
Del av Folkets Park 1 och del av 
Gråbo 1:22
Huskvarna, Jönköpings kommun

Underlag för Planbesked

Planbesked 
2016-11-21 

Dnr: 2016:161
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Planbesked
Den som vill göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, 
upphävas eller förändras har rätt att begära ett planbesked. Detsamma gäller 
om en områdesbestämmelse behöver upphävas eller förändras. 

I begäran ska ändamålet med åtgärden framgå och en karta ska bifogas som 
visar vilket område som berörs. Ansökan som gäller byggnadsverk ska även 
innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det 
kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter 
eller utformningen i stort, till exempel om husen ska vara friliggande eller 
sammanbyggda.

Beslut om planbesked ska lämnas av Stadbyggnadsnämnden inom fyra månader 
från det att en fullständig ansökan kommit in till stadsbyggnadskontoret. 

Vid positivt besked redovisas när planarbetet bedöms vara klart. Ett positivt 
planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att 
antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete kan påbörjas. Vid negativt 
planbesked redovisas skälen för detta.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte möjligt 
att överklaga.

Innehåll
Ansökan
Avsnittet ansökan innehåller enbart material som den sökande har lämnat och 
bifogat i sin ansökan. Det är detta material som beskrivs och bedöms i avsnitten 
Förutsättningar och Slutsats.

Förutsättningar
Stadsbyggnadskontorets beskrivning av ansökans förutsättningar utifrån 
tidigare beslut, kommunala policys och platsspecifika egenskaper.

Slutsats
Stadbyggnadskontorets argument och motivering av förslag till beslut. Här kan 
det även finnas riktlinjer och material inför ett eventuellt detaljplanearbete.

Förlag till beslut, process och tidplan.
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut i Stadsbyggnadsnämnden. Vid förslag 
till positivt beslut finns även en bedömning av när detaljplanearbetet är klart.
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Ansökan
Fastighetsbeteckning
Fastighet
Del av Folkets Park 1 och del av Gråbo 1:22. 

Fastighetsägare
Jönköpings kommun äger fastigheten Gråbo 1:22 och fastigheten Folkets Park 
1 ägs av Huskvarna Folkets Park Förening Upa. 

Sökande
Företag
Jönköpings kommun, Tekniska kontoret

Ansökan avser
Huvudsakligt syfte
Byggnation av förskola

Beskrivning
Folkets park

Bilagor
Ansökan med karta
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Förutsättningar
Tidigare ställningstagande
Det finns två antagna översiktsplaner som berör området, dels Översiktsplan 
2002 som är kommunomfattande, dels den fördjupade översiktsplanen 
Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare. I översiktsplanen från 2002 är det 
ansökta området inte särskilt omnämnt.

I utbyggnadsstrategin 150 000 invånare redovisas det ansökta området som 
ett möjligt förtätnings/omvandlingsområde, F607. Det är områden som ligger 
inom tätorten och som bedöms möjligt för en annan användning. 

Ny Översiktsplan 2016 (antagandeversion)
Bebyggelse
Det ansökta området är utmarkerat som omvandlingsområde. 

Riktlinjer bebyggelse
Området utgörs av ett omvandlingsområde som ligger över 1 km från 
Huskvarna  centrum. I omvandlingsområden  föreskriver Översiktsplan 
2016 (antagandeversion) att en hög exploatering ska eftersträvas om det 
kan ske med hänsyn till platsens karaktär och stadsbild. Översiktsplan 2016 
(antagandeversionen) anger även att platser som särskilt lämpar sig för ny eller 
utökad kommersiell eller offentlig service ska reserveras för sådan. Det kan vara 
ytor som ligger nära befintliga servicefunktioner eller goda kollektivtrafiklägen. 
Gröna ytor som har stort värde för rekreation, dagvatten eller stadsmiljö ska 
inte exploateras, medan en del grönytor som har en låg utnyttjandegrad och 
kvalitet kan omvandlas till annan användning.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
I Översiktsplan 2016 (antagandeversion) och i utbyggnadsstrategi 150 000 
invånare ingår det ansökta området, dock finns ingen detaljerad beskrivning 
av området.

Natur
Planområdet ligger inom biosfärområde enligt översiktsplanen 2016 
(antagandeversionen). Det finns även skyddsvärda ekar identifierade inom 
planområdet. 

Friluftsliv
Vandringsleden ”Södra Vätterleden” angränsar till planområdet i söder samt 
öster. Folkets park ligger också i direkt anslutning till det ansökta området och 
är en populär park och grönyta där många samlas för olika tillställningar. 

