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Förslag till strukturplan och medborgardialog för Salems 
centrum

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30 om en ny inriktning på planering för framtida 
utveckling och exploatering i området Salems centrum. Den nya inriktningen innebär i 
korthet att kommunen kraftsamlar planeringen till de markområden i centrum som 
kommunen själv förfogar över och att fortsätta planera för 600 nya bostäder, nytt 
medborgarhus i centrum och fler besöksparkeringar.

På uppdrag av kommunstyrelsen har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen låtit Gehl 
Architects och Liljewall Arkitekter ta fram varsitt förslag till strukturplan för utvecklingen av 
området Salems centrum. 

Den politiska styrgruppen för Salems centrum och en tjänstepersongrupp inom miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har var för sig gjort en utvärdering av de två förslagen. Både 
styrgruppen och tjänstepersongruppen har funnit att Gehls förslag totalt sett är bäst lämpat 
att använda som utgångspunkt för fortsatt arbete och att vissa utpekade komponenter i 
Liljewalls förslag också bör tillvaratas i det fortsatta arbetet. 

Innan kommunstyrelsen tar ställning till att inleda detaljplanearbete i området anser 
styrgruppen att det är rimligt att Salemborna informeras om huvuddragen i den valda 
strukturplanen och även får möjlighet att lämna synpunkter på densamma. I skrivelse 
gällande medborgardialog Salem centrum, daterad den 15 mars 2021 framgår hur en sådan 
medborgardialog är tänkt att genomföras. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2021. 

Förslag till beslut

1. K
ommunstyrelsen beslutar att projektet ska byta namn till “Salems stadskärna”.

2. K
ommunstyrelsen beslutar välja arkitektbyrån Gehls förslag till strukturplan
som utgångspunkt för en medborgardialog om utvecklingen av Salems stadskärna. 
samt   tillämpliga delar av arkitektbyrån Liljewalls förslag på sätt som anges i
styrgruppens utvärdering.

3. K
ommunstyrelsen beslutar att genomföra en medborgardialog enligt beskrivning i 
ärendet och ger styrgruppen i uppdrag att besluta om närmare detaljer i  
utformningen av dialogen.

______________________
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Rebecka Grunditz
kommunikationschef

Skrivelse gällande medborgardialog Salem Centrum
Med anledning av att planeringen av en större ombyggnation av Salem centrum går in i 
nästa fas bör medborgarna i Salems kommun ges möjlighet att tycka till. Medborgarna ska 
känna att de har möjlighet att delta i utvecklingen av Salems centrum och att de getts 
möjligheten att se förslagen till hur en framtida stadskärna växer fram redan i 
planeringsstadiet.

Genom en sammanhållen och tydlig kommunikation om det nya planarbetet via utskick i 
brevlåda, annonsering i sociala medier, samt en digital utställning på salem.se kommer 
medborgare i Salems kommun att se vad som är på gång samt ges möjlighet att tycka till.

Insamling av synpunkter via formulär
För att tydligt och med god möjlighet till sammanställning och uppföljning kunna ta in 
medborgarnas synpunkter på en framtida förändring av Salem Centrum kommer två vägar 
till dialog att upprättas. Dels kommer baksidan av utskicket i allas brevlådor ha ett formulär 
som är enkelt att fylla i och skicka in till kommunen och dels kommer det på webbplatsen 
finnas en länk till ett webbformulär. 

Frågeställning i formuläret:
Tyck till på salem.se/Salemscentrum 

 Vad tycker du är bra med förslaget?
Fritextsvar

 Vad tycker du är dåligt med förslaget?
Fritextsvar

Utskick kommer delas ut i alla brevlådor den 7/4
Samma dag kommer annonsering att starta på facebook för att styra in medborgare mot den 
digitala utställningen på webbplatsen som kommer att läggas ut samtidigt. 

Medborgardialogen kommer att pågå fram till den 10 maj, därefter kommer alla inkomna 
synpunkter att sammanställas av projektet för vidare hantering.


