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Sammanfattning

Södertälje är en expansiv och växande kommun som har ett strategiskt 
läge när det gäller infrastruktur, geografi och demografi som kan 
matchas mot näringslivets behov. 

Visionen i Södertälje kommuns näringslivsstrategi är Hållbar tillväxt och 
fler jobb. Hållbar tillväxt är centralt för att säkra ett gott företagsklimat och 
är viktigt för att säkra välfärden och ge service till dem som bor, lever och 
verkar i Södertälje kommun. Näringslivsstrategin har tagits fram enligt 
uppdrag från kommunstyrelsen.

För att nå visionen är strategin uppdelad i fyra insatsområden: 

STIMULERA TILLVÄXT OCH FÖRETAGSAMHET. De befintliga företagen är 
livsnerven i Södertälje. Genom ett långsiktigt starkt och hållbart näringsliv 
med innovationskraft och entreprenörskap blir Södertälje en attraktiv och 
levande mötesplats, ett nav i regionen där jobb skapas och jämlikhet och 
mångfald premieras. 

EN SERVICEINRIKTAD MYNDIGHETSUTÖVNING. En serviceinriktad, tillitsfull, 
likvärdig och professionell myndighetsutövning är en grundfaktor för att 
företag vill växa och etablera sig i Södertälje. 

ETT TYDLIGT SAMHÄLLSBYGGNADS- OCH ETABLERINGSARBETE. Södertäljes 
samhällsbyggnads- och etableringsarbete utvecklas ekologiskt, eko- 
nomiskt och socialt hållbart för att stimulera tillväxten av fler jobb. 
Infrastrukturen är central och det ska vara lätt att ta sig till Södertäljes 
olika delar oavsett transportslag. 

EN NÄRINGSLIVSINRIKTAD KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Näringslivets 
kompetensförsörjning är central för att befintligt näringsliv ska växa och 
utvecklas och skapa fler jobb i Södertälje! Näringslivet i Södertälje bör 
hitta sin kompetens bland kommunens invånare eller inom arbets- 
marknadsregionen. Att minska kompetensgapet mellan företagens 
behov och medborgarnas kunskapsnivå är centralt.

Varje insatsområde innehåller insatser och indikatorer. Varje insats i 
strategin är riktad till ansvarig nämnd eller bolag. Näringslivsstrategin 
är beslutad av kommunstyrelsen och insatserna i strategin följs upp 
löpande. 

1
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Vision: Hållbar tillväxt 
och fler jobb i Södertälje

Södertälje kommuns näringslivsstrategi har visionen Hållbar tillväxt och 
fler jobb. Hållbar tillväxt är centralt för att säkra ett gott företagsklimat1 
och är viktigt för att säkra välfärden och ge service till dem som bor, 
lever och verkar i Södertälje kommun. Att nå målen i Agenda 2030 är en 
naturlig del av Södertälje kommuns näringslivsstrategi och kommunens 
insatser väger samman ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv 
vid politiska beslut och framtagande av regelverk. 

Södertäljes företag växer och utvecklas, och det är viktigt för kommunens 
tillväxt och företagsamhet. Det skapar fler jobb, mer välfärd och mindre 
utanförskap. Södertäljes attraktionskraft och trygghet för medborgare, 
företag och besökare är nyckeln till att befintligt näringsliv växer och ut-
vecklas och att innovationer och entreprenörskap blomstrar. 

Ett gott företagsklimat och en gemensam syn på näringslivsfrågor är hela 
kommunens angelägenhet. En serviceinriktad myndighetsutövning och 
bemötande genomsyrar kommunens och Telgebolagens hela arbetssätt. 
Det finns en grundläggande, positiv och generell tillit till näringslivets 
möjligheter att skapa jobb och tillväxt. Handläggare och politiker har 
en tillmötesgående och problemlösande inställning till näringslivets 
etablering och utveckling. 

Hållbar tillväxt och fler jobb förutsätter ett tydligt samhällsbyggnads- och 
etableringsarbete som främjar näringslivets framtida tillväxt och utvecklar 
kommunens planarbete.

Infrastrukturen utvecklas så att det är lätt att ta sig till och från 
kommunens olika delar från hela regionen. 

Hållbar tillväxt förutsätter en näringslivsinriktad kompetensförsörjning som 
kännetecknas av att kommunens kontor och Telgebolag lyssnar på de 
lokala företagens behov och samverkar med utbildningsorganisationer 
för att öka anställningsbarheten hos Södertäljes medborgare.

Agenda 2030 är en 
utvecklingsagenda 
som består av 
17 globala mål 
samt 169 delmål.

1 Detta enligt den definition av företagsklimat som Svenskt Näringsliv fastställt i sin 
enkätundersökning; Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som 
möter företagaren i vardagen.
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Inledning

Strategins uppbyggnad
För att nå visionen Hållbar tillväxt och fler jobb är strategin uppdelad i fyra 
insatsområden. Varje insatsområde innehåller en nulägesbeskrivning, 
en vision, ett antal insatser samt indikatorer för uppföljning. I slutet av 
strategin finns en komplett modell för uppföljning och styrning. Strategins 
syfte är inte att peka ut hur en insats ska genomföras, utan detta tydlig-
görs i kommunens nämnder och Telebolagens styrelser genom att 
aktiviteter implementeras i verksamhetsplaner.

Syfte
Syftet med näringslivsstrategin är att tydliggöra kommunens vägval 
för att stödja hållbar tillväxt och fler jobb i Södertälje. Det innebär en ut-
veckling av det befintliga näringslivet, att stimulera nyetableringar samt 
öka kommunens attraktivitet för företagande, invånare och besökare. 
Strategin visar även på ett gemensamt ansvar och en ökad samverkan 
för att tillgodose ett förbättrat företagsklimat.

Uppdragsbeskrivning
Näringslivsstrategin tas fram enligt uppdrag från kommunstyrelsen. 
Den är en revidering av den tidigare näringslivsstrategin ”Utvecklingskraft 
2020” och pekar genom fyra insatsområden och specifika insatser uti-
från ansvarsområden för kommunens nämnder samt för Telgebolagens 
styrelser. Strategin beslutas av kommunfullmäktige och uppföljningen 
kommer att ske i nämnder och styrelser samt genom kommunstyrelsens 
styrgrupp och årligen i kommunstyrelsen.

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH FLER JOBB

UPPFÖLJNING OCH STYRNING

Fyra insatsområden (nuläge, vision, insatser, indikatorer)

Stimulera 
tillväxt och 

företagsamhet

En service- 
inriktad myndighets- 

utövning

Ett tydligt stads- 
byggnads- och 

etableringsarbete

En näringslivs- 
inriktad kompetens- 

försörjning
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Mål och budget  
 2020–2022

Beslutad av kommunfullmäktige 
den 25 november 2019

Mål och 
budget är ett 
av kommunens 
övergripande 
styr dokument

Kommunfullmäktiges mål och budget
Insatser för att stödja näringslivsutvecklingen i Södertälje utgår från 
kommunens viktigaste styrdokument, Mål och budget. I kommunfull- 
mäktiges mål och budget 2020–2022 finns sex målområden. Tre av 
dessa är aktuella för näringslivsstrategin. Under respektive insatsområde 
tydliggörs vilket eller vilka av målen som är aktuella för området. 

• KF:s mål: Kunskapskommunen Södertälje: Resultatet i förskolan, skolan 
och vuxenutbildningen ska förbättras.

• KF:s mål: Attraktiva Södertälje: Södertälje är en attraktiv kommun att 
bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och 
besökare.

• KF:s mål: Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje: Södertälje 
kommun minskar sina utsläpp och sin miljöbelastning och ger förut-
sättningar för medborgare och företag att kunna leva hållbart.

