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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2017-03-22 

Samhällsbyggnadskontoret

 

Stadsbyggnadsnämnden 

 

 

Detaljplan för Slussholmen 

Diarienummer: SBN-2017-00654 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med projektet är att göra en detaljplan för Slussholmen, där marken ska planläggas för 
allmän platsmark. Visionen är att marken ska bli tillgänglig för allmänheten och ska fungera 
som en naturlig mötesplats i anslutning till vattnet. Ett café eller restaurang och grönytor där 
man bara kan ta det lugnt skulle passa på platsen. Kanalen och närheten till vattnet bör utnyttjas 
mer och genom att göra området mer tillgängligt för allmänheten kan vattnet bli en större del av 
staden än vad den är idag. Attraktiviteten ökar och förhoppningsvis leder det till att det blir mer 
liv och rörelse i staden.    

Planområdet består av Slussholmen inklusive Lotsudden samt Vänortsparken med Hebbevillan 
och restaurang Barolo. Projektet ligger under Södertälje city i samverkan (SCiS). 

Slussholmen inklusive Lotsudden ska enligt för programmet för Södertälje stadskärna 2009-
2029 planläggas för en aktivitetspark. 

Tidsplan: 

Samråd: Hösten 2017 

Granskning: Våren 2018 

Antagande: Hösten 2018 

shogne
Maskinskriven text
Ärende 23

shogne
Maskinskriven text
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Områdeskarta. Planområdesgränserna är ännu ej definierade. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse (denna handling) 2017-03-22 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Finansieras med hjälp av kommunala medel 

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 

Stadsbyggnadsnämnden (SBN) ger förvaltningen i uppdrag att starta och utarbeta ett förslag till 
detaljplan för Slussholmen samt beslut om samråd. 

Beslutet ska skickas till 

Akten SBK, plan 

Handläggare 
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Andreas Klingström Johan Hagland 

Planchef  Samhällsbyggnadsdirektör 

 
 
Handläggare: 
Katarina Vasiljevic 
   
Telefon: 08-523 071 74 
E-post: Katarina.Vasiljevic@sodertalje.se 




