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Detta är en arbetsrapport inom forskningsprojektet Planering för
arbetstillfällen och förnyelse i arbets- och bostadsområde.
Forskningsprojektet syftar till att dokumentera, analysera och
utvärdera förändringsprocesser i bostads- och arbetsområden med
avseende på konflikter och samverkan mellan lokala initiativ och
centrala intressen.
Projektet är finansierat av Svenska Kommunförbundet och ingår i dess
FoU-program Medborgardeltagande och lokala initiativ. Projektet,
som skall vara avslutat 2000, ingår tillsammans med andra
forskningsprojekt i forskningsområdet Stadsstruktur och förortsförnyelse vid institutionen för Fysisk Planering.
Detta är den andra etappen i projektet. Den första etappen
genomfördes under hösten 1997 med studier av olika förnyelseinitiativ
i vardera ett arbetsområde och ett bostadsområde i Norrköping resp
Växjö. Arbetet, som utfördes av Maria Erlandsson och Susanne
Henriksson har redovisats i rapporten Förändringsinitiativ i bostadsoch arbetsområden i Norrköping och Växjö (Erlandssson &
Henriksson, 1998). I denna etapp har på liknande sätt ett antal
förnyelseinitiativ i bostads- och arbetsområden i Jönköping studerats.
Arbetet har utförts av Fredrik Andersson som också skrivit och
redigerat denna rapport.

Karlskrona i december 1999

Anders Törnqvist
professor, projektledare
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Förnyelse av bostads- och arbetsområden främst i större och
medelstora städer har varit aktuell under en lång tid. Näringslivets
utveckling mot ett ökat inslag av mindre tjänste- och handelsföretag,
ökade miljökrav, behov av fysisk upprustning och av ökad social och
ekonomisk bärkraft i många områden har gett både motiv och
möjligheter1. För utsatta bostadsområden med höga andelar arbetslösa
och
bidragsberoende
diskuteras
ändrade
regelverk
och
utbildningsinsatser för att öka antalet boende som kan skaffa sig
vanliga förvärvsarbeten. Förhoppningar finns att förnyelseprojekt
inom ramen för regeringens program för ekologisk ombyggnad kan
bidra till lokala arbetstillfällen.
Studier av förnyelse av såväl bostadsområden som arbetsområden
visar på samspelet mellan den byggda miljön och sociokulturella
faktorer. Livet skapar bebyggelsen som i sin tur formar livet, inte på
något deterministiskt sätt utan i en komplicerad växelverkan. Risken
är stor för onda cirklar. Den fysiska formen blir en symbol för en viss
typ av social verklighet. Den sociala skiktningen får en tydlig rumslig
prägel.
På 1980-talet genomfördes flera genomgripande förnyelseprojekt i
nedgångna och problemfyllda bostadsområden. Tanken var att snabbt
höja områdenas attraktivitet och locka till sig mer resursstarka hushåll.
Resultatet av dessa så kallade ”turn-around-projekt” kan ifrågasättas
såväl från ekonomisk, social som etisk synpunkt. De blev mycket
dyra, de sociala problemen avhjälptes knappast utan exporterades till
andra områden och ingreppen i
människors boende och
levnadsförhållanden blev alltför långtgående. En småskaligare
förnyelse utifrån de boendes behov ger bättre resultat både på kort och
på lång sikt. De fysiska förbättringarna behöver genomföras som ett
led i andra förändringar.
Det nya arbetslivet och en storskalig planering medför risk för en
polarisering
mellan
moderna,
attraktiva
miljöer
och
förslumningshotade äldre arbetsområden. Studier visar på
småföretagens stora rörlighet och behov av ett brett utbud av lokaler
med olika standard och pris för att en positiv utveckling i många små
1

Följande bakgrundsbeskrivning är hämtad från forskningsprogrammet i
projektansökan (Törnqvist, 1997)
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steg ska kunna komma till stånd. Djärva planer på genomgripande
förnyelse av äldre områden misslyckas lätt, ekonomiskt eller
miljömässigt. Lokala förbättringsåtgärder räcker inte alltid för att
förändra karaktären hos områdena, främja framtidstro och
investeringar.
Vissa internationellt orienterade kunskapsföretag kan skaffa sig
attraktiva miljöer i goda lägen, andra företag blir hänvisade till
områden där ömsesidiga störningar och fysisk nedslitning skapar
sämre förutsättningar för företagsutveckling. Det blir allt svårare att
med den konventionella planeringens och fastighetsförvaltningens
metoder upprätthålla den nyanserade och ömsesidigt stimulerande
mångfald av företagsmiljöer som ett dynamiskt näringsliv behöver.
Det behövs ett utvecklat samspel mellan de olika aktörer som är
engagerade – företagare, fastighetsägare, planerare, politiker.
Tillgången på lämpliga lokaler för småföretagsamhet i såväl äldre
arbetsområden som bostadsområden hotas av genomgripande
förnyelseprojekt,
snäva
planbestämmelser
och
storskalig
fastighetsförvaltning. Äldre lokaler saneras bort i arbetsområdena.
Verksamhetslokaler i bostadshusens markplan har decimerats genom
omvandling till tvättstugor, motionslokaler, soprum, föreningslokaler
eller dagis.
Svårigheterna är stora att återskapa ändamålsenliga lokaler för små
företag, vilket återverkar såväl på företagens etablerings- och
expansionsmöjligheter som på bostadsområdens sociala och
ekonomiska förnyelse. Förvärvsarbetsgraden i utsatta bostadsområden
kan ha samband med tillgänglighet till omkringliggande
arbetsområden i stadsregionen. Det finns således ett funktionellt
samband mellan områden för boende och arbete i staden som bör
uppmärksammas.
Sambandet mellan områden för boende och arbete, liksom behovet av
likartade förnyelsemetoder i båda typerna av områden talar för ett
integrerat angreppssätt .
Forskningsprojektet syftar till att dokumentera, analysera och
utvärdera förändringsprocesser i bostads- och arbetsområden med
avseende på konflikter och samverkan mellan olika lokala initiativ och
centrala intressen. De lokala initiativ som avses gäller i första hand
förslag från boende, företagare, fastighetsägare och andra aktörer med
anknytning till ett område att på ett eller annat sätt förändra den
fysiska miljön i syfte att främja företagsamhet och sysselsättning. De
centrala intressen som avses gäller i första hand krav på den fysiska
miljön som kommer till uttryck i planlagstiftningen, bygg- och
hälsovårdsnormer m fl och deras tillämpning av kommunala och
statliga organ.
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I denna etapp av projektet har vissa av förändringsinitiativen haft
mindre av lokal anknytning än tidigare. Projekten har främst speglat
en pågående omvandling av näringslivet och jämfört med Norrköping
och Växjö har det i Jönköping funnits färre initiativ att stärka
företagsamhet och sysselsättning i annars svaga områden. Spänningen
mellan lokala och partsanknutna intressen å ena sidan och centrala,
helhetsmotiverade intressen å den andra är dock framträdande även i
de här presenterade studierna, liksom fokuseringen på den
konfliktbearbetande process som förekommit i fallen.
Resultaten kan praktiskt leda till förslag till förändrad tillämpning av
främst
planeringslagstiftningens
regler.
Vetenskapligt
är
förhoppningen att studierna ska skall ges en ökad insikt om villkoren
för en kunskapsbildande och konfliktbearbetande dialog mellan lokala
och centrala intressen beträffande den fysiska miljöns utformning och
användning.

6\IWH
Syftet med denna del i forskningsprojektet har varit att genom
fallstudier i Jönköpings kommun kartlägga ett antal utvalda
förändringsinitiativ, i huvudsak med anknytning till näringslivet.
Förändringsinitiativen har varit i bostads- eller arbetsområden i närhet
av Jönköping. De utvalda bostadsområdena har varit Torp II i
Bankeryd och Råslätt i Jönköping. Arbetsområdena har varit
Domsands arbetsområde i Bankeryd och Simsholmens industriområde
i Jönköping. På grund av de fyra fallstudiernas avvikande karaktär,
dels i förhållande till de fallstudier som tidigare gjorts i projektet
(Norrköping och Växjö) och dels till varandra har inte ambitionen
varit att systematiskt jämföra dem.
Förändringsinitiativen i Jönköping har inte explicit som i tidigare
studier i första hand syftat till att främja företagsamhet och
sysselsättning i de olika områdena. Därför har tyngdpunkten i denna
del av projektet mer lagts på själva processen, dess aktörer och de
forum och arenor där dessa möts och inte så mycket själva orsaken till
förändringsinitiativet. Syftet har också varit att göra en analys av
respektive fallstudies konflikter och samverkan mellan olika
intressenter, samt de problem som finns genom regelverk och tidigare
beslut.

$UEHWVPHWRG
Förändringsinitiativen har kartlagts genom intervjuer och samtal med
en del av de aktörer som varit inblandande eller haft insyn i respektive
förändringsprocess. I första hand har dessa personer varit anställda
inom någon kommunal förvaltning, såsom stadsbyggnadskontoret
eller näringslivskontoret, men intervjuer har även genomförts med
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personer anställda på bland annat ICA och VätterHem. Totalt sett har
10 personer intervjuats eller deltagit i samtal för de fyra fallstudierna.
Intervjuerna har förts som en diskussion där inga förutbestämda svar
eller frågor funnits. De har bandats och sammanfattande anteckningar
har sedan gjorts utifrån dessa band. En del direkta citat har tagits med
där detta bedömts som nödvändigt eller där det av någon annan
anledning varit motiverat. Intervjuerna har gjorts vid besök i
Jönköping, medan samtalen gjorts på telefon. En del kompletterande
frågor har ställts efter intervjuerna för att tydliggöra vissa saker.
Intervjupersonerna har haft möjlighet att yttra sig över
sammanfattningarna efter respektive intervju.
För få en bättre bild av respektive fall har intervjuerna kompletterats
med en studie av det material i text och bild som finns till respektive
förändringsprocess. Detta material har uteslutande kommit från
Jönköpings kommun.
Besök, inventering och fotodokumentation har gjorts på platsen för
varje fallstudie.

7HRUHWLVNWDQJUHSSVVlWW
Forskningsprojektet anknyter till flera olika planerings- och
designteorier. I huvudsak utgås från den kommunikativa
planeringsteori som utvecklats av forskare som Forester (1989),
Healey m fl (1997) och Sager (1994). Inom ramen för den
kommunikativa planeringsteorin studeras och analyseras konflikter
och samverkan mellan lokala aktörer och centrala intressen. Den
kommunikativa planeringsteorin betonar kommunikation och
förhandling mellan en mångfald av aktörer snarare än rationalistisk
planutformning och tekniskt genomförande.
Inom den kommunikativa planeringteorin finns olika grenar. Det
institutionalistiska synsättet (institutionalist approach) sätter fokus på
formella och informella arenor och nätverk, det institutionella
kapitalet, lokala diskurser och former för maktutövning2. Den kritiska
pragmatismen (critical pragmatism) ser till hur balansgången mellan
strikt regelföljande och kortsiktig oppurtunism uppnås genom att
kombinera strategiska mål med flexibel regeltillämpning i en öppen
dialog3.
De inblandade aktörerna tar i de studerade processerna del av en
kunskapsbildande dialog – en uppbyggnad av ett nytt institutionellt
kapital eller ett användande av ett befintligt sådant.

2
3

Healey (1997), Healey et al (1997)
Sager (1994)
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I det institutionalistiska synsättet görs skillnad mellan forum, arenor
och rättsliga instanser (forums, arenas and courts)4. Med forum avses
de nätverk och institutioner där åsikter och program formas. Arenor är
de platser där man tar beslut, ofta politiska, i frågorna. De rättsliga
instanserna avser, vad gäller den formella och juridiska delen, högre
beslutande organ där frågor hamnar efter oenigheter och överklagan,
men Bryson och Crosby menar att dessa instanser även kan vara av
mer informell karaktär och att exempelvis den folkliga opinionen kan
vara av samma betydelse som en mer juridisk instans.
För mer om angreppssättet och den teoretiska referensramen för
projektet, se paper presenterat i juli 19995.

'LVSRVLWLRQ
För att en tydligare förståelse för platsen och fallet ska nås, beskrivs
inledningsvis
Jönköpings
samt
Bankeryds
övergripande
förutsättningar, delvis med koppling till fallstudierna. I rapporten
beskrivs sedan de fyra fallstudierna i varsitt kapitel. Varje kapitel
inleds med en beskrivning av de lokala förutsättningarna för att sedan
gå över till att beskriva problematiken och förändringsinitiativet med
påföljande process. Avslutningsvis ges en sammanfattande och
analyserande kommentar kring varje fallstudie. Rapporten avslutas
med en jämförelse mellan de fyra fallstudierna och tidigare studier i
Växjö och Norrköping.

4
5

Bryson, Crosby (1992)
Törnqvist (1999)
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Studien har omfattat fyra fallstudier i Jönköpings kommun.
Utgångspunkt för studien har varit de förändringsinitiativ som funnits
i området. Förändringsprocesserna har sedan studerats med avseende
på inblandade aktörer och vilka forum och arenor som har gällt för att
föra processen vidare.
De fyra fallstudierna har varit av mycket skiftande karaktär. I ett
arbetsområde i Jönköpingsförorten Bankeryd har en utvidgning av
befintligt arbetsområde på naturmark studerats. I Torp II utanför
Bankeryd har kommunen försökt att utforma ett nytt bostadsområde
enligt Agenda 21-principer. I bostadsområdet Råslätt i Jönköping har
ägaren, det kommunala bostadsbolaget VätterHem, påbörjat en
förnyelse av stadsdelens kommersiella centrumanläggning. I
arbetsområdet Simsholmen i centrala Jönköping har en etablering av
en ICA Maxi-stormarknad studerats.
I samtliga fall utom Torp II har man skapat möjlighet för ett ökat antal
arbetstillfällen i området. Det är dock inte det som utgjort den
egentliga drivkraften i någon av studierna utan det har varit andra
behov som legat till grund för förändringsinitiativet.