Koppling till övriga styrdokument
Näringslivsstrategin är övergripande styr- och måldokument i kommunen 
som påverkar och berör samtliga nämnder och styrelser. Det är därför 
kopplat till många andra av kommunens styrdokument. 

Övergripande styrdokument är MÅL OCH BUDGET där politiska prio- 
riteringar och mål fastställs. Här återges de KF-mål som näringslivs- 
strategin grundas på. Även ÖVERSIKTSPLAN 2013–2030 är ett övergripande 
styrdokument att förhålla sig till. Dessa dokument anger kommunens 
långsiktiga mål, planer, värderingar och prioriteringar för att skapa ett 
attraktivt och hållbart näringsliv i Södertälje. 

TURISTPROGRAMMET 2016–2022 handlar om hur Södertälje kan utvecklas 
som en attraktiv plats för besökare och evenemang. Utgångspunkten är 
att bygga på Södertäljes styrkor, här nämns bland annat det strategiska 
läget, en stark industritradition med två världsledande företag, en stark 
position inom ekologisk mat och livsmedel, en levande landsbygd och 
utvecklingen av stadskärnan. Behovet av att arbeta med evenemangs- 
utveckling lyfts fram för ett attraktivt Södertälje och att locka besökare.

UTBYGGNADSSTRATEGIN antogs 2019 med det övergripande målet att 
bygga 20 000 nya bostäder fram till 2036. I huvudsak sker detta genom 
förtätning och komplettering av bebyggda områden. Man beräknar att 
denna expansion kräver en utveckling av service till medborgarna, bland 
annat nämns 12 nya grundskolor och 5 nya gymnasieskolor, 6 nya idrotts-
platser, 100 nya restauranger, 100 sällanköpsbutiker, 25 livsmedelsbutiker.

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2019–2022 beskriver hur Södertälje kommun 
ska tillvarata digitaliseringens möjligheter för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för invånare, besökare och företag. Utvecklingen av 
e-tjänster är central för att driva och utveckla företag i Södertälje.
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MARKANVISNINGSPOLICYN antogs 2018 och beskriver förutsättningar 
och villkor för en markanvisning. Övergripande mål är att öka bostads-
byggandet, främja mångfald, en rättvis fördelning och gynna många 
aktörer samt sätta tydliga förutsättningar för markanvisning. Policyn 
tydliggör kommunens krav för att få en markanvisning där bland annat 
företagets ekonomi granskas för att säkerställa att det är en stabil och 
hållbar samarbetspartner.

ANDRA STYRDOKUMENT SOM HAR KOPPLINGAR TILL NÄRINGSLIVS- 
STRATEGIN: Trafikstrategi, Miljö och klimatprogram, Strukturplaner, 
Odlingsstrategi, Bredbandsstrategi, Södertäljes stadskärna 2009–2029, 
Strategi för boende och byggande, Parkeringsstrategi för Södertäljes 
stadskärna, Folkhälsostrategi.

Framtagen i samverkan
Ett gott företagsklimat påverkas av både kommunen och Telgebolagen, 
och därför är näringslivsstrategin framtagen i bred samverkan mellan 
chefer, tjänstepersoner, politiker och företagare i Södertälje. Närings-
livsstrategin är brett förankrad genom ett stort antal djupintervjuer, 
workshops och dialog som involverar samtliga nämnder, kontor och 
Telgebolagen och dess styrelser. Processen med att ta fram en närings-
livsstrategi har pågått i närmare ett år. Nämnderna och Telgebolagens 
styrelser ska bidra till att verkställa strategins vision och mål.
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Södertäljes näringsliv

Strategiskt läge
Södertälje är en expansiv och växande kommun som har ett strategiskt 
läge gällande infrastruktur, geografi och demografi som kan matchas 
mot näringslivets behov. Cirka 2,3 miljoner människor når Södertälje inom 
en timme tack vare två Europavägar, stor internationell hamn, tre järn- 
vägar samt närhet till flera internationella flygplatser. 

Detta gör Södertälje till en attraktiv plats för såväl utveckling av befintligt 
näringsliv som nyetableringar. Härifrån kan företag verka och få tillgång 
till en av Europas mest expansiva regioner. Södertälje kommun sam- 
arbetar med kommunerna i Stockholm Business Alliance (SBA) där ett 
aktivt etablerings- och marknadsföringsarbete bedrivs. Målet med sam-
arbetet är att regionen ska vara Europas ledande hållbara tillväxtregion. 

Mångfaldens Södertälje
Södertäljes näringsliv har genom åren alltid haft en internationell prägel. 
Scania och AstraZeneca har funnits på orten i över 100 år och genomsyrat 
stadens tillväxt. Båda företagen har Södertälje som ett nav och knutpunkt 
för sina verksamheter. Företagen i Södertälje står för 6 procent av Sveriges 
totala export2. 

Södertälje har ett frodande näringsliv med närmare 7 500 företag 
varav cirka 4 400 är aktiebolag3. Det domineras av små- och medelstora 
företag, cirka 90 procent av företagen har mindre än 10 anställda. Sett 
till antalet anställda verkar 59 procent inom den tillverkande sektorn, 
25 procent inom ortstjänster och 16 procent inom företagstjänster4. 

I Södertälje drivs många företag av människor med olika kultur och bak-
grund. Genom detta växer kreativitet och energi, vilket stärker stadens 
kraft och anseende. Utbudet av verksamheter blir brett och skapar nya 
upplevelser då flera av stadens verksamheter är unika i sitt slag. 

Här finns en levande stadskärna och handelsområden som möjliggör 
goda möjligheter för handel och service. Södertälje har en rik landsbygd 
med lång tradition och kluster för hållbar livsmedelsproduktion och eko-
logisk odling, vilket skapar möjligheter för en stark landsbygdsutveckling 
och som stärker förhållandet mellan stad och land.

Idéburen verksamhet för funktionshindrade har under snart ett sekel 
utvecklats till en omfattande verksamhet i kommunen, främst i de södra 
kommundelarna. 

2 Avser 2018 enligt analys av Bisnode AB.
3 Antal registrerade företag (aktiebolag, enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag) 2019 enligt bolagsverket.
4 Avser 2018 och anställda inom alla aktiebolag i Södertälje enligt analys av Bisnode AB.

Ca 2,3

7 500

miljoner människor 
når Södertälje inom 
en timme.

företag i Södertälje.
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Kunskapskommunen Södertälje
Södertälje är en plats för innovation, kunskap och entreprenörskap. Till-
sammans med lokala företag har kommunen startat Södertälje Science 
Park som är en utvecklingsarena för forskning, utveckling och innovation. 
Här möts det offentliga med näringslivet och akademi som bildar förut-
sättningar för samverkan. 

På Science Park har KTH etablerat en filial som erbjuder ingenjörs- 
utbildningar i nära samarbete med näringslivet. Här finns även sam- 
verkande entreprenörsorganisationer, Nyföretagarcentrum och 
Coompanion. I närbelägna Biovation Park finns ett 30-tal småföretag 
inom Life Science i en anpassad och unik miljö.

Näringslivsprojektet Matlust drivs med målet att utveckla en nod för en 
hållbar livsmedelsnäring. Målgruppen är små och medelstora företag 
inom livsmedelsbranschen. I nära dialog med aktörer inom Stockholms 
län driver man framför allt utvecklingsprogram och testbäddar med stor 
framgång.
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Insatsområden

Insatsområden
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Stimulera tillväxt och 
företagsamhet

• KF:s mål: Attraktiva Södertälje 

• KF:s mål: Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

Nuläge
I Södertälje finns goda möjligheter att etablera, driva och utveckla företag. 
De befintliga företagen är livsnerven i Södertälje. Med två världsledande 
företag, Scania och Astra Zeneca, som motor frodas även små och 
medelstora företag.

