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TJÄNSTESKRIVELSE BESLUT 

2018-08-30 

Samhällsbyggnadskontoret 

Stadsbyggnadsnämnden 

Strukturplan för Mariekälla/Saltskog 

Dnr: SBN-2016-02414 

Sammanfattning  

I kommunens översiktsplan 2013-2030 anges Mariekälla som ett av de områdena som ska ges 

särskild prioritet bland kommunens större utvecklingsinsatser.  Mariekälla med sin relativt låga 

och blandade bebyggelse ligger redan nära centrum och kräver delvis ”kirurgiska” tillägg för att 

komplettera stadsmiljön enligt översiktsplanen. Som grund för stadsutvecklingsprojekt med 

förtätning med attraktiva bostäder, verksamhetslokaler, handel och parker behöver en plan för 

den övergripande strukturen för området tas fram inför kommande detaljplaneläggning. Inom 

mindre del av området pågår en markanvisnings där avtal har skrivits på av exploatörer (norra 

Saltskog).  

Ärendet 

Strukturplanen är ett planeringsdokument som på stadsdelsnivå redovisar den tänkta 

övergripande fysiska strukturen för en stadsdel år 2036. Strukturplanen är inte juridisk bindande 

utan ska fungera som en grund för framtida stadsutvecklingsprojekt. 

Vid framtagandet av strukturplanen har en medborgardialog genomförts. Tillsammans med en 

referensgrupp har kommunen arbetat fram strukturplanens slutgiltiga innehåll och utformning. 

Resultatet är en sammanvägning av kommunens analys av området samt medborgarnas 

synpunkter och visioner för deras stadsdel. 

Strukturplanen kommer användas internt som vägledning och inspiration för kommande 

planarbeten och utredningar på en mer detaljerad nivå. Strukturplanen kommer även fungera 

som ett underlag för medborgare, exploatörer och andra aktörer för att förstå kommunens tankar 

om kommande utveckling. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-11-15 

Tjänsteskrivelse 2018-08-30 (denna handling) 

Analys av Mariekälla & Saltskog (Bilaga) Version 1 2018-09-13 

Medborgardialog för Mariekälla & Saltskog (Bilaga) Version 1 2018-09-13 
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Förslagsdel för Mariekälla & Saltskog Version 1 2018-09-13 

Strukturplan för Mariekälla och Saltskog Version 1 2018-09-13 (Hela strukturplanedokumentet) 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Strukturplanen bidrar inte till några ekonomiska konsekvenser. 

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 
Att godkänna strukturplan för Mariekälla och Saltskog (förslagsdel) som ett vägledande 

planeringsunderlag i Södertälje kommuns fortsatta planarbete. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Handläggaren 

 

  

Andreas Klingström Homan Gohari 

Planchef Samhällsbyggnadsdirektör 

 

 

Handläggare: Hanna Becirovic 

Planarkitekt 

Planenheten 

E-post: hanna.becirovic@sodertalje.se 
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