8WYLGJQLQJDY'206$1'6DUEHWVRPUnGH
Initiativet till utvidgningen togs av ett snickeriföretag i området.
Företaget hade under en lång tid expanderat och hade nu svårt att klara
produktion i befintliga lokaler. Man ville därför bygga ut och enda
möjligheten till detta var att expandera in på naturmark. Det blev i
första skedet mycket starka protester mot utvidgningen. Protesterna
blev dock mindre allt eftersom processen gick och de olika aktörerna
bearbetade varandra. En utvidgning möjliggjordes till slut och en ny
detaljplan upprättades. Den nya detaljplanen möjliggjorde också att
fler företag kunde expandera samt att man dessutom skapade helt nya
industritomter.
Fallstudien visar tydligt på de processer som kan ligga bakom en
detaljplaneändring. Det pågick ett mycket flitigt lobbyarbete från både
politiker och tjänstemän. Studien visar behovet av starka
intressegrupper för att kunna genomföra en förändring, samtidigt som
det blir tydligt vilka konflikter det blir när olika intressen står mot
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varandra. I det fallet var det i utgångsskedet rent kommersiella
intressen som stod mot ett intresse av att bevara naturområdet som det
var. För att kunna genomföra förändringen tvingades de kommersiella
intressenterna att föra upp diskussionen och argumentationen på ett
översiktligt plan, där företagets betydelse för orten kom att tillmätas
stor betydelse.

$JHQGDDQSDVVDGSODQHULQJSn7253,,
Kommunen hade sedan cirka ett och ett halvt år tillbaks antagit ett
lokalt Agenda 21-dokument. Man hade dock inte använt sig av detta
inom den fysiska planeringen, trots att det finns uppsatta mål i
dokumentet som tydligt berör detta verksamhetsområde. När ett nytt
bostadsområde
skulle
planeras
i
Bankeryd
beslutade
byggnadsnämnden att man skulle göra detta efter Agenda 21principer. Projektet kom att bli pilotprojekt i Jönköpings kommun och
man försökte därför att skapa en ny planeringsprocess efter det nya
förhållandet där ett större sektorsövergripande arbete kom att
genomsyra hela processen. Nya aktörer kom att mötas på nya arenor
och i nya forum.
Projektet innebar att man fick tänka på ett helt nytt sätt i planeringen.
Många tjänstemän som normalt inte hade möjlighet att tycka till i
pågående projekt kunde nu göra detta. Projektet kom att bli mycket
tids- och resurskrävande, till stor del beroende på att allt var nytt för
de flesta. I sin helhet visar projektet på ett försök att skapa ett nytt
kunskaps- och kontaktnät i den kommunala organisationen, ett
institutionellt kapital. Allmänheten hade också möjlighet att delta i
projektet, men det var först och främst kommunens egna tjänstemän
som kom att arbeta i något som kan jämföras med ett traditionellt
samrådsförfarande. Projektet visar också på vissa smärre konflikter
mellan traditionell planering och nytt tänkande.

)|UQ\HOVHDY5c6/b776FHQWUXP
Råslätt, som är ett bostadsområde i klassisk miljonprogramsanda strax
söder om Jönköping, hade vissa behov av att förnya sin kommersiella
centrumanläggning. Initiativet till detta togs av ägaren Bostads AB
VätterHem. Studien beskriver processen som följde fram till dess att
man skulle påbörja förändringen rent fysiskt.
Råslätts centrum var, trots förnyelseinitiativet, en ganska väl
fungerande anläggning. Ändå ville VätterHem förnya centrumet,
eftersom man menade att hela området skulle bli mer attraktivt med ett
bättre centrum. Syftet med förnyelsen var också att centrumet skulle
vända sig utåt och locka till sig folk utifrån i större utsträckning än
med nuvarande utformning. Initiativet kom från VätterHem och de
kom också att sköta processen helt och hållet själva. Processen sköttes
i det tysta utan offentlig insyn och de förhandlingar som förekommit
har skett enskilt med respektive affärsidkare i området.





6$00$1)$771,1*

)g5b1'5,1*6,1,7,$7,9

Fallet visar på en planeringsprocess i en stadsdel som ägs av en enda
ägare. Arbetet kan därför skötas utan insyn eller att hänsyn tas till
andra stadsdelars intressen. Det visar också på hur en fastighetsägare
mycket aktivt arbetar för att förvalta och förbättra sitt område och hur
man går ut och rekryterar nya etableringar till sitt centrum.
Lanseringen av projektet när allting väl var klart visar också på hur
man använder media till att göra reklam för sig på ett positivt sätt.

,&$0$;,6HWDEOHULQJSn6LPVKROPHQ
ICA hade under en nästan 30 år lång period försökt att etablera någon
form av stormarknad i Jönköpingsområdet. På grund av en mängd
olika omständigheter lyckades man aldrig med detta, trots att flera av
konkurrenterna fick tillåtelse till det. ICA gav dock aldrig upp utan
fortsatte att samla argument och komma med förslag till lokalisering.
Efter många turer lyckades man så småningom få till stånd en
etablering i Simsholmens arbetsområde.
Studien beskriver det långa projektet och dess komplexa problematik i
ett historiskt perspektiv med tyngdpunkten på det arbete som har skett
under 1990-talet. ICA:s förslag till lokalisering fick under en mycket
lång tid konsekvent nej av kommunen. Det var främst från politiskt
håll som man inte ville ha en stormarknadsetablering. ICA saknade
också enligt kommunen ett lika starkt och tydligt stormarknadskoncept som de andra aktörerna på marknaden hade. Först under
1990-talet när ICA gav upp och sa till kommunen att de själva fick
komma med förslag, lyckades man att vända det till sin fördel och så
småningom få en lokalisering som alla parter var nöjda med. ICA
hade då också utvecklat ICA Maxi som sitt stormarknadskoncept.
Studien visar på vikten av ett institutionellt kapital med tydliga
spelregler mellan aktörerna. Personerna som har deltagit i processen
har spelat mycket stor roll för processens utgång, liksom ICA:s
flexibilitet och vilja till att förhandla.

.RPPHQWDU
Sammanfattningsvis är det svårt att dra några generella slutsatser av
de olika fallstudierna eftersom de har varit av så skild karaktär. De
olika fallstudierna visar dock på vikten av att man har ett väl
fungerande kontaktnät för att kunna förhandla, argumentera och föra
en dialog i de konflikter som en förändring ofta innebär.
De kommersiella intressena verkar också ha lättare att göra sig hörda
än allmänna eller rent ideologiska intressen. Detta verkar till stor del
bero på att det finns ett utbrett kontaktnät och helt andra resurser inom
de kommersiella intressena. Mest tydligt blir detta kanske i fallet med
utvidgningen av Domsands industriområde, där förnyelseprocessen
faller väl ut för näringslivet på bekostnad av försämrade möjligheter
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till ett rörligt friluftsliv. Även om det i detta fallet kanske var ett riktigt
beslut visar ändå processen tydligt på vilka aktörer som har lättast att
göra sig hörda i en liknande process.
Argumentet med fler antal arbetstillfällen har en stark
genomslagskraft i flera av studierna. En vilja att förhandla och erbjuda
andra lösningar än den första visar sig också underlätta för att nå ett
slutresultat som alla kan nöja sig med.
I ingen av fallstudierna har befintlig lagstiftning visat sig vara något
hinder. I den mån det har funnits konflikter har dessa lösts genom
dialog eller majoritetsbeslut.
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Jönköping är sedan gammalt en utpräglad industristad. Under 196070- och 80-talet har dock industrins ställning i kommunen försvagats,
bland annat till förmån för en växande offentlig sektor, där främst förvaltning och administration har ökat mycket i betydelse. 2/3 av kommunens förvärvsarbetande befolkning var 1990 sysselsatt inom privat
eller offentlig tjänsteverksamhet. Antalet sysselsatta inom industrin i
Jönköpings län har minskat sedan mitten av 1970-talet, dock i mindre
omfattning än vad som skett i övriga riket. I Jönköpings stad har
däremot minskningen ökat snabbare än i övriga länet. Det finns endast
ett fåtal större industrier i Jönköping och det är i stället de mindre och
medelstora industrierna som dominerar på orten. Det rika näringslivet
med en stor andel småföretag gör att kommunen har 8700 registrerade
företag, varav 3700 är aktiebolag.

%LOG
&HQWUDODGHODUQDDYYlVWUD-|QN|SLQJPHGK|JVNRODQLI|UJUXQGHQ
%LOGNlOOD-|QN|SLQJVNRPPXQVKHPVLGD

Det finns ett tiotal större arbetsgivare med fler än 500 anställda. Förutom kommunen och landstinget är Electrolux, ABB och Saab de
största av dessa, men även Munksjö Viking Sewing Machines,
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Pakenso Tambox och IKEA är stora företag i kommunen. Dessa företag är utspridda på flera arbetsområden i kommunen men med en viss
koncentration till Torsviksområdet.
Jönköping utgör idag ett viktigt regionalt centrum för handel och
kommunikationer. Inom en radie av 17 mil når man 30% av Sveriges
befolkning och det finns mycket goda kommunikationer ur transportsynpunkt. Detta är några av orsakerna till att Jönköping kommit att bli
ett logistikcentrum för Norden, med ett femtontal stora transport- och
speditionsföretag etablerade.
Kommunen hade vid årskiftet 1998/99 116 026 invånare och var därmed en av landets tio största kommuner. Ca 53 000 av dessa personer
var sysselsatta inom olika verksamheter.
Under de senaste fyra åren har kommunen haft en folkmängdsökning
med ca 270 personer per år i snitt, en siffra som dock varierar mellan
+ 618 invånare 1995 och – 126 invånare 1997.
Förhållandet mellan olika näringsgrenar i kommunen ser ut enligt följande1:
Näringsgren

Andel
(%)
Vård och omsorg
21,6
Handel och kommunikationer 20,8
Tillverkning och utvinning
19,3
Finansiell verksamhet, media- 10,0
och företagstjänster
Offentlig förvaltning
7,0
Personliga och kulturella 6,5
tjänster
Utbildning och forskning
6,5
Byggnadsverksamhet
5,2
Jordbruk, skogsbruk och fiske 1,6
Övrigt
1,4

sysselsatta

$UEHWVSODWVHU
På grund av stadens läge vid Vätterns södra strand har det mesta av
stadsutvecklingen kommit att ske söderut. Ursprungligen har det
funnits arbetsområden med industrier i de centrala delarna, men dessa
är numera ersatta med andra funktioner. De flesta större arbetsområdena ligger söder och sydöst om staden, även om en stor andel av
befolkningen fortfarande arbetar i de centrala delarna. Det är dock
främst arbeten inom tjänste- och servicebranschen som finns centralt.
I översiktsplanen från 1990 (ÖP90) sägs att mark ska reserveras för att
tillgodose behovet av olika verksamheter. ÖP90 anger också vikten av
1

Från Jönköpings kommuns hemsida http://www.jonkoping.se
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det finns tillgång på industrimark i de olika kommundelarna för att
skapa så fullständiga samhällsbildningar som möjligt. Det nämns dock
att det är problem med att det inte finns möjlighet att skapa industrimark i vissa av kommundelarna. Speciellt framhävs situationen i
Huskvarna och Bankeryd som exempel på detta. Då ÖP90 gjordes
hänvisades mer eller mindre alla större nyetableringar till Torsviks
industriområde ca 1 mil söder om Jönköping. Det genomsnittliga årsbehovet av ny industrimark var mellan åren 1974 –1990 ca 13 ha.
Variationen är dock stor mellan åren (5-40 ha) och det är därför lite
vanskligt att ta detta genomsnittliga värde som norm.2
Den snabba utvecklingen av den privata tjänstesektorn gör att kommunen strävar efter att erbjuda attraktiv mark till nyetableringar inom
denna sektor. Som exempel på lämpliga områden för detta anges i
ÖP90 delar av A6-området och östra Munksjöstranden. Ännu har
ingen större utbyggnad av dessa områden skett.

%LOG
$UEHWVRPUnGHQL-|QN|SLQJ
%LOGNlOOD-|QN|SLQJVNRPPXQVKHPVLGD

2

Översiktsplan. ÖP 90 (1990)
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Vad det gäller arbetsområden är det idag Torsvik som är det största
och mest utvecklingsbara området. Fullt utbyggt beräknas ca 3000
personer kunna arbeta inom detta område. Vid Axamo Flygplats,
Hedenstorp och A6-området beräknas ytterligare industrimark kunna
erbjudas.
De flesta förfrågningar angående nyetablering i Jönköpings kommun
rör områden i Jönköpings centrala delar eller i anslutning till staden.
Intresset för att etablera sig i de mindre kommundelarna har under
senare år varit ganska svagt. Det finns dock ett visst intresse för etableringar i Bankeryd och Huskvarna.
Kommunen ska kunna erbjuda alternativa lokaliseringar för verksamheter för att tillgodose varierande exploateringsönskemål. I övrigt anger ÖP90 inga direkta riktlinjer för hur befintliga verksamhetsområden ska utvecklas. Det finns heller inte någon kommentar om hur
man ska agera om det blir aktuellt med verksamheter i bostadsområden.

