereringar -942 -2 986 -2 044 -932 -2 054 -220 -1 462
Övriga kostnader 0 -246 -246 -618 372 60 -1 199
SUMMA KOSTNADER -248 771 -230 096 18 675 -218 100 -11 996 6 -181 851

Avskrivningar -62 393 -62 174 219 -54 112 -8 062 -15 -56 908
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -131 117 -116 467 14 651 -99 286 -17 181 17 -82 204

Räntenetto -1 105 -748 357 -1 362 614 45 -1 232
Resultat före kommunbidrag -132 222 -117 214 15 008 -100 648 -16 567 16 83 435
Kommunbidrag 111 182 111 182 0 101 780 9 402 -9 90 435
Förmedlingsbidrag 21 040 21 040 0 0 21 040 0 0

RESULTAT 0 15 008 15 008 1 132 13 876 1 225 7 000

 RESULTATRÄKNING (tkr) Tekniska nämnden -årsbokslut 2018

tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillg.
Omsättningstillg.
Fordran internbank
S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL
Ingående balans
Årets resultat

SKULDER
Kortfristiga skulder
Skuld till internbank
Långfristiga lån/skulder

S:A SKULD O EGET KAP.

-108 794 -99 113

-52 454 -57 504
-1 101 266 -1 159 496

-1 264 384 -1 332 990

1 264 384 1 332 990

-737 -1 870
-1 132 -15 008

1 228 704 1 292 222
35 680 40 768

 BALANSRÄKNING (tkr) Tekniska nämnden - Årsbokslut 2018

31/12-2017 31/12-2018
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BILAGA 2 

 
 

 

 

 

Budget jan-dec Andel av budget i %
tkr 2018 2018
RESULTAT PER ANSVARSOMRÅDE TN

STABEN och övrigt
(Ansvar 2000,91xx,93xx)
Nämndbidrag -69 615 -69 615 100
Kommunbidrag 111 182 111 182 100
Intäkter 0 427 0
Personalkostnader -9 945 -17 695 178
Driftskostnader -31 622 -14 265 45
(Extern info, konsultarvoden mm)
Ränta och avskrivningar 0 -1 0
Resultat Staben 0 10 034 0

NÄMNDEN
(Ansvar 92xxx)
Nämndbidrag 975 975 100
Intäkter 0
Personalkostnader -915 -1 002 110
Driftskostnader -60 -18 31
(Förtäring sammansträden mm)
Ränta och avskrivningar 0
Resultat Nämnden 0 -46 0

STADSMILJÖ 
(Ansvar 34xx, 62xx, 63xx)
Nämndbidrag 49 260 49 260 100
Intäkter 60 393 64 842 107
Personalkostnader -26 712 -25 567 96
Driftskostnader -33 506 -37 106 111
(Lokal- och fastighetsdrift,
ny/om- och tillbyggn o u-håll mm)
Ränta och avskrivningar -49 435 -46 769 95
Resultat Stadsmiljö 0 4 660 0

RESULTAT PER ANSVARSOMRÅDE Tekniska nämnden - årsbokslut 2018
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BILAGA 2 forts. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Budget jan-dec Andel av budget i %
tkr 2018 2018

UTEMILJÖ
(Ansvar 36XX-39XX)
Nämndbidrag 43 540 43 540 100
Intäkter 83 887 96 353 115
Personalkostnader -38 394 -44 954 117
Driftkostnader (Transportmedel, -77 715 -88 711 114
lokal- o fastdrift, u-hållsåtg mm)
Ränta och avskrivning -11 318 -12 762 113
Resultat Utemiljö 0 -6 533 0

MARK OCH EXPLOATERING 
(Ansvar 4xxx, 6000)
Nämndbidrag -7 866 -7 866 100
Intäkter 35 767 38 509 108
Personalkostnader -12 646 -10 689 85
Driftskostnader -12 571 -9 813 78
(Lokal- och fastighetsdrift,
ny/om- och tillbyggn o u-håll mm)
Ränta och avskrivningar -2 684 -3 330 124
Resultat Mark och Exploatering 0 6 812 0

BRANDFÖRSVARET (Ansvar 5xxx)
Nämndbidrag 4 746 4 746 100
Intäkter 0
Personalkostnader 0
Driftskostnader (lokaler mm) -4 685 -4 604 98
Ränta och avskrivningar -61 -61 100
Resultat Brandförsvaret 0 81 0

***TOTALT RESULTAT*** 0 15 008 0
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BILAGA 3 
Uppföljning nämndsinvesteringar  

