
JÖ
N

K
Ö

P
IN

G
S

 K
O

M
M

U
N

, 
D

E
C

E
M

B
E

R
 2

0
1

8
.

jonkoping.se

INSPIRERANDE MILJÖER DÄR DU BOR

Kommundels- och
stadsdelsutveckling

jonkoping.se

Vill du och din förening vara med och påverka  
utvecklingen av ditt område?
Kontakta oss gärna för mer information.

Lena Claésson, projektledare 
Stadsbyggnadskontoret
036-10 57 08
lena.claesson@jonkoping.se

Joel Säll, projektledare
Stadsbyggnadskontoret
036-10 59 31
joel.sall@jonkoping.se

jonkoping.se

Vad är en kommundel?

1971 skedde en kommunsammanslagning. De ytterområden som tidigare 
varit egna kommuner utgör idag Jönköpings kommuns kommundelar.

Jönköpings kommun har 14 kommundelar:
Bankeryd, Barnarp, Bottnaryd, Gränna, Hovslätt, Kaxholmen, Lekeryd, 
Månsarp, Norrahammar, Skärstad, Taberg, Tenhult, Visingsö och Ölmstad. 

Exempel på fysiska miljöer och utveckling i en kommundel: 
BMX-banor, parker, gångvägar, skyltning, boulebanor, lökplanteringar,  
grillplatser, vandringsleder, parker och belysning.

Vilka stadsdelar kan vara berörda av utvecklingsprojekt?
Huskvarna söder, Österängen, Öxnehaga, Ekhagen, Dalvik och Råslätt  
kanvara berörda. Det är stadsbyggnadsnämnden som beslutar om var  
och när arbetet ska genomföras.
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Stadsbyggnadsnämnden tar beslut om projektområde

Projektledarna från Jönköpings kommun bildar utvecklingsgrupp

Data samlas in av de lokala företrädarna genom de organisationer 
som de representerar samt genom enkäter, frågelådor och engage-
mang på skolor

Underlag till handlingsplan tas fram

Informationsmöte hålls för boende i området där synpunkter kan 
framföras

Handlingsplan justeras eventuellt och godkänns därefter av Stads-
byggnadsnämnden

Planering sker i regel under hösten och beslutade projekt genomförs 
under nästkommande år.

Tillsammans bygger vi framtiden

Trivsamma, inbjudande och trygga miljöer är förutsättningar för  
aktiviteter och möten mellan människor. Hur utvecklas dessa bäst, 
om inte tillsammans med de som bor och är verksamma i området. 
Det är precis det som kommundels- och stadsdelsutveckling handlar 
om.

Jönköpings kommun arbetar tillsammans med boende och verk- 
samma i 14 kommundelar och några stadsdelar i kommunen för  
att skapa trivsamma utemiljöer. Det stärker kommundelen och 
stadsdelens identitet och ökar attraktionskraften. 
 
En utemiljö som är trygg och trivsam är också något för invånarna 
att vara stolta över. 

Så här går det till

De boende och de verksamma i ett område har en lokalkännedom 
och en känsla för sitt område. Medlemmar i föreningar, organisatio-
ner och institutioner inom det geografiska området för kommundels- 
och stadsdelsutveckling erbjuds därför att ideellt delta med en eller 
flera representanter i den lokala utvecklingsgruppen. De som bor 
och verkar i området blir på så sätt delaktiga. Det här blir också en 
viktig grupp för kommunledningen att bolla lokala frågor med.

Arbetet bedrivs parallellt med Jönköpings kommuns utveckling  
av stadens centrala delar. Jönköpings kommun genom stads- 
byggnadskontoret ansvarar för verksamheten och utvecklings- 
grupperna.

Skate/kickbikepark via kommundelsutveckling i Norrahammar
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