%RVWlGHU
ÖP90 anger att de nya stadsdelar som måste byggas för den framtida
bostadsförsörjningen ska vara så utformade att underlag ges för närservice. Ett kortare avstånd mellan arbete och bostad bör också eftersträvas. Kommunens mål enligt ÖP90 är att bostadsmiljöerna både
fysiskt och socialt skall förbättras för att motverka segregationstendenser. En hög valfrihet vad gäller boendeform och upplåtelseform
bör eftersträvas genom att man tillåter ett varierat byggande av både
flerbostadshus och småhus med en blandning av upplåtelseformer. Det
finns ingen uttalad önskan i ÖP90 om att bostadsmiljöerna i större
utsträckning ska innehålla arbetsplatser och service.
Kommunen anser det som viktigt att centrumbildningarna hålls
levande. De satsningar på bostäder i centrala delar som gjordes på 80talet har varit lyckade och gett ett ökat underlag för service i de
centrala delarna. Det är av stor vikt att de värden som finns i den redan
byggda miljön tas tillvara och förstärks.
Det finns flera aktuella utbyggnadsområden för bostäder i kommunen.
Förutom mindre kompletteringar av befintliga områden är Korteboområdet (blandad bebyggelse, men i huvudsak friliggande villor),
Kålgårdsområdet (totalt ca 650 lägenheter), Vattenledningsområdet
(främst friliggande villor), Fagerslätt (friliggande villor), Bråneryd
(friliggande villor), Klosters (totalt 145 lägenheter i flerbostadshus)
och Torp II (blandad bebyggelse om totalt 120 lägenheter med inslag
av verksamheter) de projekt som pågår för utbyggnad av bostäder
inom de närmaste åren. Bostadsproduktionen i Jönköping har varierat
mycket mellan åren, men den senaste fyraårsperioden har produktionen legat på ca 200 lägenheter/år i snitt.
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I kommunens Agenda 21-dokument3 finns som långsiktig målsättning
att minska biltrafiken genom att i samhällsplaneringen arbeta för
integration och en större närhet mellan boende, arbete och service.
Störande verksamheter avses dock inte integreras i boendemiljöer.

3

AGENDA 21 för Jönköpings kommun och dess invånare (1996)

-g1.g3,1*



)g5b1'5,1*6,1,7,$7,9

%$1.(5<'
%HVNULYQLQJDYRUWHQ
Bankeryd är en kommundel i Jönköpings kommun. Det är den fjärde
största kommundelen efter Jönköping, Huskvarna och Gränna. Själva
tätorten ligger utmed Vätterns västra sida ca 1 mil norr om Jönköpings
centrum. Vid årsskiftet 98/99 hade kommundelen Bankeryd 8143
invånare och i själva tätorten bodde det ca 6300 invånare1.
Kännetecknande för orten är de vackra omgivningarna med bland
annat fina natur- och rekreationsområden. Bankeryd beskrivs som en
ort med egen identitet och i jämförelse med många andra mindre orter
i kommunen som ett komplett samhälle. Här finns ett rikt och varierat
serviceutbud, bostäder, arbetsplatser, skolor och fritidsanläggningar
m.m. I stadsbyggnadskontorets skrifter talas om Bankeryds
förutsättningar för en ”hel livsmiljö”. Man menar att detta skapar ett
mångsidigt och livfullt samhälle där man har nära till det mesta. För
barn poängteras den pedagogiska betydelsen med att man på ett
naturligt sätt kan få en god och mångfacetterad bild av samhället
vilket ofta saknas i sovstädernas monokulturer.
Bebyggelsen består till stor del av villor men det finns även ett visst
inslag av flerbostadshus. Många av Bankeryds villaområden är
utbyggda under 1960-, 70- och 80-talet. Närmare centrum finns en del
äldre bebyggelse från sekelskiftet 1900. Antalet flerbostadshus är få
och mest koncentrerade kring centrum. De flerbostadshus som finns är
oftast bara i 2-3 våningar. Ett problem som ofta uppmärksammas i
Bankeryd är bristen på mindre lägenheter för ungdomar och äldre. Det
finns heller inga hus med hiss vilket gör att många äldre och
handikappade tvingas att flytta från Bankeryd till Jönköping.
Bankeryds begränsade förutsättningar för att expandera är ett stort
problem. I öster och väster utgör Vättern med strand- och
friluftsområden ett hinder mot vidare expansion. I nordväst finns
Domneån och kommungränsen som bitvis sammanfaller som hinder.
Mot söder är också utbyggnadsmöjligheterna starkt begränsade bland
annat på grund av topografiska förhållanden. Expansionssvårigheterna
gäller främst mark för industriell verksamhet men det är även svårt att
hitta utbyggnadsmöjligheter för bostäder. Kommunen har under ett
1

Bankeryd i Centrum. Handlingsprogram (juni 1999)
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antal år försökt att ta fram detaljplaner för bostadsbebyggelse genom
förtätningar i befintliga delar av tätorten. Ofta har man stött på
problem och starka protester, vilket gjort att man i flera fall tvingats
avbryta planarbetet. För närvarande är två detaljplaner avseende
bostadsbyggnation uppe hos i regeringen för prövning efter
överklagan från närboende. Nya områden behövs för både
flerbostadshus och småhus. Det är särskilt behovet av centralt belägna
lägenheter med hiss som är påtagligt.
Mitt i Bankeryd finns ett centrum med affärer och service. Det finns
två stycken livsmedelsaffärer, Rimi och Konsum, som kan sägas
utgöra basen i serviceutbudet i Bankeryd. Centrum är för närvarande
under bearbetning i ett förnyelseprojekt eftersom det inte fungerar
riktigt bra och man vill försöka stärka attraktionskraften. Trots att
centrumet inte fungerar riktigt bra har man med avseende på
dagligvaror en relativt hög köptrohet i Bankeryd, trots närheten till
Jönköping. Konsumtionsprognosgruppen har satt den genomsnittliga
dagligvarukonsumtionen till ca 18 800 kronor per person och år. I
Bankeryd säljs dagligvaror för motsvarande 15 000 kronor per person
och år. Detta anses som mycket bra för en ort av Bankeryds karaktär,
men arbetsgruppen som håller på med centrumförnyelsen tror att det
borde gå att förbättra denna siffra ytterligare genom åtgärder i
centrum. Sällanköpsvaror brukar gå bäst att sälja i större centrum, typ
A6 eller Jönköpings stadskärna, men sällanköpsvaruhandeln är också
beroende av det dagligvaruutbud som finns i direkt anslutning. Med en
förnyelse av centrum räknar arbetsgruppen med att även
sällanköpsvaruhandeln ska stärkas. Ett handlingsprogram för
centrumförnyelsen finns framtaget sedan juni 19992.
Centralt i Bankeryd stannar Vättertåg, som är pendeltåg på sträckan
Nässjö – Skövde. Tåget har en turtäthet på 2 ggr per timme mellan kl
06.00 – 10.00. Därefter går det ca 1 gång per timme fram till kl 23.00.
Kollektiv busstrafik finns mellan Bankeryd och Jönköping och även
mot orterna norrut Habo och Mullsjö går det bussförbindelse. Däremot
saknas kollektiva förbindelser inom Bankeryd.
Bankeryd var ursprungligen en ort med agrar verksamhet som
huvudnäring. Runt sekelskifte 1900 dök så den första industrin upp
och i början av 1900-talet genomgick orten en förvandling till ett
småindustrisamhälle.
Det finns idag ganska mycket arbetsplatser i Bankeryd, som starkt
präglas av en småföretagaranda med stor kompetens inom bland annat
penseltillverkning. Flera ledande penseltillverkare har sina fabriker i
Bankeryd och penseln har också kommit att bli symbol för orten.
Mellan åren 1990 och 1995 minskade antalet arbetsplatser på orten
minskat från 2000 till 1700 och det var främst tätorten som fick känna
av denna minskning. Även folkmängden gick ned med 400 personer
under samma period. Förutom den allmänt försämrade konjunkturen,
2

Bankeryd i Centrum. Handlingsprogram (juni 1999)
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anses Bankeryds svårigheter att expandera vara grund till ortens
sjunkande siffror. På grund av sitt geografiska läge och speciella
omgivningar är det mycket svårt att bygga ut Bankeryd.

%LOG
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Förutom brist på mark för bostäder har Bankeryd under lång tid haft
brist på mark för industrier och verksamheter. Sedan Domsands och
Backamo industriområde byggdes ut i den norra delen av samhället
har man trots flera försök inte kunnat åstadkomma ny industrimark.
När företaget Reiners runt 1990 behövde expandera och bygga ut
sökte man få till en lösning inom Bankeryd. Var man än försökte
stötte man dock på problem, främst i form, av klagomål från de
närboende. Detta fick till följd att företaget, som var Bankeryds
största, tvingades att flytta från orten till Hedentorps industriområde
utanför Jönköping. Att fler företag ska behöva flytta på grund av att de
växer ur Bankeryd är något som oroar både lokalt i Bankeryd och
centralt från tjänstemannahåll i Jönköping.

'RPVDQGVLQGXVWULRPUnGH
Domsands industriområde ligger tillsammans med Backamo
industriområde precis norr om Bankeryds tätort. Tillsammans utgör de
ett ca 35 ha stort industriområde. Båda industriområdena är i stort sett
fullt utbyggda och den mark som ännu inte är bebyggd ägs av företag i
området för att täcka eventuella expansionsbehov. Den största
industrin i området är Anza penselfabrik på Backamo industriområde.
I övrigt präglas området, liksom övriga Bankeryd, av en småskalig
företagsstruktur. Många av företagen har relativt små byggnader på
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sina respektive tomter och stor dela av tomterna används för
uppställning och lagring av material och maskiner.
Domsands och Backamo industriområde avgränsas i norr av ett
Domneåns dalgång och ett skogsområde med främst barrträd.
Skogsområdet mellan industritomterna och Vättern ingår i ett område
av riksintresse med särskilda hushållningsbestämmelser enligt 3 kap
2§ NRL. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten i exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Skogsområdet ingår i det, som i en grönstrukturplan fastslagen 199704-23, benämns som Backamoskogen och bedöms vara ett av de
viktigaste och mest populära strövområdena i Bankeryd. I ÖP90 är
skogsområdet redovisat som närströvområde. Domneåns dalgång är,
bland annat på grund av sin välbevarade torvlagerföljd, mycket
intressant ur geologisk aspekt. Ån med omgivning är därför klassat
som område av geologiskt riksintresse och även förklarat som
naturreservat.
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Företaget CJ Snickerier har funnits i Bankeryd sedan mitten av 1990talet. CJ Snickerier tillverkar stommar och sängbottnar till möbelindustrin och har en stor exportmarknad. Under de senaste åren har
man framför allt satsat på den tyska marknaden.
Tidigare hyrde man lokaler på ett industriområde i Jönköping men
blev trångbodda där, vilket ledde till att man runt 1995 tog kontakt
med kommunens näringslivskontor med en förfrågan om var man
kunde få tag på nya lokaler. Lokalerna på Mekanikervägen i Bankeryd
hade precis i samma veva blivit lediga och näringslivskontoret
hänvisade dem till dessa lokaler. Båda ägarna till CJ Snickerier bodde
dessutom i Bankeryd, vilket kan ha underlättat för en flytt dit.

3UREOHPEHVNULYQLQJ
Sedan flytten till Bankeryd har företaget expanderat ytterligare och
1997-98 fick man problem med att man var för trångbodda på sin
fastighet på Domsands industriområde. För att kunna klara sin
produktion och den ökade orderingången var man tvungen att
expandera, vilket dock inte var möjligt inom dåvarande fastighet.
Företaget tog därför kontakt med kommunen om det fanns möjlighet
att få köpa till mark. I det läget fanns det ingen ledig mark i anslutning
till CJ Snickeriers fastighet och det enda hållet som gick att expandera
mot rent praktiskt var mot skogsområdet norr om företaget.
Bankeryd har, framför allt vad det gäller ny industrimark, mycket små
möjligheter att expandera. Området ligger inträngt mellan Vättern,
Domneån/kommungräns och en större länsväg. Kommunen kan inte
erbjuda någon ny industrimark till eventuella nyetableringar eller
utvidgningar. Man har vid ett flertal tillfällen försökt att planlägga
bland annat Horstorpsgärdet för industriell verksamhet men inte
lyckats med detta då grannar m.m. protesterat mot planerna. Det är
alltså mycket svårt att försöka skapa ny industrimark i området och det
verkar bara som man kan få till mindre ytor i framtiden. Tidigare har
företag tvingats att flytta från Bankeryd på grund av att man inte
kunde expandera inom orten (Reiners). Den karaktär som Bankeryds
näringsliv har gör att det ofta är ytkrävande verksamheter och på det
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hela taget kan man säga att Bankeryd är fullbyggt vad det gäller denna
typ av verksamheter. Kommunen ser därför det som mycket viktigt att
man tillvaratar alla möjligheter till expansion av befintliga arbetsområden.

)|UlQGULQJVLQLWLDWLYHW±8WYLGJQLQJDY
'RPVDQGVDUEHWVRPUnGH
CJ Snickerier tog under hösten 1997 kontakt med kommunen för att
kunna lösa sitt akuta expansionsbehov. Man ville köpa till en 50 m
bred remsa mot skogsområdet för att kunna klara av att expandera. I
samband med detta såg kommunens mark- och exploateringsavdelning
möjligheter till att utöka hela Mekanikervägens industriområde med
en ca 50 m bred och drygt 300 m lång remsa och på så sätt skapa
ytterligare några industrifastigheter i Bankeryd.
%DFNDPRLQGXVWULRPUnGH
)|UHVODJHQXWE\JJQDG

'RPVDQGVLQGXVWULRPUnGH

6M|nNUDLQGXVWULRPUnGH
%LOG
,QGXVWULRPUnGHQL
%DQNHU\G)|UHVODJHQ
XWE\JJQDGPDUNHUDG
PHGSULFNDWRPUnGH

För att möjliggöra en expansion av arbetsområdet påbörjades planarbete med att göra en ny detaljplan för området. 1997-11-13
beslutade byggnadsnämnden att godkänna programmet för samråd. I
den pågående planprocessen visade sedan ytterligare ett företag på
Mekanikervägen intresse för att expandera och köpa till mark till sin
fastighet.