Södertäljes näringsliv uppvisar god konkurrenskraft och tillväxt. En analys 
av Södertäljes aktiebolag5 har genomförts av Bisnode AB. Analysen visar 
att det lokala näringslivet har klart högre tillväxt än övriga företag i 
Sverige, se tabellen:6

Aktiebolag 2013–2018 Södertälje Sverige

Tillväxt i förädlingsvärde +56% +53%

Tillväxt i antal anställda +24% 13%

Tillväxt i antal företag +40% 32%

Mellan 2013 och 2018 visar Södertäljeföretagen en tillväxt på 56 procent 
(snitt 9,3 procent per år) för förädlingsvärde, 24 procent (snitt 4 procent 
per år) i antal anställda och 40 procent (snitt 6,7 procent per år) i antal 
företag. I samtliga kategorier ligger man över Sverigesnittet.

Södertäljes siffror inkluderar inte Scania och Astra Zeneca och visar därför 
på en synnerligen stark konkurrenskraft hos det lokala näringslivet. 

Detta speglar en lång period av högkonjunktur i Sverige. Under 2019 
pekade mycket på att konjunkturen skulle vända, detta har dessutom 
accelererat och fördjupats på grund av coronapandemin. Detta innebär 
sannolikt att tillväxten hämmas betydligt de närmaste åren och vi kan 
därmed inte förvänta oss tillväxtsiffror på samma höga nivå som de 
senaste åren.

1

Insats- 
område:

5 Analys av aktiebolagen med arbetsställe i Södertälje enligt mätning av Bisnode AB.
6 Tillväxtsiffror utan Astrazeneca och Scania. Astrazeneca och Scania väldigt stora i förhållande till övriga 

näringslivet i Södertälje. De har dessutom en omfattande bolagsstruktur där flera bolag uppvisar stora 
ekonomiska värden som är av finansiell karaktär men som saknar egentlig verksamhet och personal. 
När dessa inkluderas påverkar de totalanalysen väldigt mycket att det ger en skev bild av det övriga 
näringslivet. Därför görs analys både med och utan dessa två bolag men för en mer balanserad och 
stabil analys över tid lyfts i första hand siffror där de inte är inkluderade.

Företag i  
Södertälje 
uppvisar 
högre tillväxt 
än i övriga 
Sverige.
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Det startas ca 500–600 nya företag i Södertälje per år, se tabellen:7

2010

606 619

2011 2012

572

2013

591

2014

535

2015

500

2016

651

2017

611

2018

554

2019

546

Antal företagsstarter

De flesta företag som startas finns inom bygg, detaljhandel och företags-
tjänster. Dessa branscher har även flest anställda men här placerar sig 
även besöksnäring högt upp. Under 2019 startades 9,6 företag per 1 000 
invånare i Södertälje,8 vilket är under rikssnittet på 10,7 och Stockholms län 
som ligger på 13,7.

Södertälje kommun har ett nära samarbete med Ung Företagsamhet, 
Coompanion och Nyföretagarcentrum i syfte att uppmuntra till entre-
prenörskap tidigt, vägleda och ge rådgivning för att komma i gång med 
företagandet.

Näringslivet i Södertälje erbjuds ett smörgåsbord av nätverk och mötes-
platser som faciliteras av kommunen. Syftet är att stärka dialogen med 
och mellan företagen och skapa möjligheter för affärer, såväl lokalt som 
regionalt. Bland annat anordnas frukostmöten, temabaserade nätverks- 
träffar, ett årligt näringslivsforum och Södertäljes största företagsevent, 
Södertälje företagardag.

Vision
Genom ett långsiktigt starkt och hållbart näringsliv blir Södertälje en 
attraktiv och levande mötesplats, ett nav i regionen där jobb skapas och 
jämlikhet och mångfald premieras. Det lokala näringslivet växer och ut-
vecklas positivt i en takt med jämförbara kommuner inom Stockholm 
Business Alliance. Astra Zeneca och Scanias framgångar är viktiga för 
Sveriges exportintäkter. De bidrar därigenom genom sin tillväxt och behov 
av arbetskraft till ett gott samhälle i Södertälje. Näringslivet har en bra 
branschbalans, stora och små företag utvecklas, och kvinnor och män 
har samma möjligheter att starta och driva företagen framåt mot en mer 
hållbar utveckling.

7 Källa: Bolagsverket.
8 Andel nya företag inklusive kommunägda företag bland invånare 16–64 år. Källa: Ekonomifakta.

9,6
uppstartade företag 
per 1 000 invånare i 
Södertälje, 2019.
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Innovationer och entreprenörskap är centralt för hållbar tillväxt och fler 
jobb. Fler företag ska startas genom ett aktivt innovationsarbete och 
entreprenörskap kopplat till Nyföretagarcentrum, utbildningskontoret, 
Södertälje Science Park och livsmedelsnoden. Entreprenörskap i skolan 
och Ung Företagsamhet är en viktig faktor för att elever tidigt ska se 
fördelen med innovationer och entreprenörskap.

För Södertäljes företag finns det tillgång till lokaler när de vill växa och ut-
veckla sin verksamhet och när kommunen upphandlar varor och tjänster 
ska det vara enkelt och naturligt att Södertäljes företag svarar på upp-
handlingar. Dialoger och mötesplatser är viktiga för att Södertäljes 
företagare ska träffas, diskutera utvecklingsfrågor och göra affärer.

Södertälje är en attraktiv och trygg stad med en utvecklad stadskärna 
som stärker handel och besöksnäring och lockar till aktivitet både dag- 
och kvällstid. Södertälje utvecklas från traditionell industristad till en 
modern kunskapskommun genom möten och kultur. Södertälje har målet 
att bli årets stadskärna 2023 och det är naturligt att Södertäljes företag 
och Södertälje kommun samordnar evenemang i stadskärnan. Tillgäng-
ligheten i stadskärnan genom bra kommunikationer och infrastruktur för 
laddning av elfordon och p-platser är viktiga parametrar i det arbetet. 
Lokala centrum i stadsdelarna och kommundelarna stimuleras till utveck-
ling för att vara trivsamma, trygga och att bjuda in till handel och besök. 

Infrastrukturen både till och från kommundelarna behöver utvecklas och 
stärkas för att företagen ska växa hållbart. Södertälje är fortsatt en viktig 
nod i Sverige för livsmedelsutveckling och de gröna näringarna.

Insatser 
• Södertälje kommun arbetar aktivt för att det befintliga näringslivet 

växer hållbart, utvecklas jämlikt och skapar fler jobb i Södertälje. 
• Södertälje kommun uppmuntrar entreprenörskap i skolan och Ung 

Företagsamhet genom externa entreprenörsorganisationer samt 
utvecklingen av Science Park. 

• Södertälje kommun faciliterar aktivt mötesplatser och dialoger för att 
möjliggöra nätverkande och affärsmöjligheter för Södertäljes företag. 
Södertälje kommun uppmuntrar företag i alla branscher att vara en 
aktiv del av näringslivet.

• Södertäljes varumärke och attraktivitet stärks genom fler möten 
och evenemang i hela Södertälje kommun. Evenemang sker genom 
samverkan mellan Södertäljes företag och Södertälje kommun. 

• Ambitionen om att bli Årets stadskärna 2023 är central och den ska 
prägla utvecklingsarbetet och samverkan i stadskärnan.

• Vid upphandling eftersträvar kommunen och Telgebolagen att 
Södertäljes företag kan svara på ett enkelt och rättssäkert sätt. Lokala 
företag ska stimuleras för att lämna anbud i upphandlingar och att bli 
leverantör till kommunen och Telgebolagen.