Projekt (tkr) Budget 2018 Utfall 2018 

Fordonsenheten 9 000 7 984 

Parkering 1 500 21 

Fastighetsåtgärder 3 000 595 

Lekplatser upprustn TN 2 500 3 083 

Bänkprojekt TN  800 587 

Parker, allmänna ytor 3 000 2 763 

Konstbyggnader, broar 8 000 7 611 

Birkavägen/Östergatan omb  435 

Trafiksignaler LED-lampor 1 500 1 383 

Framkomlighetsåtgärd   224 

GC-utbyggnad TN 250 67 

Busshållplatser 2 000 1 108 

Gatuombyggnad TN 7 000 7 757 

Beläggningsunderhåll TN 10 000 9 993 

Gatubelysning (TN) 5 000 4 130 

Industrispår TN 200   

Bergskrotning 200   

Markvärme 200   

Dagvatten 300   

Summa 54 450 47 742 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 4 
Indikatorsammanställning-uppföljning av kommunfullmäktiges mål och nämndens indikatorer 
 
Målområde Mål Tekniska nämndens indikatorer Senaste värde Riktvärde 

2018 
Utfall  
2018 

Bedömning 

Kunskapsstaden 
Södertälje 

Resultaten i förskolan, skolan och 
vuxenutbildningen ska förbättras 

Ingen TN-indikator     

Södertäljes 
medborgare 

Medborgarna har inflytande och är delaktiga Ingen TN-indikator     

Medborgarna har goda livsvillkor Ingen TN-indikator     

Medborgarna får god service och hög 
tillgänglighet NMI5 gång- och cykelvägar index  49 - - 

Ingen 
bedömning 

NMI gator- och vägar index   49  - - 
Ingen 

bedömning 

Km gång- och cykelväg i kommunen 181 öka 185 BRA 

Attraktiva 
Södertälje 

Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att 
driva företag i och är en plats som attraherar 
studenter och besökare 

Nöjd-Region-Index (NRI), kommunikationer 62 - - 
Ingen 

bedömning 

Företagsklimat enl. ÖJ - markupplåtelser, NKI6 777 78 728 Har brister 

Södertäljes klimat- 
och miljöarbete 

Södertälje kommun ger förutsättningar till 
medborgare och företag att kunna leva hållbart 

Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar 
(%) 30,5 35 28,5 

Har brister 

God ekonomi och 
effektiv 

organisation 

Södertälje kommun har en god ekonomisk 
hushållning 

Budgetföljsamhet – 1,3 0 % – 13,5% Bra 

Avtalstrohet 84 % 85 % 88 % Bra 
Genomförandegrad investeringar 102,7 % 100 % 77 % Har brister 

 

                                           
5 NMI är Nöjd-medborgar-index enligt SCB:s medborgarundersökning.  
6 Nöjd-kund-index för myndighetsområdet markupplåtelse är ett mått på hur nöjda företagen är med kommunens myndighetsutövning. Servicemätning är en del av SKL:s öppna jämförelser (ÖJ) 
företagsklimat.  
7 Avser kalenderår 2016 
8 Avser kalenderår 2017 
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BILAGA 5 
Sammanställning av särskilda satsningar och uppdrag 
Målområde Kommunfullmäktiges mål Tekniska nämndens särskilda satsningar/ 

uppdrag/åtgärder 
Avrapporteras Status 

Kunskapsstaden Södertälje Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska 
förbättras 

Nämnden har inga särskilda satsningar att rapportera   

Södertäljes medborgare Medborgarna har inflytande och är delaktiga Nämnden har inga särskilda satsningar att rapportera   

Medborgarna har goda livsvillkor Nämnden har inga särskilda satsningar att rapportera   

Medborgarna får god service och hög tillgänglighet Utbyggnad-upprustning av cykelstråk Årsbokslut Pågår 

Genomförande av avfallsplanen Årsbokslut Pågår 

Framtid Järna Årsbokslut Pågår 

RUFS 2050 Årsbokslut Genomförd 

Strategiska infrastrukturella satsningar Årsbokslut Pågår 

Trygga offentliga miljöer Årsbokslut Genomförd 

Attraktiva Södertälje Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva 
företag i och är en plats som attraherar studenter och 
besökare 

Nytt stråk stadskärnan – Snäckviken Årsbokslut Pågår 

Nya parkeringsplatser i stadskärnan Årsbokslut Pågår 

Södertäljes klimat- och 
miljöarbete 

Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare 
och företag att kunna leva hållbart 

Implementering av Odlingsstrategin Årsbokslut Pågår 

Pollineringsplan Årsbokslut Pågår 

RUFS 2050 Årsbokslut Pågår 

Strategiska infrastrukturella satsningar Årsbokslut Pågår 

God ekonomi och effektiv 
organisation 

Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning Nämnden har inga särskilda satsningar att rapportera   
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