3ODQI|UVODJHW
Planförslaget gick i korthet ut på att lägga till en 50 m bred remsa
längs med fastigheterna på den norra sidan om Mekanikervägen. På så
sätt skulle man utöka tre av de befintliga fastigheterna med 50 m och
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dessutom skapa två helt nya fastigheter. Totalt skulle 18 000 m2 ny
industrimark skapas. För att möjliggöra bildandet av nya industrifastigheter och tillfarterna till dessa skulle fastigheten Backen 9:23 få
släppa till en bit av sin tomt.

0DUNlJRI|UKnOODQGHQ
Kommunen äger det skogsområde som var avsett för exploatering
enligt planen. Samtliga befintliga industritomter är privatägda. På
grund av fastighetsbildningsskäl skulle detaljplanen omfatta alla
fastigheter nordost om Mekanikervägen.

%LOG
'HODYGHQPDUNVRPLQGXVWULRPUnGHWXWYLGJDGHVPHG

3ODQI|UKnOODQGHQ
Den aktuella marken för utökning av industriområdet är fastställd i
byggnadsplan 1987-09-24 med beteckningen ”Rn, området ska
bevaras som naturpark”. (Den aktuella byggnadsplanen uppges vara
fastställd av regeringen, vilket tyder på att planen kan ha varit överklagad.) Byggnadsplanen från 1987 hade till syfte att ta bort en del
byggrätter för att göra området tillgängligt som allmänt strövområde.
Området ligger inom strandskyddszonen från Vättern, men strandskyddet är automatiskt upphävt eftersom det finns en byggnadsplan.
Dock ingår den aktuella skogsmarken i det område som är av riksintresse med särskilda hushållningsbestämmelser enligt 3 kap 2§ NRL.
Riksintresset anges som ”Vättern med öar och strandområden”.
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För industriområdet kring Mekanikervägen fastställdes detaljplaner
1987-01-22 och 1987-09-24. Främst planen från 01-22 hade skapat
starka protester från kringboende eftersom man ogillade att befintligt
rekreationsområde skulle tas i bruk för industritomter. Den gången
blev tillskottet på industrimark 21 000 m2.
Skogsområdet norr om Mekanikervägen är i grönstrukturplanen för
Bankeryd, antagen av kommunfullmäktige 1997-04-23, redovisat som
del av Backamoskogen som bedöms vara ett av de viktigaste och mest
populära strövområdena i Bankeryd. I översiktsplanen från 1990 är
området redovisat som närströvområde. Hela området ligger dessutom
inom den zon från Vättern som enligt 3 kap 2§ NRL klassas som
”riksintresset Vättern med öar och strandområden”.

$NW|UHUQD
De aktörer som medverkat i förändringsinitiativet är förutom
ansvariga från CJ Snickerier AB, kommunala tjänsten män från Stadsbyggnadskontoret och Näringslivskontoret. Svenska Kyrkan i
Bankeryd, Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen är några av de
aktörer som haft synpunkter på planändringen. Lokala politiker har
dessutom tagit mycket aktiv del i det lobbyarbete som bedrivits inom
politiska kretsar mot de aktörer som ogillat planen.

%LOG
0HNDQLNHUYlJHQPHG&-6QLFNHULHUWLOOK|JHU

6\QSXQNWHUXQGHUSURJUDPVDPUnGHW
Tidigare utbyggnad av industriområdet väckte som nämnts stora
protester hos de närboende. Även det nya planförslaget för en utvidg-

 8 W Y L G J Q L Q J  D Y  ' 2 0 6 $ 1 ' 6  D U E H W V R P U n G H

)g5b1'5,1*6,1,7,$7,9

ning av området fick mycket kritik. Under programsamrådstiden hölls
ett allmänt informationsmöte och dessutom inkom flera skriftliga synpunkter från berörda som ogillade planförslaget. Även positiva
synpunkter framkom. En sammanfattning av de viktigaste synpunkterna ges nedan.

1. Miljö och hälsoskyddsnämnden
Nämnden tillstyrker att detaljplan för området upprättas för att möjliggöra en utbyggnad av befintlig industri och dessutom tillskapa nya
industritomter för Bankeryd.
2. KFUM Gården Vidablick
Föreningen kan inte godta en utvidgning av industriområdet även om
det bara gäller 50 m. Backamoskogen ingår i Vidablick-gårdens
verksamhetsområde och föreningen delar området med andra som
använder det som ströv- och friluftsområde. En utbyggnad av
industriområdet skulle klart försämra möjligheterna för hela deras
verksamhet. Föreningen föreslår, istället för den föreslagna planändringen, att kommunen engagerar sig för att området en gång för
alla avsätts som skyddat område så att man får ett sammanhållet
område från Lillån till Domneåns naturreservat.
3. Länsstyrelsen
Med hänsyn till de starka allmänna intressena, ställer sig länsstyrelsen
mycket tveksam till en utvidgning av industriområdet. Länsstyrelsen
finner att en utvidgning av området inte bör ske med tanke på friluftsintressena. En utvidgning är inte heller förenlig med de särskilda
hushållningsbestämmelserna i 3 kap NRL och ej heller med de
grundläggande hushållningsbestämmelserna i 2 kap. NRL.
4. Naturskyddsföreningen i Bankeryd
Föreningen finner det anmärkningsvärt att stadsbyggnadskontoret
mindre än sju månader efter det att grönstrukturplanen fastställts
kommer med ett planförslag för ny industrimark som inte överensstämmer med grönplanens innehåll. Föreningen påpekar att industrimarksbehovet i Bankeryd var väl känt när grönplanen gjordes och att
det därför är märkligt att man inte försökte få industrimark på grönområdet i samband med detta. Föreningen menar att föreslagen plan
därför inte tillgodoser ett långsiktigt behov av industrimark i
Bankeryd.
5. Södra Vätterbygdens fågelklubb
Klubben protesterar mot planerna på utbyggnad av industriområdet.
Med stöd av grönstrukturplanen hävdar man att ett område avsatt som
grönområde måste gälla för framtiden och inte bara tills vidare.

8WYLGJQLQJDY'206$1'6DUEHWVRPUnGH



)g5b1'5,1*6,1,7,$7,9

6. Näringslivskontoret
Kontoret stöder en utbyggnad av industriområdet, men påpekar att
kommunen även bör undersöka förutsättningarna för att hitta andra
områden att exploatera för arbetsändamål i Bankeryd.
7. Kommundelsrådet
Rådet stöder utbyggnaden av området men påtalar att det efter denna
utbyggnad inte får göras någon ytterligare utan att resten av området
ska bevaras för friluftsliv.
8. Tekniska nämnden
Nämnden är positiv till utbyggnaden av industriområdet och menar att
det är acceptabelt att en mindre del av naturområdet tas i anspråk för
näringslivets behov. Man tycker att det i detta fallet är viktigt att tillfredsställa näringslivets behov av utveckling för att samhället ska
kunna leva vidare och utvecklas.

.RPPHQWDU
Inkomna synpunkter efter programsamrådet visar tydligt att det finns
två konkurrerande intressen om marken i området. På den ena sidan
står näringslivet och näringslivsvänliga institutioner som ser utbyggnaden som något positivt och utvecklande för Bankeryd. Dessa
grupper är väl medvetna om områdets värde som grönområde, men
prioriterar ändå näringslivets utveckling framför ett bevarande av
grönområdet. På den andra sidan står mer eller mindre ideella
intresseorganisationer som hävdar naturens och friluftslivets värden
framför en utveckling av näringslivet. Båda grupperna har starka skäl
till sina olika ställningstaganden och skillnaden dem emellan handlar
till stor om grundläggande värderingar. Länsstyrelsen påpekar värdet
av området för det rörliga friluftslivet, dock utan någon direkt
hänvisning till grönplanen.

)RUWVDWWSODQDUEHWH
Stadsbyggnadskontoret hade uppe planen till diskussion på Tekniska
utskottet i slutet av januari 1998 och rekommendationen man fick
därifrån var att gå vidare med planen och överlägga med länsstyrelsen.
Stadsbyggnadskontoret och Tekniska kontoret hade därefter överläggningar med länsstyrelsen i början av februari. Som resultat av
detta beslöts att gå vidare med planarbetet men att det i det fortsatta
arbetet tydligare skulle redovisas hur industrimarkssituationen i
Bankeryd ser ut. Länsstyrelsen fick som kommentar att senast under
samrådsskedet ge kommunen en tydlig signal om huruvida man tänkte
utnyttja sin rätt att överpröva eller inte.
En detaljplaneförslag upprättades sedan för en utbyggnad av
Domsands industriområde. Förslaget var förutom mindre justeringar
samma som tidigare. En tydligare redovisning av industrimarkssituationen och problematiken i Bankeryd finns med i dessa
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handlingar. Bland annat påpekas att antalet arbetsplatser i Bankeryd
minskat under en femårsperiod. Det framhålls också vikten av att
kunna bevara nuvarande samhällskaraktär i Bankeryd. Orten beskrivs
som ett komplett samhälle med både arbetsplaster och bostäder, vilket
ger en mängd fördelar. Förutom närhet mellan arbete och bostad
nämns att det för barn är pedagogiskt viktigt att bo på en ort som ger
en mångfacetterad och god bild av hur ett samhälle är uppbyggt, något
som ofta helt saknas i många av sovstädernas monokulturer. I planhandlingarna nämns att företag tidigare tvingats att flytta från
Bankeryd på grund av att man inte kunnat uppbringa nödvändig mark
för att möjliggöra expansion. Man menar därför att det är viktigt att
kunna ta tillvara på alla små möjligheter att skapa ny industrimark i
området. Angående att man ska exploatera naturmark för industriellt
ändamål sägs i planbeskrivningarna att det aktuella området inte har
några unika naturvärden.

%LOG
'HODYGHQPDUNUHPVDQlUPDVWQDWXURPUnGHWVRP
LQGXVWULRPUnGHWXWYLGJDGHVPHG

Samtidigt med planen för Domsands industriområde påbörjades
planarbete för Juneverkstomten som är en gammal industrifastighet i
centrala Bankeryd, vilken stått tom under många år. Detaljplanen för
Juneverkstomten föreslår med bakgrund av industrimarkssituationen
att fastigheten även fortsättningsvis används för verksamheter. Att
denna fastighet föreslås för verksamheter bedöms av kommunen dock
inte ha någon inverkan på planarbetet för Domsands industriområde.
Stadsbyggnadsnämnden bestämde 1998-04-02 att godkänna planen för
plansamråd. Detaljplanen för utbyggnaden av Domsands
industriområde gick därför ut på samråd och återigen inkom
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synpunkter från berörda. I huvuddrag överensstämde dessa med de vid
programsamrådet men några nya synpunkter tillkom. Samtliga
inkomna samrådsyttranden sammanfattas nedan.

1. Corroventa avfuktning AB
Ägaren till Backen 9:36 uttrycker att stort önskemål att få köpa
ytterligare mark för sin expansion. Man säger sig ha utnyttjat sin
fastighet till max och behöver därför expansionsmöjligheter. Denna
synpunkt överlämnades till berörd förvaltning för handläggning.
(Mark- och exploateringsavdelningen?)
2. Svenska kyrkan
Ägare till Bankeryd 2:2 anser att området bör bevaras intakt i sin
nuvarande omfattning. Ett bevarande bedöms stå helt i linje med
”Svenska kyrkans miljöpolicy och ansvar att värna Skapelsen”.
Svenska kyrkan poängterar dock att de anser det som mycket viktigt
med industrier och arbetstillfällen i Bankeryd. De anser dock att det
bör finnas bättre lämpade områden för denna typ av verksamhet, där
inte specifika natur- och allmänintressen störs i samma omfattning
som i det föreslagna området.
3. Södra Vätterbygdens fågelklubb
Fågelklubben anser att det finns bättre områden att exploatera än det
föreslagna. Man föreslår också några områden: norr om järnvägen på
det så kallade Horstorsgärdet, norr om Bankeryds Trä mot kyrkan,
mellan vattenverket Häggeberg och järnvägen och området runt
Månseryds trafikplats. Man är medveten om att flera av dessa
områden används som jordbruksmark men anser inte detta var ett
hindrande skäl för att omvandla dem till industrimark.
Man framför också synpunkter på att det inte byggs några bostäder i
Bankeryd och menar att detta leder till att ungdomar tvingas att flytta
till Jönköping. Fågelklubben kommenterar detta med att ”…detta har
väl har varit en medveten planering från kommunens sida. Man vill
satsa på Kålgården och andra områden inne i Jönköping, och då ska
det inte byggas i Bankeryd”. Skrivelsen från fågelklubben antyder i sin
helhet en klar skepsis mot kommunens vilja att satsa på Bankeryd och
flera gånger återkommer kommentarer om att kommunen har ett
”ringa intresse” för satsningar i Bankeryd.
Från stadsbyggnadskontorets sida ger man kommentaren till fågelklubben att det inte hänger på kommunen huruvida det byggs
bostäder eller inte i Bankeryd. Man visar också på att det faktiskt
finns två detaljplaner på gång för bostadsbyggnation. Båda är dock
under prövning eftersom de har överklagats av närboende.
4. Tekniska nämnden
Nämnden ställer sig positiv till liggande planförslag. Dock fanns det
reservationer mot beslutet i nämnden. Mark- och exploaterings-
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avdelningen påpekar att det av planhandlingarna bör framgå vem som
skall ansvara för den nya utfarten mot Domsandsvägen som måste till
för att kunna skapa ytterligare en industritomt där. Likadant måste det
framgå ansvar för ny utfart till den nya fastigheten i nordväst.
Kommunen åtar sig att svara för anläggningar inom gatumark.
5. Bankeryds Naturskyddsförening
Föreningen vill att stadsbyggnadsnämnden avslår förslaget till detaljplan och att man i stället försöker att få en mer långsiktig lösning på
problemen med industrimark. Man antyder också att nuvarande
industrimark i Bankeryd utnyttjas dåligt och att stadsbyggnadsnämnden borde titta närmare på varför det är så. När naturskyddsföreningen får reda på att det pågår planarbete för den så kallade
Juneverkstomten inkommer man med ett tillägg att stadsbyggnadsnämnden avbryter planarbetet för Domsands industriområde i
avvaktan på detta.
6. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ställer sig mycket tveksam till en utökning av industriområdet med tanke på de starka allmänna intressen som finns att
bevara naturområdet som det är. Man menar att det möjligtvis kan
räcka med en utvidgning i den östra delen av området och då för att
tillgodose CJ Snickerier AB:s direkta expansionsbehov.
Stadsbyggnadskontoret kommenterar detta med att det knappast
skulle betyda något om man tog hela den remsa på 50 m som är
aktuell i stället för att bara nöja sig med att tillgodose de två
industrier som vill expandera genom att bara utöka i anslutning till
deras fastigheter. Man menar att det skulle bli en ”hackig och
svårbegriplig gräns mellan industriområdet och friluftsområdet”.

