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Såhär tycker dialogdeltagarna. Genetaborna har märkt ut positiva och viktiga platser i grönt, platser de 
ogillar och som bör utvecklas i rött och var de bor i gult. 
 
 

Medborgardialog inför ny strukturplan i  
Södertälje 

 
Södertälje kommun växer och ska förtätas. Inför framtagandet av strukturpla-
ner för Södertäljes olika stadsdelar anlitades Urban Utveckling för att genom-
föra en medborgardialog i stadsdelen Geneta. En strukturplan blir underlag för 
det fortsatta planeringsarbetet för ett område och innehåller förslag på områ-
den för bostäder, grönstråk, rekreationsområde, gator mm. Den redovisar på ett 
övergripande sätt den fysiska strukturen samt var och hur nya exploaterings-
området bör kopplas samman med sin omgivning. I uppdraget ingick därför att 
kartlägga hur stadsdelen fungerar, hur området upplevs av de som bor och ver-
kar i Geneta och hur stadsdelen kan utvecklas på bästa sätt.  
 
Att tillvarata medborgarnas kunskap i ett tidigt skede är extra viktigt när ett 
befintligt område ska förtätas. Något som inte bara har konsekvenser för de 
som redan bor i området men som kan påverka andra delar av staden, behovet 
av utbud och service, antalet skolor, mötesplatser och hur hårt grönytor slits. 
Genom vår metod att uppsöka medborgarna där de lever och verkar stärks de-
mokratin samtidigt som lokal kunskap bidrar till att skapa välfungerande och 
attraktiva områden. I Geneta startade vi med en förstudie där vi bland annat 
kartlade närings- och föreningsliv. I den efterföljande dialogprocessen mötte vi 
medborgarna ute i deras vardag vid tre olika tillfällen med god förståelse för 
områdets förutsättningar, vi höll även workshops med barn ur årskurserna 1 
till 9 på Wasaskola samt intervjuade pedagoger.  

”Geneta är ett intressant och 
speciellt ställe, vi är så olika 
att det på något sätt gör oss 
lika. Det är ett ställe jag vill 
att mina barn ska växa upp 
i.” - Högstadieelev 

”Vi skulle gärna se att ett 
större kultur- och förenings-
liv erbjuds för barnen då ett 
sådant är obefintligt idag. 
Till exempel ett bibliotek 
och tillgång till teater".  

-Pedagog 
 

”Det är bra att det byggs, 
vi vill gärna flytta till en 
4:a men det är flera års 
väntetid. Bygg inte bara 
bostadsrätter, det saknas 
större hyresrätter också.” 
-Man, 50 år. 

”För många bilar och mo-
peder som kör på gångba-

nor och i centrum.” 
-Kvinna, 44 år. 

”Förutom mer butiker i 
centrum vore det bra med 
ett bibliotek och en banko-
mat i centrum. Det borde 
finnas fler restauranger 

och caféer och en torghan-
del med grönsaker”. 

-Man, 32 år 

https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/strukturplaner/strukturplan-for-Geneta/
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