Kulturmiljö
Inom planområdet, det vill säga Folkets park 1 finns två kulturhistoriska 
byggnader. Folkets parks äldsta byggnad är dansbanan, ”Rotundan”, uppförd 
1925. Den runda byggnaden är klädd i grå locklistpanel och försedd med 
fönsterband. I Folkets park finns även en teaterbyggnad ritad av Oscar Petersson 
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i Tranås 1932. Teatern är en våning hög och har sadeltak. Fasaden är klädd med 
grå locklistpanel och försedd med luckor så att teatersalongen kan öppnas från 
tre sidor. 

Hälsa & Säkerhet
Det ansökta området ligger norr om Jönköpingsbanan, men längre bort än 150 
meters zonen för farligt godled- järnväg. 

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
I utbyggnadsstrategin är det ansökta området utpekat, men det finns ingen 
detaljerad beskrivning. 

Rekommendationer förtätnings- och omvandlingsområden
• Platser som särskilt lämpar sig för ny eller utökad kommersiell eller offentlig 
service ska reserveras för sådan. Det kan vara platser som ligger nära befintliga 
servicefunktioner eller goda kollektivtrafiklägen t.ex. Omstigningshållplats, 
järnvägsstation eller stadsdelstorg.

• Gröna ytor som har stort värde för rekreation eller stadsmiljön ska inte 
exploateras. 

Detaljplaner

För det ansökta området gäller Stadsplan för Sannaområdet, Vättersnäs, 
kvarteret Loke m.fl. Enligt Stadsplanen är det ansökta området planlagt för 

folkpark men även delvis parkmark. 

Ålborg-åtagandena
Jönköpings kommun skrev i oktober 2007 under Ålborg-åtagandena, och 
tar därigenom ett helhetsgrepp kring arbetet med hållbar utveckling. En 
exploatering av området bedöms följa Ålborg åtaganderna ur den aspekten att  

Gällande stadsplan från 1963 som 

tillåter folkpark och park mark.
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den inte bidrar till en utvidgad stadsutbredning. 

Riksintressen 
Ansökan innebär ingen påverkan på något riksintresse

Övriga förutsättningar
VA
Befintligt dagvattensystem nedströms klarar sannolikt inte av ytterligare 
hårdgjorda ytor i det här området, varför man i samband med detaljplanearbetet 
behöver utreda möjliga dagvattenlösningar. 

Slutsats
Stadsbyggnadskontoret finner det lämpligt att pröva markanvändning för 
förskola i ett detaljplanearbete.  

Beskrivning och slutsatser av tänkt projekt
Utbildningsförvaltningen har behov av en förskola i direkt anslutning till  
Folkets park, Huskvarna. Det planeras för 4 avdelningar, med totalt cirka 
60 barn. Förskolan är tänkt att ligga utmed Majgatan och utgöras av en 

tvåvåningsbyggnad med 500 m2 byggnadsarea inom en tomt på cirka 3500 
m2. I direkt anslutning till det ansökta området finns värdefulla stora ekar att ta 
hänsyn till, liksom entréer till Folkets park av olika slag. 

Hur trafiken och hämta/lämna platser löses samt parken för besökande till 
parken och de boende i direkt anslutning får utredas vidare vid ett eventuellt 
detaljplanearbete. 

Motivering
Ansökan går i linje med kommunens viljeinriktning gällande bebyggelse i 
takt med att kommunen växer. Utbildningsförvaltningen är i stort behov av 
förskolor och trycket på exploatering ökar, därför behövs en ny detaljplan för 
att säkerställa detta.

Ansökan strider inte mot något kommunalt, strategiskt dokument. Det 
ansökta området är utmärkt i Översiktsplan 2016 (antagandeversion) samt 
utbyggnadsstategin 150 000 invånare som ett omvandlingsområde. 

Inom det ansökta området finns även bevarandevärda träd vilket bör 
uppmärksammas i ett fortsatt detaljplanearbete samt hur dessa kan införlivas i 
en framtida förskolemiljö. 

Bullernivåer kommer redovisas i det fortsatta detaljplanearbetet. Bullernivåerna 
är redan idag låga, och en förskola kommer mest troligt inte föranleda att en 
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bullerutredning behöver göras, dock kommer bullernivåerna redovisas. 

Utredningsbehov

Följande utredningar kan komma att behövas i ett kommande planarbete. 

• Skötselplan bevarandevärda träd

• Dagvattenutredning

• Geoteknisk undersökning

• Trafik- hämta/lämna lösning samt parkeringsbehov för parken och 
omkringliggande bostäder.

• Avfallshantering 

• Gestaltning av skolbyggnad

• Höjdsättning av tomten

Förslag till process och 
tidplan
Stadsbyggnadskontoret föreslår att bevilja ansökan om planbesked och att 
detaljplanen genomförs med ett standard förfarande.

Förslag till tidplan
Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5 - 2 år efter det att ett 
detaljplanearbete startats, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan 
för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen. 
Detaljplanen bedöms tidigast kunna påbörjas 2017. 

Stadsbyggnadskontoret

Liselott Johansson    Ida Hellman

Planchef     Planarkitekt

     



10



11