3ODQSURFHVVHQIRUWVlWWHU
Efter plansamrådet beslutade stadsbyggnadsnämnden 1998-08-20 att
fortsätta med det aktuella planförslaget och ställa ut det. Under utställningen kom det åter en del synpunkter på förslaget, men de flesta
var denna gång positiva till planen även om viss kritik fortfarande
fanns kvar. De viktigaste synpunkterna sammanfattas nedan.

1. Svenska kyrkan
Svenska kyrkan skriver att det har varit mycket stor efterfrågan på
industrimark under den senaste tiden och man säger sig därför vilja
”medverka till en positiv utveckling av Bankeryds industriliv och
därmed också till medborgarnas möjligheter till arbete och boende i
kommundelen”. Man är dock mycket noga med att framhålla att man
absolut inte kommer att tillstyrka ytterligare utbyggnad av området än
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vad det aktuella planförslaget gör gällande. (Jämför punkt 1 efter
samrådet)
2. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är fortfarande tveksam och riktar kritik mot föreslagen
plan, men skriver samtidigt att de inte kommer att vidta ytterligare
åtgärd om kommunen antar planen. (Jämför punkt 6, sidan 41, efter
plansamrådet)
3. Bankeryds Naturskyddsförening
Föreningen vidhåller i princip det som framgick i skrivelsen efter
samrådet. Man hänvisar bland annat till gällande grönstrukturplan för
Bankeryd och vill att stadsbyggnadsnämnden ska avslå förslaget i sin
helhet och istället uppdra åt kommunen att utarbeta förslag till en mer
långsiktig lösning av industrimarksbehovet i Bankeryd. Av planförslaget att döma skriver naturskyddsföreningen att man av detta drar
”slutsatsen att avsikten är att successivt knapra bort bit efter bit av
Horstorpsområdet”. (Jämför punkt 5 efter plansamrådet)
Stadsbyggnadskontoret kommenterar med att den nu framtagna
planen möjliggör en expansion av befintliga verksamheter i
området och man skriver också att ytterligare utökning av
industriområdet i framtiden inte är tänkbart.
4. Kommunstyrelsen
KS beslutar att man inte har något emot planförslaget och godkänner
det i sin helhet.
Planförfattaren föreslår därmed att stadsbyggnadsnämnden beslutar
om att godkänna föreliggande detaljplaneförslag och överlämna det
till kommunfullmäktige för antagande. Planen är därefter antagen av
fullmäktige 1998-11-19 och vann laga kraft 1998-12-17. Ingen har
överklagat planen.

%LOG
1\E\JJQDWLRQSnJnU
Sn0HNDQLNHUYlJHQ
'RFNLQWHI|UQnJUD
DYGHI|UHWDJVRP
YDULWLQEODQGDGHL
SURFHVVHQ
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Eftersom planprocessen tog en viss tid och CJ Snickerier behövde
utrymme innan dess hyrde man tillfälligt in sig hos grannen som hade
lediga lokaler. På grund av sämre konjunktur och minskad orderingång har man inte byggt ut någon ny byggnad sedan man fick köpa
mer mark. Man hyr fortfarande in sig hos grannen till viss del och
företaget säger sig inte heller ha nyanställt någon sedan man köpte
mer mark. Huruvida Corroventa avfuktning AB har byggt ut eller
kunnat nyanställa är inte känt. Det sker dock nybyggnation inom
området idag, men det är inget av de företag som tog initiativ till planändringen.

.RPPHQWDU
Under hela planprocessen, från det tidiga programsamrådet till den
slutliga utställningen av detaljplanen, finns det två tydliga riktningar
bland de som berörs av planen. Detta påverkar i sig aldrig kommunens
utformning av själva planen, som så när som på några mindre detaljer
ser likadan ut från början till slut. Märkbart är dock att vissa av de som
yttrar sig under planprocessen ändrar åsikt under processens gång,
medan andra vidhåller och förstärker sina argument.
De som är för förslaget från början är inte med och argumenterar i
slutskedet eftersom det snart blir ganska uppenbart att planen ändå
kommer att drivas igenom. De som däremot är mot planen från början
kan i sin tur så småningom delas in i två kategorier – de som fortsätter
att vidhålla sin åsikt och skaffar nya argument och söker finna andra
lösningar på problemet och de som efterhand ändrar åsikt och
accepterar förslaget med vissa reservationer.
Efter utställningen är det bara fyra stycken aktörer, varav kommunstyrelsen är en, som lämnar in yttrande till stadsbyggnadskontoret.
Mellan samrådet och utställningen ändrar Svenska kyrkan åsikt. Från
att ha varit negativa till en utbyggnad tillstyrker man planen i ett
skriftligt yttrande med följande lydelse:
”…Under sommaren och hösten har det visat sig vara en mycket
stor efterfrågan på industrimark i området. Bankeryd har som
bekant få områden för detta ändamål. Därför vill vi medverka
till en positiv utveckling av Bankeryds industriliv och därmed
också till medborgarnas möjligheter till arbete och boende i
kommundelen…//…Området har ett särskilt naturvårdsintresse
av rikskaraktär. Dessa 50 m ligger i ytterkanten och vår
bedömning är att helheten inte skadas på ett alltför negativt sätt.
Svenska Kyrkan i Bankeryd vill här framföra att vi i framtiden
absolut INTE kommer att tillstyrka någon ytterligare utbyggnad av Horstorp 1:170.”
Svenska Kyrkan har alltså på ett eller annat sätt tagit intryck av de
argument som har funnits för en utbyggnad av området och använder
sedan själv dessa nästan ordagrant när de tillstyrker planen. De
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markerar dock mycket kraftigt att de inte kommer att tillåta att
området byggs ut ytterligare en gång.
Även Länsstyrelsen ändrar uppfattning i frågan. Under processens
gång har man framhållit att kommunen bör söka efter ny industrimark
på andra ställen och att man i värsta fall kan acceptera en utbyggnad
av de två industrifastigheter, CJ Snickerier och Corroventa avfuktning,
som måste bygga till för att kunna klara sin produktion. Kommunen
har inte beaktat Länsstyrelsens synpunkter utan menat att det skulle
verka konstigt och vara opraktiskt att bara förlänga ett par av
fastigheterna. Länsstyrelsen kommenterar detta med följande lydelse:
”…Kommunens ställningstagande att inte beakta dessa synpunkter kommer inte, vad nu kan bedömas, att föranleda någon
ytterligare åtgärd från Länsstyrelsens sida. Länsstyrelsen
framför i övrigt inga synpunkter på planförslaget.”
Länsstyrelsen är alltså fortfarande inte positiva till planförslaget, men
påpekar bara att man inte kommer att vidta de överprövningsmöjligheter man har för att åtgärda detta.
Bankeryds Naturskyddsförening är de som fortfarande är mest kritiska
till utbyggnaden av industriområdet. De använder sig fortfarande av
grönområdets bevarande som huvudsaklig argumentation för att inte
tillstyrka planen. Av planprocessen drar man också slutsatsen att
avsikten med utbyggnaden är att successivt knapra bort bit efter bit av
Horstorpsområdet. Man kommer med flera konkreta förslag till
alternativ lösning av problemet. Bland annat föreslår man att
kommunen ska utarbeta en mer långsiktig lösning för att lösa
industrimarkssituationen i Bankeryd. Man vill också att kommunen
ska undersöka orsaken till att befintlig industrimark i Domsandsområdet inte utnyttjas effektivt fullt ut. Kommunen kommenterar den
sista synpunkten med att dåligt utnyttjad mark ofta utgör markreserv
för det egna företaget.
Anmärkningsvärt är att under planprocessens gång berörs nästan
aldrig argumentet att det skulle innebära problem och stora kostnader
för CJ Snickerier att behöva flytta från Mekanikervägen.

3URFHVVHUQDEDNRPDNW|UHUQDVEHWHHQGH
±GHRV\QOLJDSURFHVVHUQD
I de fördjupande intervjuer som gjorts med några av aktörerna i
processen har det framkommit en del kompletterande uppgifter som
förklarar och belyser vissa aktörers agerande på ett annat sätt.
I intervjun med planavdelningens chef, Ronny Steen, säger han att det
var olyckligt att behöva knapra på grönplanen nästan direkt efter att
kommunfullmäktige hade antagit den, men han menar också att grönplanen för Bankeryd är en sektorsplan och att det kan hända att en
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sådan är, eller kommer att bli, i konflikt med andra intressen och att
man då måste vara beredd att omvärdera den.
I sin argumentation under processen har man från stadsbyggnadskontorets sida hela tiden varit noga med att peka på Bankeryds fördelar som ett komplett samhälle. Tidigare försök att få till ny
industrimark framhålls också gärna. Speciellt misslyckandet med
Reiners, ett företag som tillverkar inredningar för kontor m.m., lyfts
fram som ett exempel på vad som kan hända om man inte tillåter nyexploatering. Reiners var vid tillfället Bankeryds största företag med
knappt två hundra anställda och att de flyttade från Bankeryd innebar
en stor förlust.
Vid samtal med Näringslivskontorets chef Hasse Sjölund, framkommer i mångt och mycket samma saker som i intervjun med Steen.
Sjölund beskriver situationen i Bankeryd: ”Vi har kört fast i ett flertal
områden som vi har testat…och varför kör man fast? Ja, det kan man
säga att då hade vi ju mer eller mindre teoretiska spekulationer om
att...tänk om någon vill ha mera mark i likhet med ROL (Reiners) då
måste vi flytta det, men det är ju ingenting som är så utlösande som en
fara eller ett hot. Och när vi då kunde konkretisera att här är det ett
familjeföretag som vi har hjälpt till med etablering i Bankeryd, från
visserligen Jönköpings centrala delar…//…när man då liksom kunde
gå fram med det som bärare av problem, och då först börjar vi ställas
mot varandra…arbetsplatser och då får man ju den här konstruktionen att det är ett antal som ställer upp på detta och ett antal
som tycker att det inte är så bra…och här föll ju kyrkan in och tyckte
att det också var fel…//…och naturvårdsvännerna.”