• Södertälje kommun arbetar för och utvecklar en hållbar infrastruktur 
både in till stadskärnan och till kommundelarna för att möjliggöra 
in- och utpendling samt minskad klimatpåverkan och förbättrad luft-
kvalitet. Bredbandsutbyggnad på landsbygden är fullföljs med hög 
ambition.

• Södertälje kommun fortsätter arbetet med att vara en utvecklingsnod 
för hållbar livsmedelsproduktion.

2023
är året då Södertälje 
satsar på att bli Årets 
stadskärna. 
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Uppföljning
Varje insatsområde mäts genom ett antal uppföljningsmått enligt nedan:

Mått för uppföljning Nuläge Södertälje Nuläge Sverige Riktvärde 2021–2025

Årlig tillväxt i snitt förädlings-
värde

9,3% 8,8% 7%

Årlig tillväxt i snitt antal 
anställda

6,0% 2,2% 5%

Årlig tillväxt i snitt antal 
företag

6,7% 5,3% 6%

Nöjd Region Index 47 59 Enligt kommunstyrelsens 
verksamhetsplan

Anbud vid upphandlingar, 
andel lokala företag*

– – –

Förklaring:

• Tillväxt mäts genom näringslivsanalys av Bisnode AB. Siffrorna in- 
kluderar inte Astrazeneca och Scania. Nuläge avser årlig tillväxt i snitt 
mellan åren 2013–2018. Riktvärde avser årlig tillväxt i snitt 2021–2025.

• Nöjd Region Index (NRI) tas från Södertälje Kommun medborgar-
undersökning. Det är ett sammanfattande omdöme för hur med- 
borgarna bedömer Södertälje Kommun som en plats att bo och 
verka i. Nuläge avser 2019. Riktvärde fastställs årligen i Kommun- 
styrelsens verksamhetsplan.

• * Anbud vid upphandlingar, andel lokala företag. Detta är ett mått 
för uppföljning som är under bearbetning av Telge Inköp med 
ambition att startas upp 2021. Syftet är att mäta andel lokala företag 
som lägger anbud vid upphandlingar som Telge Inköp genomför med 
uppdrag från kommunen och Telgebolagen. Lokala företag definieras 
som företag som har sitt säte i Södertälje kommun. Det är ett sätt att 
följa upp ambitionen att stimulera de lokala företagen att lägga 
anbud. Mått, nuläge och riktvärde läggs in i näringslivsstrategin.
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En serviceinriktad 
myndighetsutövning

• KF:s mål: Attraktiva Södertälje 

• KF:s mål: Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

Nuläge
Företagens vanligaste kontakt med kommunen är genom myndighetsut-
övningen gällande tillstånd och tillsyn. En serviceinriktad, tillitsfull, likvärdig 
och professionell myndighetsutövning är en grundfaktor för att företag vill 
växa och etablera sig i Södertälje. 

Upplevelsen av kommunens myndighetsutövning mäts främst genom 
Sveriges kommuner och regioners mätning Öppna jämförelser Företags-
klimat9 , se tabell:

2012

67
62

2014 2015

68

2016

69

2017

63

2018

65

2019

73

NKI-index

9 Sveriges Kommuner och Regioners mätning Öppna jämförelser företagsklimat. Mäter kommunens 
service kopplat till myndighetsutövning. Kommunen kan få ett Nöjd Kund Index mellan 0 och 100 där 
62–69 är godkänt.

2

Insats- 
område:

73
NKI-index 2019. 
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I mätningen för 2019 har Södertälje ett Nöjd Kund Index (NKI) på 73. Det 
är det bästa resultatet sedan mätningen infördes 2012 och tangerar 
Sverigesnittet. Resultaten varierar mellan de myndighetsområden som 
mäts, se tabell nedan. Brandtillsyn har bäst resultat på 83 och lägst har 
Bygglov på 57. De olika verksamheterna har olika förutsättningar och 
sätter årligen upp egna mål baserat på dessa.

Brand

83

57

Bygglov Mark- 
upplåtelse

77

Miljö/Hälsa

73

Livsmedel

75

Servering

81

NKI-index per myndighetsområde

Företagens attityd till Södertäljes företagsklimat mäts genom Svenskt 
Näringslivs mätning Lokalt företagsklimat10 , se tabell nedan. I mätningen 
för 2020 har Södertälje ett betyg på 2,88 vilket är under snittet i Sverige 
på 3,37.

2010

3,14

3,02

2011 2012

3,06

2013

2,99

2015

3,03

2016

2,9

2017

2,99

2018

2,95

2019

2,98

2020

2,88

Svenskt Näringsliv Sammanfattande omdöme

10 Svenskt näringslivs mätning Lokalt företagsklimat mäter företagens attityd till kommunens företags-
klimat. Betyget kan vara mellan 1 och 6 där 3.0 är godkänt. Frågan Sammanfattande omdöme är den 
tyngsta frågan i den rankning som Svenskt Näringsliv presenterar årligen.

2,88
Södertäljes betyg i 
mätningen Lokalt 
företagsklimat, 2020.
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Vision
Södertälje kommun ger företagen bästa möjliga service där grunden i 
myndighetsutövningen är rättssäkerhet och att behandla de sökande 
likvärdigt. Södertälje kommun tillhandahåller en tydlig, rättssäker, till-
gänglig och kundfokuserad myndighetsutövning och service som möter 
företagens behov att göra rätt. Nämnder, bolagsstyrelser, förvaltning och 
Telgebolagens medarbetare har en positiv grundsyn på Södertäljes 7 500 
företagare och företags möjligheter till utveckling. Företagen har en 
generell tillit till kommunens vilja att hjälpa företagen att göra rätt. 

I Södertälje möts företag av tydlighet och vägledning gällande lagar 
och regler. Förvaltningslagens serviceskyldighet likväl som special- 
lagstiftningarnas krav på rådgivning och vägledning är självklar i tjänste- 
männens agerande. Kommunens och Telgebolagens medarbetare ska 
ha en god förståelse för företagens olika behov och processer.

Tillgängligheten i samtliga kanaler är god genom en utveckling av 
digitaliseringens möjligheter och tillgång till e-tjänster. 

Vid komplexa myndighetsärenden där fler kontor, nämnder och Telge-
bolag är involverade får den sökande hjälp genom kommungemensam 
samordning och ett lotsande förhållningssätt. 

Insatser
• Södertälje kommun arbetar aktivt med attityder till och förståelse för 

företag och företagande hos politiker och tjänstemän.
• Södertälje kommuns arbete med tillstånd och tillsyn bedrivs på ett 

effektivt och rättssäkert sätt, med gott bemötande och det finns 
rutiner för att tydligt informera om avgifter.

• I Södertälje kommun sker tidig samordning och ett lotsande för- 
hållningssätt när de sökande har behov av beslut i flera instanser. 

• Förvaltning i Södertälje kommun och Telgebolag som omfattas av NKI 
(SKR:s mätning) implementerar NKI-mål och aktiviteter i den löpande 
verksamhetsplanen.

• Södertälje kommun fortsätter att utveckla digitala tjänster kopplat till 
kommunens myndighetsutövning.

@
Södertälje kommun 
fortsätter att ut- 
veckla digitala 
tjänster kopplat 
till kommunens 
myndighetsutövning.
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Uppföljning
Varje insatsområde mäts genom ett antal uppföljningsmått enligt nedan:

Mått för uppföljning Nuläge Södertälje Nuläge Sverige Riktvärde 2021–2025

Nöjd Kund Index 73 73 75

Svenskt Näringsliv 2,9 3,4 3,4

Förklaring:

• Nöjd Kund Index (NKI) är det sammanfattande omdömet i SKR:s 
mätning Öppna Jämförelser. Nuläge avser 2019. Riktvärdet ska efter-
strävas till 2025.

