
Pressinformation: Södertäljelyftet 
Tack vare ekonomiskt ansvarstagande och tydliga prioriteringar har vi nu utrymme att investera 

100 miljoner kronor under perioden 2017 – 2019 för att bygga Södertälje helt och hållbart. 

Genom tydliga prioriteringar, tuffa beslut och noggrann uppföljning har Södertälje kommuns ekonomi 
steg för steg förbättrats. När ekonomin förbättras och kommunens skuldsättning minskar ser vi ett 
utrymme för att skynda på och utöka investeringar för att bygga Södertälje helt och hållbart. När 
ekonomin förbättras ska det märkas i Södertäljebornas vardag. 100 miljoner kronor i investeringsmedel 
anslås under perioden 2017 – 2019 i ett program för att bygga Södertälje helt och hållbart, 
”Södertäljelyftet”. Nedan beskrivs några av investeringarna. I tabellen på nästa sida återfinns samtliga 
investeringar och när de ska genomföras. 

Attraktiva Södertälje 
Åtgärder för att höja levnadskvaliteten för kommuninvånarna, besökare, näringsliv och bidra till att fler 

vill bosätta sig i kommunen. Ett axplocka av beslutade investeringar: 

 Åtgärder gatumiljö och trafiksäkerhet. Behovet av ett förbättrat gatuunderhåll, 
trafiksäkerhetsåtgärder samt åtgärder för att allmänt höja kvaliteterna i gaturummet är stort. Att 
gator och vägar har en god standard är också en del i att skapa en attraktiv och fungerande 
livsmiljö, men även en förutsättning för att skapa en säker trafikmiljö för gång och 
cykeltrafikanter samt bilister. 

 Konstsnöspår Tveta. En investering för att ytterligare utveckla Tveta som rekreationsområde 
och förlänga säsongen för skidåkning.  

 Framtid Järna. Medel för att genomföra projekt utifrån förslag/idéer i samband med arbetet 
med Framtid Järna.  

Barn och ungas uppväxt 
Investeringar för att understödja vår prioritering av barn och ungas uppväxt. Ett axplocka av beslutade 

investeringar: 

 Upprustning av skolgårdar och lekmiljöer. Det finns en pågående plan för upprustning av 
skolgårdarna och våra offentliga lekmiljöer. Detta arbete kan genom detta skyndas på. 

 Säkra skolvägar. Även inom detta område finns det ett pågående arbete med att se över 
trafikmiljön kring våra förskolor och skolor. 

 Spontanidrott och idrottsplatser. Genom enklare investeringar kan existerande och nya miljöer 
rustas för både idrottande och lek. Bland annat avsätts investeringsmedel till Hölö IP, Enhörna 
Friluftsgård och Mölnbo IP. 

 IT-verkstäder fritidsgårdar. Projektet är en del av en långsiktig strategi i att förnya 
verksamheten, men även att skapa förutsättningar för barn och unga göra sig redo för vuxenlivet 
och arbetsmarknaden. 

Hållbara Södertälje 
Södertälje är på många sätt en föregångare när det gäller hållbarhet och detta synsätt behöver finnas med 

när vi utvecklar kommunen med nya bostäder och stadsmiljöer. Ett axplocka av beslutade investeringar: 

 Parker och gröna stråk. När Södertälje förtätas blir det än viktigare att lyfta fram och utveckla 
de ”gröna rummen” i stadsmiljön och kommundelarna. 

 Gång- och cykelvägar. Fler och bättre GC-vägar är viktig för att förenkla för medborgarna att i 
ökad utsträckning använda cykel. 

 Stadsnära odling. I framtidens hållbara Södertälje behöver vi hitta olika former för småskalig 
och stadsnära odling. 



Tabell: Fördelning Södertäljelyftet 
        

tkr År2017 År 2018 År 2019 

KDN Enhörna1 1000 1 100   

Asfaltsrink Enhörna   X   

BMX-bana Enhörna   X   

Staket kring konstgräsplanen   X   

Utegym Enhörna   X   

KDN Hölö-Mörkö1 1000 4500 1200 

GC-väg Wijbacksvägen     X 

Upprustning Hölö IP2    X   

KDN Järna1 1000 4 550 1 200 

Framtid Järna  X  X X 

KDN Vårdinge-Mölnbo1 1800 1500 500 

Spontanidrott Mölnbo IP X 

  Elljusspåret belysning nydragning     X 

GC-väg Mölnbo-Gnesta   X   

Kommunstyrelsen 3 000     

Infartsskyltar X     

Kultur- och Fritidsnämnden 5 650 9 400 400 

IT-verkstäder fritidsgårdar   X X 

Spontanidrott och idrottsplatser X X   

Torekällberget  X X   

Ismaskin Scaniarinken   X   

Christina Sandberg-staty X 

  Konstsnöspår Tveta3 

 

X 

 Omsorgsnämnden   600 600 

Åtg problemskapande miljöer LSS-boende + DV   X X 

Tillgänglighetsanpassningar   X X 

Socialnämnden   200 200 

Tillgänglighetsanpassningar   X X 

Tekniska nämnden 18 200 14 300 16 700 

Inköp av förskolebuss4 X     

                                                           
1
 För 2017 har kommundelsnämnderna 1 000 tkr för fritt avrop från nämnden. Underlag för investeringsäskande 

ska godkännas av kommunens Ekonomi och finansdirektör innan nämnden slutgiltigt godkänner fördelning av 

medel för 2017. 
2
 Innan projektstart ska dialog föras med Hölö/Mörkö IF kring behov och samarbeten för att maximera nyttan av 

avsatta investeringsmedel. 
3
 Innan projektstart ska en förstudie genomföras samt även i detta fall dialog med föreningslivet kring möjliga 

samarbeten. 

 

4
 Formellt görs investeringen av Tekniska nämnden och bussen hyrs sedan vidare till Utbildningsnämnden 



Mötesplatser, parker, lekplatser, utegym, badplatser   X X 

Odlingsstrategi   X   

Åtgärder gatumiljö och trafiksäkerhet X X X 

Åtgärder enligt VA-planen   X X 
Utbildningsnämnden 

 
5 000 4 000 

Upprustning skolgårdar   X X 

Äldreomsorgsnämnden   2 200 1 200 

Stimulerande miljöer vård- och omsorgsboenden   X X 

Tillgänglighetsanpassning ÄON   X X 

        

Summa 30 650    43 350 26 000 

 