3nYHUNDQJHQRPOREE\LQJ
Förutom de diskussioner som förts vid offentliga möten och genom
samrådsyttanden har mer inofficiella diskussioner och försök till
påverkan skett mellan de olika aktörerna. Svenska Kyrkan, var som
ägare av marken intill utvidgningsområdet negativt inställda till en
utvidgning av arbetsområdet. Efterhand ändrade man sig dock och i
det sista yttrandet tillstyrkte man en utvidgning bara det inte skulle
komma att innebära ytterligare utvidgning i framtiden. Steen säger:
”Kyrkan är ju inte en enhet, utan det är olika delar av verksamheten…och man har ju…KFUM håller till där ute på något som
heter Vidablick…och den delen av kyrkan såg ju grönområdena som
det heliga och det viktiga och det som var den stora tillgången…ganska ensidigt…förmodligen skrev man därifrån kyrkans
yttrande i programskedet…senare så fick man väl ta det till en lite
mera…helhetsprövning inom kyrkans organisation, och under tiden så
pågick ju en hel del lobbyverksamhet från kommundelsråd och andra
som menade att det här är ju väldigt viktigt för att klara
jobben…//…som vi inte alls styrt härifrån utan som man skött på plats
i Bankeryd…//…Det är nog politiker i kommundelsrådet och det är
möjligt att det är andra näringslivskontakter som har skött det.”
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När Svenska Kyrkan i programsamrådet yttrade att man inte kunde
tillstyrka planen kom enligt Sjölund frågan att mer och mer glida över
från att vara en tjänstemannafråga till att bli en politisk fråga.
Tjänstemännen talar i detta skede om för- och nackdelar med om man
godkänner planen eller om man inte gör det. Sjölund beskriver: ”Vi
som tjänstemän tyckte i det här fallet att vi ville deklarera…vi fann
klara fördelar med att göra på det här sättet, för samtidigt som vi tillfredställer det här företaget såg vi ju att till detta området dockade
flera företag och vi talade med dom och vissa sa att åh vad bra då vet
vi ju att vi inte är instängda i varje fall. Och dessutom så fick vi ju
själva i ett av hörnen då möjlighet att avyttra mark till en eventuell
nylokalisering…så vi tyckte att vi trots en del minus hade övervägande
plus för det här. Sedan startade den politiska processen som pågick på
så sätt att man talade med sina respektive i kyrkofullmäktige…//…och
kommundelsråd där vi hade en del tveksamma…bearbetades av då
politiker emellan alltså…och på det sättet luckrades en del…bland
annat kyrkan valde att inte ta en strid i varje fall..."
Denna form av lobbyverksamhet sattes enligt Sjölund igång både av
stadsbyggnadskontoret och näringslivskontoret eftersom båda dessa
kommunala kontor var av åsikten att det skulle bli bättre att utvidga än
om man inte gjorde det. Sjölund är dock noga med att påpeka att man
inte på något vis nonchalerar de negativa effekterna som en utvidgning har: ”…det gäller ju inte bara att…dupera…utan det gäller
informera på ett sakligt sätt…och i det spelet så fick vi då de tyngre
politikerna i kommunledningen att agera gentemot kommundelsråd
och lämna sin bestämda uppfattning.”
Bankeryd har även en företagarförening som arbetar aktivt för att
utveckla Bankeryd. Steen menar att denna förening, trots sitt huvudsyfte, inte bara ser till att det ska ske så mycket etableringar som möjligt, utan att den även arbetar med ett helhetsperspektiv där bostäder
och ett livaktigt centrum spelar stor roll. Steen säger att företagarföreningen och kommundelsrådet är bra att ha som diskussionsparter
vid planarbeten. Han menar att de, till skillnad från den som orsakat
planändringen och de som bor intill, har en förmåga att se mer
objektivt på planarbetet och kommer inte med partsinlagor i samma
utsträckning.
Planprocessen har alltså underhand innehållit en del lobbyarbete, där
olika intresseorganisationer har tryckt på mot bland annat politikerna i
Svenska Kyrkan. Detta kan vara en av anledningarna till att de så
småningom ändrar åsikt i ärendet.

2OLNDLQWUHVVHQLNRQIOLNWPHGYDUDQGUD
Vad det gäller att ta en del av grönområdet i anspråk, tvärt emot grönstrukturplanens syfte, så säger Steen att det måste ibland bli så att man
låter ett intresse gå före ett annat. Grönstrukturplanen togs fram av
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planavdelningen som ett pilotprojekt för några år sedan och antogs
sedan av kommunfullmäktige. Steen beskriver: ”Den hade vi väl lite
som ett lik i lasten kan man säga…även om jag inte uppfattar det som
ett lik i lasten egentligen, för grönstrukturen är ju en styrka, att man
pekar på det goda i de grönområden som finns och de stråken som
finns också…och som man vill utveckla…och det känns ju som ett stöd
för mig att ha den typen av dokumentation och utredning i botten när
jag resonerar om att knapra på ett grönområde...och den mäktighet
som detta grönområde hade och har fortfarande tycker jag då ger vid
handen att…man kan knapra på det utan att förstöra dess rangplats
eller funktion i området…för det är ju inte så att just de här 50
metrarna innehöll någon speciell natur eller speciell fauna eller något
sånt där…//…utan det är mäktigheten i sig som är intressant att
använda som strövområde.” Steen menar att folk inte uppfattade grönstrukturplanen på detta sätt utan att man som argument anförde att det
som var grönt i planen för all framtid också skulle vara grönt. Han
menar också att Länsstyrelsens argumentation i ärendet inte riktigt
höll. Det var naturligt att Länsstyrelsen misstyckte till att man gick in
på naturmark, men de hävdade också att det intilliggande naturreservatet skulle påverkas vid en utvidgning av industriområdet. Steen
menar att detta knappast skulle komma att inverka eftersom
anledningen till att det är reservat beror på de geologiskt intressanta
avlagringar som finns i Domneåns dalgång. Steen tror inte att detta
skulle ta skada eller påverkas av en utökning. Planavdelningen frågade
Länsstyrelsen om det var risk att de skulle komma att överpröva
planen, men fick till svar att Länsstyrelsen inte ansåg att planens påverkan var av den graden att det skulle komma att bli aktuellt. Mot
detta löfte kunde planavdelningen fortsätta sitt arbete.

'HQRXWQ\WWMDGHLQGXVWULPDUNHQ
De halvtomma lokaler och dåligt utnyttjade fastigheter som finns i
verksamhetsområdena har i samrådsyttrandena påpekats som möjlig
lösning för expansion. Stadsbyggnadskontoret har inte arbetat med att
försöka pussla ihop något av detta, men Steen säger att både Näringslivskontoret och Mark- och Exploateringsavdelningen på Tekniska
kontoret har arbetat lite med detta. Dessa försök har dock gått trögt
vilket enligt Steen beror på att de företag som har outnyttjade
byggnader och mark gärna vill ha en buffert för framtida behov och är
därmed inte beredda på att släppa ifrån sig något.
Det är också vanskligt för kommunen att gå in och köpa upp mark
eftersom det inte är så oerhört stor efterfrågan på mark för nyetableringar utan det är mest när det gäller utvidgning och flytt inom
Bankeryd som mark efterfrågas. Stadsbyggnadskontoret och Näringslivskontoret har diskuterat med företagarföreningen i Bankeryd om att
denna borde arbeta mer aktivt med företagsraggning och även med att
hjälpa till då företag börjar bli trångbodda. Steen menar att företagarföreningen skulle vara det bästa nätverket för denna typ av
verksamhet. Han säger att kommunens försök att locka företag till
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orten nästan kan få motsatt effekt och att man istället bör satsa på att
de företag som finns där talar om fördelarna med att etablera sig i
Bankeryd.

%LOG
([HPSHOSnGnOLJW
XWQ\WWMDGLQGXVWUL
IDVWLJKHWLQRP
'RPVDQGVLQGXVWULRPUnGH

%LOG
$Q]DVIDEULNI|U
SHQVHOWLOOYHUNQLQJ
'HWI|UQlUYDUDQGH
VW|UVWDI|UHWDJHWL
%DQNHU\G

Sjölund säger sig också vara medveten om problemet med dåligt
utnyttjade fastigheter och han berättar att man har haft vissa förfrågningar om detta. Kommunen har till och med köpt tillbaka mark från
vissa företag som haft för mycket mark. Sjölund beskriver: ”Men det
är en process som man måste närma sig med mycket stor försiktighet…man kan inte utöva någon form av utpressning…man kan ju
inte…uppträda som så att vi tror inte på er så det är lika bra att ni
säljer tillbaka den här marken. Det som vi nu just genomför i dagarna
är ett exempel på detta. Det finns ett företag där ute en mekanisk
verkstad som gränsar till Anza…de ville köpa 1500 m2 för att kunna
göra en vettig utbyggnad…//…de som kunde hjälpa till där var
Anza…//…så jag tog kontakt med Anza och frågade om de i Bankerydsandans tecken skulle kunna tänka sig att hjälpa till…och det är
klart att där hjälper det ju att vi har ett relativt gott förhållande…att
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man kan föra en sådan dialog. Kontentan av det är att bara de (Anza)
får köpa till lite mark på annat håll i närheten av sitt så ska vi klara
det.”
Problemet i detta fall var att Anza tillhör den norska Jordan-koncernen
och har inte rätt att avyttra eller förvärva fast egendom utan att det är
ett koncernbeslut, det vill säga att det måste upp i koncernstyrelsen.
Eftersom man löste det genom att Anza köpte tillbaks lika mycket som
man avyttrade kunde det lösas lokalt.
Sjölund fortsätter: ”Ibland är det svårt när vi gör affärer med företagen…som då ger en oerhört positiv utvecklingsplan...men vill skaffa
sig lite mark i början för att kunna expandera…och liksom bedöma
där om det kan vara riktigt att lägga under sig så här mycket
mark…och där kan jag säga att jag personligen tycker att vi gjort ett
par misstag i Bankeryd alltså…//…på något håll tycker jag att man
skulle ha kunnat förstått att det här kan inte vara riktigt…men gör
man ingenting så gör man ju inga misstag heller.”
Genom liknande erfarenheter har man i stället börjat med att företagen
får option på intilliggande mark och blir tillfrågade och har rätt att gå
in och köpa marken då det är aktuellt med försäljning. Företagen
måste dock kunna påvisa att de är i behov av ytterligare mark och att
de kommer att expandera inom den närmaste tiden.
När företagen behöver utöka tar de oftast kontakt med Näringslivskontoret som får sköta det praktiska. Sjölund menar att kontoret har
god kontroll på vilka tomter som är lediga och vilka företag som inte
behöver hela sin mark etc. Han menar också att det är sällan företagen
kontaktar varandra sinsemellan med dessa problem och i den mån man
gör det så går det inte alltid så bra. Speciellt när det gäller känsligare
frågor så är det mycket viktigt att man har person- och lokalkännedom
och god kontakt med företagen. ”När man ställer sådana här frågor
så…så man måste göra det lite professionellt. När det gäller Anza
(grannverksamheten som behövde utöka) så var det ju nej, när någon
hade ringt ut dit och frågat...//…jag känner VD:n, jag känner honom,
jag vet att inte ens jag ska ringa, jag ska bestämma att kan jag få
komma ut och prata med dig…//…det är ju det här som är näringslivsjobb…en annan vet jag ju att där kan jag ringa och säga du jag
har ett problem här, kan vi lösa det?…men det gäller ju att känna
herremän på herremäns sätt och bönder på bönders sätt…och därför
om man ringer ut till honom (Anza-chefen) alltså och tror att man på
telefon överhuvudtaget ska ställa frågan…den är helt idiotisk.”
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$96/87$1'(.200(17$5
/REE\DUEHWHW
Som framgår av intervjuerna har ett lobbyarbete pågått under planprocessen. Initiativet till detta arbete har kommit från både från
stadsbyggnadskontorets och näringslivskontorets sida, men framför
allt är det på politisk nivå som arbetet har bedrivits. Politikerna på
kommunal nivå har påverkat kommundelspolitikerna som i sin tur har
försökt att påverka politikerna i kyrkorådet. Detta fick till följd att
kyrkorådet så småningom ändrade åsikt i frågan och tillät planen med
vissa reservationer.
I arbetet mot länsstyrelsen har det förekommit en öppen dialog där
kommunen i ett tidigt ställt tydliga krav på att få reda på hur länsstyrelsen slutligen skulle komma att agera i ärendet. Kommunen fick
också i ett tidigt skede reda på att länsstyrelsen, trots att man
principiellt var emot planen, inte skulle komma att överpröva den.
Med denna vetskap kunde kommunen driva planarbetet vidare.

,FNHWLOOJRGRVHGGDSDUWHU
Naturskyddsföreningen är den part som inte får sina synpunkter tillgodosedda. Det är också den part där man från kommunal sida inte har
något politiskt inflytande, vilket gör att man trots diskussioner har
svårt att påverka deras inställning till planärendet. Bankeryds Naturskyddsföreningen är också en intresseorganisation som har på sitt
ansvar att värna och skydda naturen. Det hade därför varit konstigt om
de hade ändrat uppfattning i frågan. Till slut inser de att deras ställning
inte är stark och ger, trots sin ståndpunkt i frågan, ett tyst medgivande
genom att inte överklaga planen.

'HWLQVWLWXWLRQHOODNDSLWDOHWRFKGHVVDUHQD
Sammantaget visar processen på vikten av ett lokalt nätverk där det
finns goda kontakter mellan aktörerna. Detta nätverk kan beskrivas
som ett institutionellt kapital där aktörerna har tydliga roller och
genom att aktörerna i nätverket aktivt agerat i frågan har man kunnat
driva genom planärendet trots att det från början fanns starka intressekonflikter. Det institutionella kapitalet, det vill säga nätverket och dess
kontakter, har i detta fall inget officiellt forum eller arena att träffas
på. I stället sker möten och diskussioner då man träffas i andra forum,
till exempel i kommundelsrådet.
Även om inte alla inblandade är nöjda med planen är det ingen som
har överklagat, utan alla har accepterat planen. Man har nått en form
av kompromiss där de flesta aktörerna har värderat antalet
arbetsplatser och företag i Bankeryd som viktigare än att bevara
marken som en del av ett större naturområde.
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7253,,±$*(1'$$13$66$'
3/$1(5,1*
Denna fallstudie var inte avsedd att göras från början i forskningsarbetet. I kontakterna med Jönköpings kommun dök planeringsfallet
upp och bedömdes som så intressant att vi beslutade att göra en
djupare studie av fallet. Denna fallstudie skiljer sig från de övriga i
projektet så till vida att det inte i första hand är ett lokalt förändringsinitiativ utan initiativet till förändring har istället kommit från centralt
håll. Själva initiativet till ett nytt planeringstänkande och själva
arbetsprocessen med Torp II är dock intressant och visar på hur man
försöker att ändra planeringsrutiner och tänkande. Fallet är också, i sin
kontrast till de övriga studierna, ett bra referensobjekt. De flesta av de
andra fallstudierna har visat på vikten av ett institutionellt kapital, det
vill säga lite förenklat det kunskaps- och kontaktnät som finns i den
lokala organisationen. Arbetet med Torp II har visat på uppbyggnaden
och framväxten av ett sådant institutionellt kapital, vilket gjort det
extra intressant och lämpligt att studera.