• Sammanfattande omdöme i Svenskt Näringslivs mätning Lokalt 
Företagsklimat. Nuläge avser 2020. Riktvärdet ska eftersträvas till 2025.
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Ett tydligt 
samhällsbyggnads- och 
etableringsarbete

• KF:s mål: Attraktiva Södertälje 

• KF:s mål: Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

Nuläge
Tillväxten av fler jobb i Södertälje sker främst genom att Södertäljes före-
tag växer och utvecklas. Södertälje kommun har stor andel egenägd mark 
och ett attraktivt läge för investeringar och etableringar. Det attraktiva 
läget och infrastrukturen gör att kommunen har fler etableringsförfråg-
ningar än vad som kan tillgodoses i form av tillgänglig planlagd mark och 
lokaler.

Det stora intresset hos näringslivet att etablera sig i Södertälje innebär 
ett stort antal nya etableringar varje år av både stora och mindre verk-
samheter. Den stora efterfrågan innebär att Södertälje ur ett regionalt 
perspektiv har en unik möjlighet att attrahera nya etableringar och 
investeringar till södra delar av Storstockholm.

Det största intresset idag ser vi runt Moraberg följt av Stockholm 
Syd–Almnäs men också i stråket från Järna trafikplats och norrut utmed 
E4 mot Södertälje Syd. Utmaningen ligger i att utifrån efterfrågan skapa en 
fungerande mix av företag och få fram tillräckligt mycket etableringsklar 
mark på lämpliga platser.

Jämfört med andra kommuner i regionen har Södertälje goda förutsätt-
ningar med ett stort eget markinnehav i strategiska lägen som vi kan 
planlägga och erbjuda. I nuläget har Södertälje kommun 8 hektar eta- 
bleringsklar mark och närmare 60 hektar som under de närmaste åren 
blir tillgänglig efter utbyggd infrastruktur. I framtiden kommer än fler ytor 
att bli tillgängliga, idag finns framtagna detaljplaner på 75 hektar och i 
planskede arbetas det med att förbereda ytterligare ca 300 hektar.

Södertäljes markanvisningspolicy är ett verktyg för att säkra att Söder-
tälje kommun gör affärer med företag som uppfyller våra rimliga och 
högt ställda krav. Vid etableringsförfrågningar finns en samverkan mellan 
kommunens olika delar.

Idag finns en mängd olika ingångar till kommunen för företag och 
exploatörer, det kan handla om tjänstepersoner på samhällsbyggnads-
kontoret eller näringslivsavdelningen. 

3

Insats- 
område:

300
hektar mark planeras 
att förberedas inför 
framtiden.
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I mångt och mycket är det komplext för utomstående att ta sig genom 
de olika delarna i processen från att söka etableringsplats till plan och 
bygglov och vidare till själva etableringen på själva marken. Det finns en 
utmaning i att kunna erbjuda en tydlig och enhetlig vägledning för eta-
blerare och intressenter. Det framgångsrika arbetet som bedrivs idag 
beror till stor del på ett stort individuellt engagemang från medarbetare 
i kommunen snarare än en samordnad process. En sådan samordnad 
process behöver utvecklas i samverkan i förvaltningen och Telgebolagen.

Vision
Södertäljes samhällsbyggnads- och etableringsarbete bedrivs utifrån de 
tre hållbarhetsprinciperna och Agenda 2030. Fokus ligger på att stärka 
och ge det befintliga näringslivet förutsättningar att utvecklas på orten 
men också att attrahera nya etableringar som kompletterar och stärker 
den lokala och regionala arbetsmarknaden.   

För att tillgodose marknadens behov och efterfrågan krävs att arbetet 
med planering för ny verksamhetsmark sker taktiskt och med långsiktigt 
hållbar utveckling som målsättning. Södertälje kommun utvecklar sitt 
markinnehav i nära samverkan med andra aktörer. Almnäs Stockholm 
syd och Södertuna i Järna är två exempel på stora områden som ut- 
vecklas tillsammans med privata fastighetsaktörer. I mer stads- och 
kollektivtrafiknära som Moraberg, Vasa och runt Södertälje syd är fokus 
på arbetsplatsintensiva verksamheter som behöver närhet till kollektiva 
transporter. Det finns möjlighet att hitta mark och lokaler för expansion 
både inom centralorten och i de olika kommundelarna.

Fo
to

: S
ca

n
d

in
a

v



22

Näringslivsstrategi 2021–2025 | Insatsområden

Företagen i Södertälje som vill växa möts av en serviceinriktad, tillgänglig 
och proaktiv kommun som ser till företagens behov. Kommunen samord-
nar sina interna interna processer och ger ett professionellt och enhetligt 
bemötande till såväl befintliga som nya aktörer och genom det bistår 
dem till en lyckad etablering. Till detta krävs även ett nära och strukturerat 
samarbete med privata fastighetsägare. Kommunen arbetar proaktivt 
med att locka företag som kan skapa nya arbetstillfällen och därigenom 
bidrar till fler jobb för Södertäljes invånare.

I arbetet med nationella och regionala infrastrukturfrågor söker Södertälje 
kommun samverkan med näringslivet och andra aktörer i dialogen med 
stat och region då detta ger samverkande aktörer bättre förutsättningar 
att nå gemensamma målsättningar. Centralt för Södertälje och dess 
samverkansaktörer är att utveckla de kollektiva färdmedlen, både för 
kommunala transporter och regionalt mellan regionens knutpunkter och 
interregionala transporter. Det ska vara lätt att ta sig till och från Söder- 
täljes olika delar oavsett transportslag, det gäller såväl logistiska lösningar 
som persontransporter. Här ligger satsningar på både det nationella 
vägnätet och järnvägsnätet men också satsningar på att koppla 
samman de båda med sjöfarten via Södertälje hamn. 

Södertäljes bostadsbyggande skapar förutsättningar för nya och 
befintliga företag att långsiktigt investera i Södertälje då vi kan erbjuda 
attraktiva bostäder och därmed ge förutsättningar för ytterligare eta- 
bleringar. Kommunen tar tillvara den stora efterfrågan hos intressenter 
som vill bygga genom att ha en kontinuerlig samhällsplaneringsmodell 
som styr och driver stadsutvecklingsarbetet. Stadsutvecklingen och 
exploateringsarbetet bedrivs inom ramen för god ekonomisk hushållning.

Insatser
• Södertälje kommun arbetar aktivt med att få befintligt näringsliv att 

växa och utvecklas i kommunen. 
• Södertälje kommun utgår från en transparent, välutvecklad och 

samordnad process för lokalförmedling, markanvisning och plan- 
beredskap. 

• Södertälje kommun verkar för ett proaktivt exploaterings- och 
planarbete samt ett välinventerat kommunalt markinnehav, som 
möter näringslivets behov.

• Södertälje kommuns markanvisningspolicy görs tydligare och 
kommuniceras till näringslivet. 

• Södertälje kommun arbetar utifrån en tydlig och långsiktig eta- 
bleringsstrategi. Målet är att locka hit företag som bidrar till fler jobb 
och en hållbar utveckling. 

• Södertälje kommun arbetar offensivt gentemot företag som driver 
miljösmarta lösningar och cirkulär ekonomi.

• Utvecklingen av infrastrukturen för både båt, järnväg, bil och cykel ut-
vecklas för att möjliggöra en hållbar tillväxt av näringslivet i Södertälje.  

