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Vad är Kommundelsutveckling?
Syftet är att skapa vitala, tilltalande och funktionella miljöer runt om i kommunen för
aktiviteter och möten. Lokal delaktighet, förankring och ansvarstagande är väsentligt
därför utgår åtgärderna från de som bor och verkar i kommundelen. I varje kommundel
bildar föreningar, organisationer och företag lokala utvecklingsgrupper.
Lokala utvecklingsgrupper
Den lokala utvecklingsgruppen i kommundelen består av representanter från
föreningar, organisationer mfl. Sammansättningen i gruppen beror på lokala
förutsättningar och intresse. Representantens roll är att vara en länk mellan sin
organisation och utvecklingsgruppen. Tankar och idéer kommuniceras och den goda
kommunikationen i området ger den lokala utvecklingsgruppen hög status.
Utveckling av fysisk miljö
I huvudsak handlar kommundelsutveckling om att förbättra den fysiska närmiljön med
utgångspunkt från utvecklingsgruppens gemensamma idéer. Tillsammans diskuteras
möblering av det offentliga rummet, trygghet och mötesplatser utomhus. Konkret kan
det t.ex. vara lekplats, BMX-bana, parkbänkar, gångväg, skyltning, boulebana,
lökplantering och belysning.
Underifrånperspektiv
Syftet är att öka delaktigheten och ansvarstagandet bland dem som bor och verkar i
kommundelen. Verksamheten bygger på det lokala engagemanget, finns inte
engagemanget blir det ingen verksamhet! Genom möjligheten att påverka närmiljön
stärks kommundelens identitet och framtidstro.
Samverkan
Allt sker i samverkan, inom utvecklingsgruppen, gentemot allmänheten och
kommunala förvaltningar och myndigheter.
Årsplan
Verksamheten i kommundelen planeras, genomförs och följs upp årligen. Nya idéer
och önskemål framförs och planeras på hösten och genomförs kommande år.
Avstämning sker kontinuerligt och minst varje vår och höst tillsammans med
projektledaren för kommundelsutveckling, Stadsbyggnadskontoret.
Ekonomi
I den kommunala budgeten avsätts årligen en summa pengar till
kommundelsutveckling. Dessa pengar växlas upp genom att en motprestation görs i
området, vilket oftast är ideellt arbete. Resursernas storlek till respektive område
beror på engagemang och behov och fördelningen beslutas av
Stadsbyggnadsnämnden.

Social gemenskap och samhällskunskap
… är vinster som kommer genom det engagemang och konkreta arbete som sker i
kommundelen. I nästan varje område arrangeras en årlig områdesdag bland annat för
att stärka kommundelens identitet. Öppna möten för dialog och information för
allmänheten kan också genomföras.
14 kommundelar
Bankeryd, Bottnaryd, Hovslätt, Norrahammar, Taberg, Månsarp, Barnarp, Tenhult,
Lekeryd, Kaxholmen, Skärstad, Ölmstad, Gränna och Visingsö arbetar med
kommundelsutveckling och har en lokal utvecklingsgrupp. En kommundel kan också
beskrivas som landsbygdens tätort.
I verksamheten ingår även stadsdelarna Öxnehaga och Österängen.
Strategiska frågor
Inom ramen för kommundelsutveckling förbättras information, marknadsföring och
attraktionskraft för området. Tillsammans med verksamheterna landsbygdutveckling
och översiktig planering finns också möjligheten att påverka planering och
infrastruktur på längre sikt.
Historik
Det är en politisk vilja att arbetet i kommundelarna pågår och utvecklas, verksamheten
har betydelse för utvecklingen av kommunen som helhet. Verksamheten startade
1999.
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