%LOG
-|QN|SLQJVNRPPXQV
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%DNJUXQG
Hösten 1997 beslutade byggnadsnämnden i Jönköping att ge i uppdrag
åt stadsbyggnadskontoret att utföra ett planarbete med Agenda 21anpassning. Detta skulle bli första gången som man försökte att få in
Agenda 21- frågor i planeringen, vilket gjorde det till ett pilotprojekt i
Jönköping. Torp II kom att bli det område som först skulle Agenda
21-anpassas.

$JHQGD
Ett lokalt Agenda 21-dokument för Jönköpings kommun antogs av
kommunfullmäktige i maj 1996. Dokumentet innehåller målsättningar
för kommunens miljöarbete, vilket har legat till grund för arbetet med
Torp II.

2PUnGHW
Torp är ett område som ligger cirka 2,5 kilometer utanför Bankeryds
centrum och cirka 7 km från centrala Jönköping. Stora delar av området har tidigare exploaterats under 1980-talet och innehåller nästan
uteslutande friliggande villabebyggelse. Torp II är tänkt att bli fortsättningen på exploateringen av området. Området Torp II innehöll
tidigare flyktingbostäder. Dessa har dock rivits under 1999 för att man
ska kunna bygga ny bebyggelse. För närvarande är den enda bebyggelsen inom området två hus med gruppbostäder.

%LOG
*UXSSERVWlGHULQRPRPUnGHWI|U7RUS,,

Torp II har under en längre tid ansetts som möjligt utbyggnadsområde
i Bankeryd. I den kommunala översiktsplanen från 1990 står området
angivet som utbyggnadsområde för bostäder med totalt ca 18 ha, något
som i senare skede ändras till 22 ha. I det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet från 1998/99 finns området också med som
framtida bostadsområde.
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Området berörs av en gällande detaljplan från 1969 06 12. Denna plan
hade som syfte att området skulle bebyggas med 208 enplans radhus
med souterrängvåning samt ett tjugotal friliggande villor. I planen
finns även avsatt område för centrum, handel, bensinstation och skola.
Området är beläget i ett öppet landskap som tidigare varit åkermark.
Alldeles intill området finns det stora skogsområden. I grönstrukturplanen för Bankeryd beskrivs Torp med omgivningar som ett viktigt
område ur natur- och friluftslivssynpunkt. Jönköpings kommun är
ensam ägare till området, men delar av det arrenderas ut för främst
jordbruksändamål.

%LOG
7RUS,,'HWRPUnGHVRPVNDEHE\JJDVHQOLJW$JHQGDSULQFLSHU

)|UlQGULQJVLQLWLDWLYHW
Initiativet till förändringen i planeringsarbetet kom genom beslut från
byggnadsnämnden. Efter att kommunfullmäktige i maj 1996 antagit
ett Agenda 21-dokument hade inga försök gjorts att använda sig av
detta i planeringen. Detta trots att det klart och tydligt framgår av
policydokumentet att så ska göras. Hösten 1997 beslutade så byggnadsnämnden att planeringen skulle anpassas efter de riklinjer som
finns i policydokumentet och man ville testa det på ett aktuellt planarbete.
Uppdraget från nämnden kom att gå till planarkitekten Liselott
Johansson och Torp II i Bankeryd valdes ut som försöksområde.
Ursprungligen valdes också ett annat område i Bankeryd ut, Horstorpsgärdet, men eftersom det inte var aktuellt med att göra plan för
detta område än har man inte fullföljt arbetet med detta. Avsikten är
dock att man så småningom ska arbeta efter samma principer med
detta område.
Anledningen till valet av Johansson som projektledare berodde på
flera faktorer. Hon ansågs som lämplig eftersom hon bedömdes som
kunnig inom ekologiska frågor och hade tidigare visat intresse för
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Agenda 21-frågor. I detta fall hade hon också sedan tidigare ansvar för
planarbetet med både Horstorpsgärdet och Torp.

$NW|UHUQD
De aktörer som förekommit i processen är först och främst olika förvaltningstjänstemän från kommunen. Det ursprungliga initiativet kom
från politiker och det har även förekommit politiker i de flesta av processens fortsatta steg. Allmänhetens deltagande har inte varit så stort
eftersom man valt en annan modell än traditionellt för arbetet. Dock
har det funnits en referensgrupp där allmänheten getts möjlighet att
delta. Det har även förekommit några möten och utställning där
allmänheten kunnat komma till tals.

$UEHWHWPHG$JHQGDDQSDVVQLQJ
Hösten 1997 satte Liselott Johansson igång arbetet med projektet tillsammans med kommunens Agenda 21-samordnare. Under hela hösten
1997 var Agenda 21-samordnaren med och arbetade aktivt med projektet. Agenda 21-samordnaren hade tidigare inte arbetat någonting
med planering utan mest varit ute i skolor och föreningar och informerat. Samordnaren hade inte visat sig speciellt mycket internt tidigare.
Johansson menar att man inom Stadsbyggnadskontoret också saknade
kunskap om vad Agenda 21 var för något och man hade tidigare inte
heller arbetat med Agenda 21-frågor inom någon av förvaltningarna,
utan det var mest i skolorna som detta hade gjorts. Detta trots att
Agenda 21-samordnaren suttit en våning ovanför planavdelningen och
att man har sett varandra dagligen. Agenda 21-samordnaren har dock
tillhört Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hela tiden. Trots att det i
flera år har funnits ett policydokument för Agenda 21-arbete i
kommunen så hade man från stadsbyggnadskontoret inte diskuterat
eller använt sig av detta tidigare. De tankar som funnits inom området
har istället kommit från facktidningar och andra impulser utifrån.
Johansson menar att detta fanns i utbildningen (i hennes fall landskapsarkitekt) men att man sedan, enligt Johansson: ”inte haft chans
att diskutera det, det har bara tystats ner i princip”. Många kände att
man i detta projekt fick chans att lyfta fram gammal kunskap som man
haft vilande, men som man inte fått möjlighet att använda.
Initialt diskuterade Johansson tillsammans med kommunens Agenda
21-samordnare hur man skulle sköta arbetet med att få in dessa frågor
i ett planeringsprojekt. Man började med att studera andra kommuners
arbete med liknade frågor för att se om det fanns något att hämta. Man
gjorde dock den bedömningen att resultatet av tidigare planering inom
området inte var tillräckligt utvecklad för att man i Jönköping skulle
kunna bygga vidare på den.
Kunskapen om Agenda 21 var för liten överlag i den kommunala
organisationen i Jönköping och tillsammans med Agenda 21-samord-
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naren beslutade Johansson därför att kalla in personal från samtliga
berörda förvaltningar för att ta upp frågan till diskussion.

'HWI|UVWDP|WHW
Ett 20-tal avdelningar från Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret och Tekniska kontoret, totalt 35 personer, närvarade vid mötet. Man hade bland annat brainstorming i smågrupper
för att hitta visioner för de aktuella planområdena. Inställningen till
mötet var positiv och det var bredd och blandning på dem som deltog,
både chefer och tjänstemän, yngre och äldre, kvinnor och män. Mötet
varade under en eftermiddag och efter inledande information delades
deltagarna in i mindre grupper efter hur de satt. Denna indelning
gjorde enligt Johansson att de flesta hamnade i grupp med sina
”kompisar” vilket gav lite sned fördelning. Grupperna satte sig sedan
för att ”brainstorma”, för att man skull vara lite friare i tanken som
Johansson uttrycker det: ”för att få folk att tänka, inte traditionellt och
avskriva grusvägar i första skedet…för alltid är det så när man drar
upp någonting på förvaltningssamråd när man träffas i något planärende att man frågar då om det finns några idéer om att göra det här
och det här att man försöker slänga ur sig lite ekologiska frågor. Och
så säger dom att det har vi kollat på där och där och det går inte.”
Folk visade sig dock ha mycket idéer när man fick tänka i nya banor
även utanför sitt ordinarie sektorsområde. Johansson fortsätter: ”På så
sätt gav det ju mycket. Dom är proffs att tänka på planering och samhällsbyggnad…och nu behövde de inte tänka på ekonomi och vara så
prestigefyllda utan bara slänga ur sig vad de funderade på.”
Johansson tycker att detta möte gav mycket. Man ville jobba vidare
och delade in tidigare mötesdeltagare i tre grupper; en som skulle
arbeta med kommunikationer, en med kretslopp och resurshushållning
och en med sociala och organisatoriska aspekter. Denna gång delade
Johansson in deltagarna så att man inte bara skulle hamna med folk
från sin egen förvaltning. Förvaltningarna tillsatte sedan ytterligare
personer när de såg att de inte var representerade i alla grupper. De
arbetade med visioner under dessa teman men kom även att gå in på
varandras områden i slutändan. Detta visionsarbete kom sedan att
ligga till grund för det fortsatta arbetet.
Så här långt gällde visionsarbetet båda planområden parallellt. Idén
var att ta fram två alternativa utformningar för båda områdena och
sammanväga i en konsekvensbeskrivning. Det fortsatta arbetet kom
dock bara att gälla Torp II.

6HPLQDULHU
Utöver grupparbetet förekom det fyra seminarier för att fördjupa
kunskaperna. Vid dessa seminarier var även politiker inom Miljö och
hälso-, Tekniska och Stadsbyggnadsförvaltningen inbjudna. Johansson
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beskriver dessa seminarier som välbesökta, ibland upp mot 60
personer närvarande. Till dessa seminarier hade man anlitat föreläsare
utifrån som var experter inom olika områden. Till seminariet om
visioner anlitades en visionskonsult och vid ett annat seminarium hade
man en planerare från Göteborg som pratade om planering i Askim.
Ett seminarium handlade om media och inflytande och om hur man
når ut till och påverkar medborgare och politiker. Till detta hade man
anlitat en mediakonsult. Utöver de planerade seminarierna arrangerade
man ett om dagvatten och LOD eftersom de olika grupperna tyckte att
man inte hade tillräcklig kunskap om detta.
Johansson säger sig vara förvånad över hur mycket enskilda personer
och de olika förvaltningarna ställde upp i arbetet och under hela
hösten (1997) var det många som lade ned mycket arbete i projektet.
Johansson tror att det fanns ett uppdämt behov av att veta vad Agenda
21, ekologisk planering m.m. är för något. Man pratade mycket om det
men hade tidigare inte gjort något åt det. Projektet låg därför rätt i
tiden och folk var mottagliga för denna form av vidareutbildning och
beredda att satsa lite.
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3URFHVVHQVJnQJ
För att tydliggöra processens visas här grafiskt projektets gång. Även
de inblandade aktörerna framstår här mer tydligt även om man inte
alltid kan urskilja den enskilde aktören.

8SSGUDJ

från stadsbyggnadsnämnden

DWUlIIHQ

6WRUP|WH

Brainstorming/Visioner
Enbart
förvaltningstjänstemän

Visionsdiskussion med
allmänheten

3ODQSURJUDP

För detaljplaneförfarande

•
•

•

*UXSSDUEHWHQ

6HPLQDULHU

inom tre olika teman

För tjänstemän och politiker

Kommunikationer
Resurshushållning
Sociala &
organisatoriska frågor

•
•
•

•

Vision
Media
Lod m.m
Ekologisk planering

.YDOLWHWVSURJUDP

Med bla ekologisk
checklista

9LVLRQHU

*HVWDOWQLQJVSURJUDP

Med projektgruppernas
önskemål och krav på
utformning

Inbjudan till

5HIHUHQVJUXSS

5HIHUHQVJUXSS

,QWUHVVHDQPlODQI|U

Förvaltningstjänstemän
TK, SBK, MoH, Skola,
Omsorg m.m.

Framtida boende samt
övrig allmänhet

PDUNDQYLVQLQJ

3URMHNWHULQJ

0DUNDQYLVQLQJ

'HWDOMSODQ

8WYlUGHULQJ

%LOG
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0HGERUJDUQDVGHOWDJDQGH
I ett tidigt skede hade man också ett visionsseminarium i Bankeryd där
man bjöd in samtliga föreningar via brev och satte ut annons i tidningen. Man började där att visa bilder på vad som är bra och dåligt i
Bankeryd och vad man kunde tänka sig i framtiden. Man hade också
en overheadbild med temaområden. Sedan fick deltagarna sätta lappar
på en tavla om vad de tyckte var viktigt i visionen om framtidens
Bankeryd och hur man ville ha det på Torp och Horstorp. Till detta
möte kom det ca 30-40 personer, mest män, och de flesta var där i
egenskap av representant från någon form av förening eller verksamhet. Det var svårt att få folk att yttra sig eftersom de är vana vid att
stadsbyggnadskontoret kommer med färdiga förslag till diskussion och
inte att deltagarna ska behöva fundera själva. Det fungerade dock bra
när man kunde skriva vad man ville på lappar. Johansson menar dock
att hon missade att återsamla folk efter lappklistrandet och det blev
inte riktigt som hon tänkt sig, ”men totalt så…att ordna ett sånt…du
får ut tio gånger mer av en brainstorming bara för dom är insatta i
det…sen får man säga om medborgarinflytande hur mycket man
vill…men det tar tid och kostar pengar och du får inte in så mycket
som är användbart.” ”Hellre att sätta tjänstemän att tänka fritt utöver
sina sektorsområden. Det ger mer.”

