
Bernt Lindgren berättade om möjligheterna till samåkning för Madeleine Askelöf, miljöstrateg, Susanna Landfeldt, fritidskonsulent, och 
Annika Jonsson, sekreterare kommunalrådskansliet.  foto: stefan lindström 

nyheter Miljonsatsning på nystartskontoret
Södertälje Kommunen satsar 4,2 miljoner kronor på ett 
nystartskontor som ska drivas av näringslivskontoret. Ny-
startskontoret i Södertälje ska erbjuda individuellt anpassad 
vägledning och vänder sig främst till personer vars förutsätt-
ningar att komma in på arbetsmarknaden är begränsade. 

– Vi vänder oss till alla som vill och skulle kunna starta 
företag eller kanske utveckla ett företag som de redan startat, 
säger Ulf Larsson, programansvarig på Nutek. 

Sl och landstinget kritiserar Konstfack
StocKholMS LÄN Kritiken mot Konstfacks interna utredn-
ing som fastslår att skolan inte behöver ta varken juridiskt 
eller etiskt ansvar för sina elevers projekt väcker kritik. Efter 
att en elev sprejat ner en tunnelbanevagn och en annan fått 
en påhittat psykos riktar SL och Stockholms läns landsting nu 
skarpa ord mot Konstfack.

– Konstfack vill uppenbarligen inte ta konsekvenser av sina 
elevers handlingar, säger landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP).

Vill locka fler att 
samåka till jobbet
Södertälje kommun erbjuder tjänst till de anställda.
Södertälje kommun gjorde i 
onsdags en satsning på att få 
fler att samåka. Kommunen 
har erbjudit sina anställda 
samåkning sedan 2002 men 
funktionen har legat i träda 
det senaste året.

– Länken på kommunens intranät har 
inte fungerat men nu har vi tagit tag i 
det, säger Christine Persson, som är ny 
miljöstrateg på Södertälje kommun se-
dan november förra året.

För kommunen är målet att så många 
som möjligt ska samåka för att minska 
koldioxidutsläppen. För den anställda 
ligger vinsten i att man spar pengar på 
att samåka. Det handlar både om ben-
sin och slitage på bilen. 

– Vi i kommunen måste titta på oss 
själva först när vi ska jobba med att få 
hela samhället mer miljövänligt. Därför 
erbjuder vi de anställda denna tjänst, 
säger Christine Persson.

I onsdags var Bernt Lindgren, koor-
dinator på Svensk samåkningstjänst, 

på plats i stadshuset för att visa samåk-
ningssystemet. 

Han berättar att de stora arbetsgivar-
na i Södertälje är anslutna till systemet. 
Kommunen, Astra Zeneca, Scania och 
Telge är med. 

För tillfället är över 
400 användare aktiva 
i Stockholms län och 
tillsammans har gett 
upphov till nästan 2 000 
möjliga samåkningsre-
sor varje vecka. Han vi-
sar också att han får ett 
tiotal träffar på samåk-
ning mellan Stockholm 
och Södertälje. 

Systemet bygger på att användarna 
registrerar resor till och från jobbet som 
de vill göra regelbundet. Samåknings-
tjänst erbjuder bara att man är ansluten 
via sin arbetsgivare. 

Bernt Lindgren berättar att detta ger 
en säkerhet eftersom alla måste använ-
da sin jobbmejl för att logga in och kan 
på så sätt bli identifierade. 

En av dem som visade intresse för 
samåkning var Annika Jonsson, admi-

nistrativ sekreterare på kommunalråds-
kansliet. 

– Jag ser att jag kan göra både miljö-
mässiga och kostnadsmässiga vinster. 
Kostnaderna för att åka bil drar iväg. 
Och att åka kollektivt från Oxelösund 
är inget allternativ. Det tar för lång tid, 

säger Annika Jonsson.
SJ:s miljökalkylator 

visar att en personbils-
resa mellan Stockholm 
och Södertälje släpper ut  
6,88 kilogram koldioxid. 
Detta gäller om man har 
en modern bil men miljö-
klass 2005. 

Att vara två personer i 
bilen ger en marginell ök-

ning av utsläppen enligt kalkylatorn. 
Samtidigt som Södertälje kommun 

lockade sin anställda att börja samåka 
visade man också tjänsten för andra 
kommuner. Bland annat Tyresö och Ny-
kvarn hade representanter på plats. 

w Samåkning presenterades i Södertäljes stadshus

”Avveckla inte 
nollarrendet”
SVerIGe Mats Pertoft (MP) riksdagsledamot från 
Hölö och ordförande i demokrati- och mångfalds-
beredningen i Södertälje, har ställt en fråga till 
jordbruksminister Eskil Erlandsson (C).

Frågan gäller avvecklingen av nollarrende för 
ekologisk odling i Södertälje kommun. Arrendet 
har använts sedan 80-talet för att uppmuntra till 
ekologisk odling på kommunens mark. 

Pertoft kallar avvecklingsbeslutet ”heltokigt”.  

Halef (KD) vill 
ha badvakter
Södertälje Robert Halef, gruppledare för Krist-
demokraterna i Södertälje, vill att kommunen ska 
ta reda om det finns ett behov av att ha badvakter 
vid kommunes utomhusbad. Motionen har remit-
terats till kultur- och fritidskontoret. 

I ett tjänsteutlåtande skriver kontoret att det 
skulle vara en god idé att ha badvakter. Nu ska 
flera olika nämnder sätta sig in i ärendet. 

”Kostnaderna 
för att åka bil 
drar iväg.”
 AnnikA jonsson
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Södertälje Södertälje sjukhus gjorde fel – Peter 
Magnusson blev felbehandlad. 

Den ursäkten framförde sjukhusets ledning och 
styrelse i ett pressmeddelande i tisdags. 

”Styrelsen och sjukvårdsledningen riktar en 
ursäkt till Peter Magnusson för det sätt som han 
blev bemött när han 
framförde kritik kring 
attityder rörande 
främlingsfientlighet 
på intensivvårdsavdel-
ningen (IVA)”, står det 
i pressmeddelandet. 

Situationen på 
sjukhuset blev en 
rikssnackis när Peter 
Magnusson berättade 
om sina erfarneheter i 
SVT debatt i januari.

Kort efter programmet beslutade sjukvårds-
direktören Mikael Runsiö att anklagelserna skulle 
utredas – av intensivvårdsavdelningen. 

Utredningen spårade ur. Peter Magnusson fick 
sitta i timslånga möten och bland annat svara på 
frågor om varför han hade vänt sig till media.

Under ett möte spelade Magnusson in den hät-
ska stämningen på band som sedan spelades upp i 
SVT:s debattstudio i slutet av februari.  

Sjukhuset fick kritik för att ha brutit mot 
meddelarfriheten. I tisdags begärde JK Göran 
Lambertz ett yttrande från sjukhuset. Han vill att 
ledningen ska ge sin version av vad som inträffade 
efter att Magnusson medverkat i tv.

Sjukhusledningen skriver i pressmeddelandet 
att juridisk expertis ska hjälpa till att bedöma om 
sjukhuset har brutit mot meddelarfriheten. 

Ledningen kommer även att ”arrangera olika 
utbildningsinsatser, både vad gäller frågor rö-
rande mångfald och meddelarfrihet”. 

Nu erkänner 
sjukhuset att 
det begåtts fel

”Det har före-
kommit vissa 
attitydproblem 
på IVA.”
 ur ett 
pressmeddelAnde från 

sjukhusledningen

l Hakim Chebchoub