Det ska vara lätt att 
ta sig till och från 
Södertäljes olika delar 
oavsett transportslag.
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Uppföljning
Varje insatsområde mäts genom ett antal uppföljningsmått enligt nedan:

Mått för uppföljning Nuläge Södertälje Nuläge Sverige Riktvärde 2021–2025

Etableringsklar mark 8 hektar 30 hektar

Planlagd mark för bostads-
byggande

650 1000

Etableringsprocess, nöjdhet* – –

Förklaring:

• Etableringsklar mark i Södertälje Kommun definieras som att 
detaljplan för området/marken är klar. Det finns infrastruktur i form av 
gator, vägar samt vatten och avlopp fram till tomtgräns. Nuläge avser 
2020. Riktvärde avser etableringsklar mark på årlig basis.

• Planlagd mark för bostadsbyggande definieras som antagna 
detaljplaner, färdiga att bebyggas. Mått avser antal bostäder som 
antagna detaljplaner innehåller. Nuläge avser 2020 (januari–augusti) 
och riktvärde avser årlig basis. 

• *Etableringsprocess, nöjdhet. Detta är en mätning som är under 
bearbetning av samhällsbyggnadskontoret med ambition att starta 
upp 2021. Varje genomförd etablering ska följas upp med en kund- 
undersökning för att ge en lägesbild i hur Södertäljes etablerings- 
arbete bedrivs och vilka kundnyttor vi kan se och även ge oss 
möjlighet att förbättra arbetet. Undersökningen ska utgå från ett 
flertal olika parametrar som t.ex. hur man upplever vår service och 
stöd under processen från första kontakt med kommunen till färdig 
etablering. Mått, nuläge och riktvärde tas fram och läggs in i 
näringslivsstrategin.
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En näringslivsinriktad 
kompetensförsörjning

• KF:s mål: Kunskapskommunen Södertälje

Nuläge
Näringslivets kompetensförsörjning är central för att befintligt näringsliv 
ska växa och utvecklas och skapa fler jobb i Södertälje. Att Södertälje 
är en attraktiv stad för inflyttade, boende och företag underlättar 
kompetensförsörjningen för näringslivet. Södertälje har ett attraktivt 
läge med fantastisk natur och god infrastruktur.

Södertäljes arbetsmarknadsregion är större än Södertälje kommun och 
omfattar både Stockholmsregionen och Mälardalen. Den totala arbets-
marknaden är viktig och därför krävs ett omfattande regionalt samarbete 
för att lösa kommunens och företagens utmaningar med kompetens- 
försörjningen. 

Södertälje har en stor lokal arbetsmarknad med över 53 000 arbetstillfällen 
och det skapas många nya arbetstillfällen varje år. En betydande andel 
av nya jobb tas dock inte av Södertäljebor utan av inpendlare. Södertälje 
har en kraftig nettoinpendling till kommunen (se diagram nedan). Denna 
har ökat stadigt de senaste åren, 2018 uppgår inpendlingen till cirka 
24 000 personer och utpendlingen till cirka 17 000. Detta ger ett in- 
pendlingsnetto på drygt 7 000 personer. Mellan 2014 och 2018 skapades 
5 750 nya arbetstillfällen i Södertälje. Utifrån ökningen av antalet 
inpendlare under samma period konstateras att 58 procent av dessa 
arbetstillfällen har tagits av inpendlare:

In- och utpendling
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53 000
arbetstillfällen 
i Södertälje.
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I Södertälje finns ett kompetensgap mellan arbetsmarknadens krav på 
kompetens och invånarnas utbildningsnivå, se diagram nedan (andel 
invånare med eftergymnasial utbildning 25–64 år). För få invånare har en 
eftergymnasial utbildning, och detta är en stor utmaning för de företag 
som verkar och lever i Södertälje. 

Utbildningsnivån ökar stadigt i Södertälje men ligger betydligt lägre än 
övriga Sverige och når inte upp till företagens krav. 2018 hade Södertälje 
34,5 procent eftergymnasial utbildning (Sverige 43,2) medan 41 procent 
av arbetstillfällena kräver detta.

Andel invånare med eftergymnasial utbildning
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Kompetensgapet leder till en stor inpendling av kompetens och inne- 
bär en osäkerhetsfaktor för det lokala näringslivet. I Svenskt Näringslivs 
mätning kompetensförsörjningsindex (se diagram nedan) har det lokala 
näringslivet gett Södertälje ett lågt betyg de senaste åren och klart lägre 
än Sverigesnittet. 2020 har dock betyget ökat till 2,72 och ligger därmed 
nästan i nivå med övriga landet på 2,78. Det är viktigt att företagare upp-
lever att de har goda möjligheter att hitta relevant kompetens i Södertälje.

Tillgång till relevant kompetens
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Andelen invånare i Södertälje som erhåller ekonomiskt bistånd är något 
högre i Södertälje jämfört med övriga Sverige, se diagram nedan. Ut- 
vecklingen är dock positiv, andelen har minskat successivt de senaste 
åren, 2019 uppbär 3,8 procent11 av invånarna ekonomiskt bistånd jämfört 
med 3,7 procent i Sverige. En stor grupp står till arbetsmarknadens 
förfogande. Detta är en enorm resurs som bör utvecklas för att tillgodose 
näringslivets behov.

Andel invånare med ekonomiskt bistånd

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
2015

 Södertälje  Sverige

2016 2017 2018 2019

11 Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd. Källa SCB.

3,8
procent av Södertäljes 
invånare uppbar 
ekonomiskt bistånd 
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27

Näringslivsstrategi 2021–2025 | Insatsområden

Grundskolan är en viktig nyckel i detta arbete och behöver hålla en 
god kvalitet för att skolresultaten ska öka. En bra skola bidrar dessutom 
positivt till kommunens attraktivitet. Genom bra skolresultat stärks 
elevernas möjligheter till att göra egna val, att få arbete och få en bra 
framtid. Gymnasieskolans program för Ung Företagsamhet är en viktig 
grund för ungas entreprenörskap och ingång till eget företagande

Antal UF-elever gymnasiet
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Andel gymnasielever under läsåret 2019/20 som startat UF-företag ligger 
på 14 procent i Södertälje jämfört med 31 procent i Sverige och 25 procent 
i Stockholms Län. Andelen UF-elever har minskat betydligt de senaste tre 
läsåren i Södertäljes gymnasieskolor, läsåret 2016/17 var det 25 procent 
som startade UF-företag.

Vision
Näringslivet i Södertälje ges förutsättningar att hitta sin kompetens bland 
kommunens invånare eller inom arbetsmarknadsregionen. Att minska 
kompetensgapet mellan företagens behov och medborgarnas kunskaps-
nivå är centralt i denna ambition. Fler grupper oavsett kön, etnisk bak-
grund eller funktionsnedsättning blir anställningsbara.

Södertäljebornas attraktivitet på arbetsmarknaden ökar då den generella 
utbildningsnivån höjs. Detta gäller speciellt andelen invånare med efter-
gymnasial utbildning. Genom samverkan mellan näringslivet, kommunen 
och bolagen samt arbetsförmedlingen och utbildningsaktörer på samtliga 
nivåer hittar Södertäljes företag den kompetens de söker, och kommunen 
och Telgebolagen tar ett större ansvar för att minska utanförskapet. 

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen (komvux, SFI) möjliggör att fler 
kommuninvånare får en yrkesutbildning eller en behörighet för vidare 
studier. Yrkeshögskolan har en bärande roll för att tillgodose näringslivets 
behov av kompetens. 

Entreprenörskap och eget företagande är en naturlig väg ut ur skolan 
likaväl som anställning eller studier. Ett ökat fokus på entreprenörskap i 

14
procent av Söder- 
täljes gymnasieelever 
startade UF-företag 
läsåret 2019/20.
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skolan stärker elevernas förmågor och ökar elevernas möjligheter att 
forma sin egen och samhällets framtid.  

Utvecklingen av Södertälje Science Park och livsmedelsnoden samt KTH:s 
expansion i Södertälje är viktig för industrin och för samhällsutvecklingen. 
Det är attraktivt att studera och bosätta sig i Södertälje kommun, och 
därför väljer fler studenter som avslutat sina studier att stanna i 
Södertälje. 

Insatser
• Södertälje kommun arbetar aktivt regionalt för att stärka kompetens-

försörjningen både för företagen och för de kommunala verksam- 
heterna.

• Södertälje kommun ökar samverkan mellan näringslivet, näringslivs-
avdelningen, vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen för att skapa 
utbildningar, mötesplatser och nätverk som mer är kopplade till 
näringslivets framtida kompetensförsörjning.

• En ökad samverkan mellan utbildningskontoret, socialkontoret, 
omsorgskontoret, näringslivsavdelningen, Telge Tillväxt, arbets- 
förmedlingen och företag behöver utvecklas för att gemensamt 
lösa kompetensbristen inom vårdsektorn.

• Den resurs som finns i Södertälje kommun i form av människor som 
står utanför arbetsmarknaden utvecklas utifrån näringslivets behov 
av kompetens. Anställningsbarheten i den gruppen ökar genom 
samverkan mellan socialkontoret, näringslivsavdelningen, 
utbildningskontoret och Telge Tillväxt.

• Södertäljes invånare blir mer attraktiva på arbetsmarknaden genom 
att öka andelen med en eftergymnasial utbildning. Södertälje 
kommun samverkar med näringslivet, näringslivsavdelningen och 
skolan för att skapa kvalitativa praktikplatser där elever får en möjlig-
het att pröva på yrken på en framtida arbetsmarknad. 

• Södertälje kommun verkar för att studenter som studerar på högskola 
efter examen blir kvar i kommunen genom att skapa attraktiva bo- 
städer. 

• Södertälje kommun underlättar pendling och förkortade restider för 
att möjliggöra arbete i och utanför centralorten. Utveckling av olika 
infrastruktursatsningar är centralt för att få en välfungerande region 
och därigenom ett starkt näringsliv. 

• Södertälje kommun fortsätter arbeta och utveckla Södertälje Science 
Park och livsmedelsnoden tillsammans med KTH och näringslivet. 

• Entreprenörskap är en viktig del från grundskolan till gymnasiet.
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Uppföljning
Varje insatsområde mäts genom ett antal uppföljningsmått enligt nedan:

Mått för uppföljning Nuläge Södertälje Nuläge Sverige Riktvärde 2025

Tillgång till relevant 
kompetens

2,7 2,8 3,0

Andel invånare med 
eftergymnasial utbildning

34,5 43,2 Enligt kommunstyrelsens 
verksamhetsplan

Andel invånare med 
ekonomiskt bistånd

3,8 3,7 Enligt socialnämndens 
verksamhetsplan

Andel UF elever 14% 31% 30%

Förklaring:

• Delindex i Svenskt Näringsliv mätning Lokalt Företagsklimat där 
företag bedömer tillgång till relevant kompetens. Kallas även 
Kompetensförsörjningsindex. Nuläge avser 2020. Riktvärdet ska 
eftersträvas till 2025. 

• Andel invånare 25–64 år som har eftergymnasial utbildning tas från 
SCB. Nuläge avser 2018. Riktvärde fastställs årligen i Kommun- 
styrelsens Verksamhetsplan.

• Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd 
tas från SCB. Nuläge avser 2019. Riktvärde fastställs årligen i Social- 
nämndens Verksamhetsplan.

Andel gymnasieelever i en årskull som driver UF-företag enligt statistik 
från Ung Företagsamhet och Skolverket. Nuläge avser läsåret 2019/20. 
Riktvärdet ska eftersträvas till 2025.
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Uppföljning och styrning

Kommunstyrelsen har genom styrgruppen det övergripande ansvaret 
för uppföljning och styrning av näringslivsstrategin. Nämnder och 
styrelser sätter lokala mål, förvaltningen och bolag ska löpande beskriva 
och rapportera aktiviteter utifrån strategins insatser och som leder till 
ökad visionsmåluppfyllelse. I Bilaga 1 finns en matris där samtliga in- 
satser finns med tillhörande ansvarig nämnd.

Kontorscheferna och vd ansvarar för att verksamheterna skapar 
aktiviteter som bidrar till att visionen nås. Aktiviteter implementeras i 
befintliga verksamhets- och affärsplaner och rapporteras löpande till 
styrgruppen och till kommunstyrelsen årligen. 

Näringslivsavdelningen stöttar och är med i utvecklingsarbetet som 
expertkompetens och samarbetspartner mellan kontoren och bolagen. 
Näringslivsavdelningen samordnar kommunens generella näringslivs- 
kontakter och samverkar med kommunens övriga verksamheter kring 
näringslivets utveckling.

Näringslivsstrategin ska revideras i samband med årlig rapportering eller 
vid behov. Det är särskilt viktigt att strategin är uppdaterad i förhållande 
till mål och budget samt prioriteringar i kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige.

Kommunikation

Kommunikation och dialog kring Södertäljes näringslivsstrategi ska ske 
löpande. Kommunikationen ska ske både inåt i organisationen och utåt 
till näringslivet samt både genom att samla in synpunkter och beskriva 
processer. Södertälje kommun har en löpande dialog med det befintliga 
näringslivet i Södertälje för att kommunicera aktiviteter och lyssna in 
förslag till förbättringar. 

Indikatorer och aktiviteter som sker i Södertälje kommun och Telgebolagen 
behöver löpande kommuniceras i samverkan inåt i organisationen och 
utåt till näringsliv och invånare i Södertälje. De viktigaste aktiviteterna 
och deras mål väljs av styrgruppen och samlas ihop för att publiceras i 
lämplig kanal. Denna näringslivsstrategi publiceras även i förenklad form 
på Södertälje kommuns hemsida.
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BILAGA 1: 
Uppföljningsmatris

Insats Uppföljning Genomförande

Insatsområde: Stimulera tillväxt och företagsamhet
KF-mål: Attraktiva Södertälje 
KF-mål: Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

Södertälje kommun ska aktivt arbeta för att det befintliga nä-
ringslivet växer hållbart och utvecklas samt skapar fler jobb i 
Södertälje. 

kommunstyrelsen samtliga kontor och bolag

Södertälje kommun ska uppmuntra entreprenörskap i 
skolans genom externa entreprenörsorganisationer samt 
utvecklingen av Science Park. 

kommunstyrelsen
utbildningsnämnden
kommundelsnämnder

utbildningskontoret

Södertälje kommun ska aktivt facilitera mötesplatser och di-
aloger för att möjliggöra nätverkande och affärsmöjligheter 
för Södertäljes företag. Södertälje kommun ska uppmuntra 
alla branscher att vara en aktiv del av det lokala näringslivet.

kommunstyrelsen destination Södertälje

Södertäljes varumärke och attraktivitet stärks genom fler 
möten och evenemang i hela Södertälje kommun. Evene-
mang sker genom samverkan mellan Södertäljes företag och 
Södertälje kommun. 

kommunstyrelsen
tekniska nämnden 
stadsbyggnadsnämnden
kommundelsnämnder

destination Södertälje
samhällsbyggnadskontoret

Ambitionen om att bli Årets stadskärna 2023 är viktig och den 
ska prägla utvecklingsarbetet och samverkan i stadskärnan

kommunstyrelsen
stadsbyggnadsnämnden
tekniska nämnden

destination Södertälje
samhällsbyggnadskontoret

Vid upphandling eftersträvar kommunen och Telgebolagen 
att Södertäljes företag kan svara på ett enkelt och rättssä-
kert sätt. Lokala företag ska stimuleras till att lämna anbud 
i upphandlingar och att bli leverantör till kommunen och 
Telgebolagen.

styrelsen för Telge Inköp samtliga kontor och bolag

Södertälje kommun ska utveckla en hållbar infrastruktur 
både in till stadskärnan och till kommundelarna för att möj-
liggöra in- och utpendling samt minska klimatpåverkan och 
förbättra luftkvaliteten. Bredbandsutbyggnad på landsbyg-
den är central.

tekniska nämnden
stadsbyggnadsnämnden
kommundelsnämnder

samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun fortsätter arbetet med att vara en ut-
vecklingsnod för hållbar livsmedelsproduktion.

kommunstyrelsen destination Södertälje

Insatsområde: En serviceinriktad myndighetsutövning  
KF-mål: Attraktiva Södertälje 
KF-mål: Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

Södertälje kommun ska arbeta aktivt med attityder till och 
förståelse för företag och företagande hos politiker och 
tjänstemän.

stadsbyggnadsnämnden
socialnämnden
tekniska nämnden
miljönämnden
kommundelsnämnder
styrelsen för Telge Inköp
styrelsen för Telge Nät

samtliga kontor och bolag
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Insats Uppföljning Genomförande

Södertälje kommuns arbete med tillstånd och tillsyn bedrivs 
på ett effektivt och rättssäkert sätt, med gott bemötande och 
det finns rutiner för att tydligt informera om avgifter.

stadsbyggnadsnämnden
socialnämnden
tekniska nämnden
miljönämnden
kommundelsnämnder
styrelsen för Telge Inköp
styrelsen för Telge Nät

samtliga kontor och bolag

I Södertälje kommun ska tidig samordning och ett lotsande 
förhållningssätt ske där de sökande har behov av beslut i 
flera instanser. 

stadsbyggnadsnämnden
socialnämnden
tekniska nämnden
miljönämnden
kommundelsnämnder
styrelsen för Telge Inköp
styrelsen för Telge Nät

samtliga kontor och bolag

Förvaltning i Södertälje kommun och Telgebolag som om-
fattas av NKI (SKR:s mätning) implementerar NKI-mål och 
aktiviteter i den löpande verksamhetsplanen.

stadsbyggnadsnämnden
tekniska nämnden
miljönämnden
socialnämnden
kommundelsnämnder

samhällsbyggnadskontoret
miljökontoret
socialkontoret

Södertälje kommun ska fortsätta att utveckla digitala tjänster 
kopplat till kommunens myndighetsutövning.

kommunstyrelsen kommunikationsavdelningen

Insatsområde: Ett tydligt stadsbyggnads och etableringsarbete   
KF-mål: Attraktiva Södertälje 
KF-mål: Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

Södertälje kommun arbetar aktivt med att få befintligt nä-
ringsliv att växa och utvecklas i kommunen. 

kommunstyrelsen
stadsbyggnadsnämnden
kommundelsnämnder

destination Södertälje
samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun utgår från en transparent, välutvecklad 
och samordnad process för lokalförmedling, markanvisning 
och planberedskap. 

stadsbyggnadsnämnden
kommundelsnämnder

samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun verkar för ett proaktivt exploaterings- 
och planarbete samt ett välinventerat kommunalt markinne-
hav som möter näringslivets behov.

stadsbyggnadsnämnden
kommundelsnämnder

samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommuns markanvisningspolicy görs tydligare 
och kommuniceras till näringslivet. 

stadsbyggnadsnämnden
kommundelsnämnder

samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun arbetar utifrån en tydlig och långsiktig 
etableringsstrategi. Målet är att locka hit företag som bidrar 
till fler jobb och en hållbar utveckling. 

stadsbyggnadsnämnden
kommundelsnämnder

samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun arbetar offensivt gentemot företag som 
driver miljösmarta lösningar och cirkulär ekonomi.

stadsbyggnadsnämnden
tekniska nämnden
miljönämnden 
kommundelsnämnder

samhällsbyggnadskontoret
miljökontoret

Utvecklingen av infrastrukturen för både båt, järnväg, bil och 
cykel ska utvecklas för att möjliggöra en hållbar tillväxt av 
näringslivet i Södertälje.

stadsbyggnadsnämnden
tekniska nämnden
kommundelsnämnder

samhällsbyggnadskontoret

Insatsområde: En näringslivsinriktad kompetensförsörjning    
KF-mål: Kunskapskommunen Södertälje 
KF-mål: Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

Södertälje kommun ska aktivt arbeta regionalt för att stärka 
kompetensförsörjningen både för företagen och för de kom-
munala verksamheterna.

kommunstyrelsen destination Södertälje

Södertälje kommun ökar samverkan mellan näringslivet, 
näringslivsenheten och vuxenutbildningen för att skapa 
utbildningar, mötesplatser och nätverk som mer är kopplade 
till näringslivets framtida kompetensförsörjning.

utbildningsnämnden
socialnämnden
omsorgsnämnden
kommunstyrelsen
kommundelsnämnder

utbildningskontoret
socialkontoret
omsorgskontoret
destination Södertälje
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Insats Uppföljning Genomförande

En ökad samverkan mellan utbildningskontoret, socialkon-
toret, omsorgskontoret, näringslivsavdelningen, Telge Tillväxt 
och företag behöver utvecklas för att gemensamt lösa kom-
petensbristen inom vårdsektorn.

utbildningsnämnden
socialnämnden
omsorgsnämnden
kommunstyrelsen
kommundelsnämnder
styrelsen för Telge Tillväxt

utbildningskontoret
socialkontoret
omsorgskontoret
destination Södertälje
Telge Tillväxt

Den resurs som finns i Södertälje kommun i form av 
människor som står utanför arbetsmarknaden ska utvecklas 
utifrån näringslivets behov av kompetens. Anställnings-
barheten i den gruppen ska öka genom samverkan mellan 
Socialkontoret, Näringslivsavdelningen, utbildningskontoret 
och Telge Tillväxt.

socialnämnden
Styrelsen för Telge Tillväxt

socialkontoret
Telge Tillväxt

Södertäljes invånare blir mer attraktiva på arbetsmarknaden 
genom att öka andelen med en eftergymnasial utbildning. 
Södertälje kommun samverkar mellan näringslivet, närings-
livsavdelning och skolan för att skapa kvalitativa praktik-
platser där elever får en möjlighet att pröva på yrken på en 
framtida arbetsmarknad. 

utbildningsnämnden
kommundelsnämnder

utbildningskontoret

Södertälje kommun ska verka för att studenter som studerar 
på högskola efter examen blir kvar i kommunen genom att 
skapa attraktiva bostäder. 

stadsbyggnadsnämnden
kommundelsnämnder

samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun ska underlätta pendling och förkortade 
restider för att möjliggöra arbete i och utanför centralor-
ten. Utveckling av olika infrastruktursatsningar är centralt 
för att få en välfungerande region och därigenom ett starkt 
näringsliv. 

stadsbyggnadsnämnden
tekniska nämnden
kommundelsnämnder

samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun fortsätter arbeta och utveckla Södertälje 
Science Park och livsmedelsnoden tillsammans med KTH och 
näringslivet. 

kommunstyrelsen destination Södertälje

Entreprenörskap är en viktig del från grundskolan till gymna-
siet.  

utbildningsnämnden
kommundelsnämnder

utbildningskontoret
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Destination Södertälje
Besök: Stadshuset, Nyköpingsvägen 26, Södertälje
Tel: 08-523 010 00 (Kontaktcenter)
E-post: info@sodertalje.se
www.sodertalje.se
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