3URMHNWHWVWDQQDUXSS
Under hösten 1997 hade man lagt ned mycket tid och resurser och
under hela våren 1998 var det svårt att mobilisera folk i projektet.
Johansson kallade till möten där deltagarna skulle förbereda sig men
”ingen hade gjort något när de kom”. Johansson tror att man hade
satsat så mycket under hösten att det ordinarie arbetet blivit lidande
och att man därför under våren kände att man var tvungen att ta tag i
det arbetet som ingår i den löpande verksamheten. Hon tror inte att det
var så att man tappat intresset för Agenda 21-frågor utan att det rörde
sig om tidsbrist helt enkelt.
Man hade dock en del möten där man bland annat diskuterade innehållet i konsekvensbeskrivningarna för att få med sociala, ekonomiska
och ekologiska faktorer. Man tyckte att miljökonsekvensbeskrivning
inte var ett bra namn utan kallade det därför i första skedet för
”Agenda-analys”.
Det förekom alltså, enligt Johansson: ”ett visst konstruktivt arbete
under våren fast det syntes inte så mycket utåt att vi gjorde något”.
Man diskuterade mest konsekvensbeskrivningar men började också på
att skissa på alternativ, men Johansson själv hade fullt upp med
löpande ärenden och inte tid att arbeta med projektet. Framåt maj
1998 tyckte planavdelningens chef Ronny Steen att det måste hända
något. Han menade att om inte Johansson hade tid själv så fick man ta
in konsulter för att lösa det. Då började man att diskutera annat innehåll och hur man skulle arbeta vidare i projektet. Man började också
att fördjupa sig i energifrågorna eftersom det var aktuellt med ansökan
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om de statliga kretsloppsmiljarderna. Projektet formades så att man
skulle kunna söka bidrag för det. Man tog kontakt med energiverket
och man försökte därefter tillsammans med dem och konsulter att titta
på om man kunde ha en alternativ lokal fjärrvärmeanläggning på Torp.
Under hösten 1998 pågick en sådan utredning för alternativ energilösning på Torp. Man kom dock fram till att det på grund av de höga
kraven på energisnåla hus som man ställde från kommunens sida
(totalt 10 MWh/lgh) så skulle en gemensam anläggning kosta alltför
mycket i anläggningskostnad/kWh för att det skulle löna sig. Man
bedömde därför från kommunens sida att det bara var enskilda lösningar som skulle komma att bli aktuellt.

3URFHVVHQJnUYLGDUH
Under våren 1999 godkände byggnadsnämnden de tre ingående
handlingarna; Gestaltningsprogram, Planprogram och Kvalitetsprogram. Tekniska utskottet (TU) har också haft möjlighet att yttra sig
(TU består av folk från Tekniska kontoret, Stadsbyggnadskontoret och
Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen samt de tekniska kommunalråden).
I slutet av april hölls informationsmöte för inbjudna entreprenörer och
husbyggare. Inbjudan hade gått ut till tolv stycken varav 11 hade
hörsammat inbjudan och deltog i mötet.
Avsikten var att 2 stycken entreprenörer så småningom ska få markanvisning på varsin del av området. Men om det visar sig att förslagen
inte är delbara, eller om något förslag är så pass bra i sin helhet, kan
man tänka sig att en enda intressent bebygger hela området. Entreprenörerna får själva ta alla kostnader för att ge förslag
på utformning av området.

%LOG

'HWWUHLQJnHQGHSURJUDPPHQJHVWDOWQLQJVSURJUDPSODQSURJUDP
RFKNYDOLWHWVSURJUDP

7253,,± $JHQGDDQSDVVDGSODQHULQJ



)g5b1'5,1*6,1,7,$7,9

Kommunen hade tänkt sig att de skulle komma in med färdiga förslag
i juni men entreprenörerna ville ha till mitten av augusti på sig för att
kunna komma med ett bättre förslag. Detta gick kommunen med på.
De entreprenörer som ska vara med och rita och projektera på området
fick anmäla sitt intresse innan ett visst datum. Genom att anmäla sig
band man sig inte till att lämna ett slutligt förslag på områdets utformning.
För att undvika juridiska problem så valde man att kalla det hela
”Intresseanmälan för markanvisning”. Detta innebär att det inte är
någon tävling på området och entreprenörerna kommer därför att äga
sina egna förslag. De får inte heller någon ersättning för arbetet annat
än att ett eller två företag kommer att få markanvisning på området.
Normalt sett sker markanvisning i Jönköping för bostäder genom att
man delar ut mark när någon projektör är intresserad. Intressenten
behöver inte visa vad denne har tänkt att bygga, men är det inte byggt
något inom två år går marken tillbaka till kommunen.

5HIHUHQVJUXSSHU
För att få intresserade gick kommunen ut i media, via en annons i
tomtmarkskön, där framtida intresserade boende gavs möjlighet att
delta i den referensgrupp som skulle bildas för att diskutera utformningsförslagen med. Annonsering om personer till referensgruppen
har också skett via flygblad i samband med det pågående översiktsplanearbetet för kommunen och även på tekniska kontorets hemsida
fanns det möjlighet att anmäla sig.

%LOG
([HPSHOIUnQKHPVLGDQ

Under tiden med planeringsprocessen för Torp II fick
stadsbyggnadskontoret en egen hemsida och här las också information
om Torp II ut. I referensgruppen med framtida boende kom så
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småningom fyra familjer, totalt ca 15 personer, att ingå. Johansson
menar att dessa tyvärr inte var särskilt representativa för den kategori
människor som man tänkt sig ska bebo området.
Kommunen bildade också en referensgrupp av tjänstemän inom de
förvaltningar som deltagit i det tidigare arbetet med Torp II. Denna
grupp kompletterades med representanter från bland annat de förvaltningar som har hand om skola och omsorg.

3UREOHPLSURFHVVHQ
Arbetet med Torp II kom att dra ut på tiden. Under processens gång
uppstod en akut brist på villatomter i Jönköpingsområdet och Markoch Exploateringsavdelningen ville därför att man skulle bryta ut en
del av Torp II för att snabbt kunna sälja till intresserade.
Johansson menar att detta berodde på att man inte fått in ledande
tjänstemän på mark- och exploateringsavdelningen i processen med
Torp II och man var därför inte överens om det slutliga innehållet i
programmet. Johansson beskriver: ”Stadsbyggnadsnämnden säger att
det här är det bästa som de sett under sin mandatperiod, de tycker
alltså att det här är ju verkligen något bra att jobba vidare på. Det är
jättebra att det tar tid så att vi verkligen kommer fram till någonting,
att vi kan visa att vi gör något. Medan tekniska (nämnden) ser rent
krasst att nu är det kris. Vi har fått nej på en plan i Bankeryd vi har
nästan inga tomter, alla villatomter i centrum har gått åt och nu måste
vi slänga fram något akut. Nu har vi kommit en bra bit på Torp så nu
drar vi ur en bit och slänger dit tio villor.” Enligt Johansson hade inte
detta gått att förena med den ursprungliga idéen med projektet. ”Vi
tycker att vi vill jobba vidare med det här…//…vi anser inte att man
kan bryta ut en del och arbeta om det för sig.”
Efter diskussion beslutades att man inte skulle släppa några tomter på
Torp utan att man skulle fortsätta planeringen för hela området.

)|UVODJHQ
I augusti 1999 lämnades fem förslag in på utformningen av Torp II.
De grupper som lämnade in förslag var följande:
 Myresjöhus
 Asplund Byggnads AB + ATRIO arkitekter AB
 JM Byggnads AB + ABAKO Arkitektkontor AB
 SKANSKA + CONTEKTON Arkitekter
 NCC + Creacon arkitekter
Förslagen har granskats av referensgrupperna som fått ge synpunkter
på dem. Följande förvaltningar har också inkommit med yttrande över
förslagen: socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, parkförvaltningen, gatukontoret, avfallshanteringen, trafikavdelningen,
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bygglovavdelningen, miljö- och hälsoskyddskontoret, skol- och
barnomsorgsförvaltningen, energiverket samt räddningstjänsten.
Förslagen har under en tid varit utställda i stadsbyggnadskontorets
entré där allmänheten fritt kunnat ta del av dem. Här har funnits
möjligheter att lämna synpunkter i en brevlåda. Även via Internet och
stadsbyggnadskontorets hemsida har man kunnat lämna synpunkter.
Inga synpunkter har kommit i brevlådan medan tre personer har yttrat
sig via Internet.
En projektgrupp bestående av planarkitekt Liselott Johansson, planavdelningens chef Ronny Steen, exploateringsingenjör Lise-Lotte
Johansson samt mark och exploateringsavdelningens chef Ewert
Friberg beslutade i slutet av september 1999 att rekommendera två
förslag till den grupp som ska ta det slutliga beslutet. Hänsyn har
tagits till referensgruppernas yttrande, förvaltningarnas yttrande och
de synpunkter som inkommit under utställningen.
Den grupp som skulle ta det slutliga beslutet var en för detta tillfälle
specialkonstruerad grupp med politiker och representanter från olika
förvaltningar. Gruppen beslutade att två grupper skulle få
markanvisning på området och man gick på den rekommendation som
gjorts av Liselott Johansson med flera. Detta innebar att
Den beslutande gruppen gick på förslaget från projektgruppen, vilket
innebar att NCC:s respektive Asplunds fick markanvisning utifrån
sina förslag. Detaljplan kommer att upprättas efter förslagen och
planen bör kunna antas i februari 2000. Preliminär byggstart beräknas
till våren 2000.

3URMHNWOHGDUHQVNRPPHQWDUHU
Johansson bedömer projektet som både tidskrävande och kostnadskrävande, men de delar som varit bra är brainstormingen som man
skulle kunna ha i fler projekt. Det var ett bra sätt att bredda projektet
och att komma i gång. Seminarierna har varit väldigt bra för att bredda
folks medvetande och kunskap om olika frågor. Det visade sig också
vara en billig form av utbildning. Den totala kostnaden med 2 timmar
föreläsning och fika blev ca 250 kronor/person i snitt. Om man hade
skickat iväg folk hade det blivit mycket dyrare, kanske 2000-3000
kronor enligt Johansson.
Johansson tycker att det har varit mycket intressant att få arbeta med
projektet. Hon betonar att man har arbetat tillsammans med tjänstemän från andra förvaltningar under hela projektet och att det därför
har blivit något annat än vanligt när det bara är folk från planavdelningen inblandade. ”Det är vårt…det är inte jag som har skrivit
all text som jag brukar…som checklistan där har en på tekniska
skrivit…” Hon menar att de andra förvaltningarna haft mer att säga till
om och tagit mer ansvar än vanligt. Normalt lämnar bara de andra
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förvaltningarna synpunkter och planavdelningens representant
sammanställer det, men byggnadsnämnden har full möjlighet att köra
över yttranden från dessa andra förvaltningar. Här menar Johansson
att det är en fördel för här har alla deltagit i projektets gång och samarbetat tills man kommit fram till ett gemensamt resultat som alla kan
stå för och instämma i.
Mycket tid har gått åt till att hitta en metod, en mall för hur man ska
arbeta i liknande projekt i framtiden men det är mycket som har varit
bra i projektet och Johansson ser gärna att man ska jobba mer på det
här sättet. När det är dags att gå till beslut är arbetet redan väl
förankrat hos alla deltagande.
Johansson jämför också med traditionell planering och dess ofta krävande samrådsförfarande: ”Men sen är det ju vissa delar som man
ser…just med ökat medborgarinflytande…det ger ju bara merarbete
för oss, vi knäcker oss. En massa kvällsjobb, extrajobb…och du får ut
sån liten del extra…så att där kan man ju verkligen ifrågasätta egentligen…hellre då jobba med specialistgrupper, referensgrupper…inte
öka bredden och allmänhetens inflytande utan då hellre jobba med
små specialgrupper. För som man ser framöver kommer man att
knäcka folket på alla förvaltningar, det är för mycket krav på ökat
innehåll. Du har minskade resurser och planerna ska innehålla mer
och mer…och det är frågan vad vi vinner…för mycket av det här är ju
sånt som vi ändå har diskuterat i vanliga fall men vi skriver inte en
massa sidor om det och det är ju frågan om vad det är för en vits att
ha en massa text i kilometersidor också? Läser folk det? Det viktiga är
ju att man tar upp frågorna och diskuterar det.”
Johansson säger också att det finns delar i materialet som behöver
kompletteras eftersom man inte haft tid att arbeta igenom det fullt ut.
Hon tycker dock att det är viktigare att man får ut det, sedan får man
revidera om det är något som inte fungerar. Johansson har också i
uppdrag att göra en utvärdering av projektet. Denna utvärdering ska
göras när första detaljplanen är klar.
Den modell som skapats i arbetet med Torp II skulle kunna användas i
andra projekt om den bearbetas den något. Det har under processens
gång funnits visst intresse och förfrågningar från andra att använda sig
av metoden i sina projekt, men av olika orsaker är det ännu ingen som
har utnyttjat möjligheten till detta. Johansson tror att många avvaktar
tills man är helt färdiga med Torp II-arbetet. Kollegor har på förvaltningssamråd undrat om de får använda sig av materialet eller om det
bara är på Torp som det ska användas. ”Det är i princip bara att man
avvaktar att OK kör så här…det är ju mer det att vi måste få Torp
godkänt…att det här är något bra…så här får vi jobba.”
I kommande projekt hoppas Johansson att i första hand kunna ta med
sig metoden till det fortsatta arbetet med Horstorpsgärdet som man
låtit vila ett tag eftersom man bland annat inte haft tillräckliga resurser
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för att arbeta med detta. Man tänker försöka få med referensgrupper i
det fortsatta arbetet med ett fåtal intresserade som kan engagera sig
ordentligt. Johansson säger sig också ha hört ett intresse för modellen i
andra arbeten.

$96/87$1'(.200(17$5
/nQJWLGIUnQEHVOXWWLOOJHQRPI|UDQGH
Arbetet med att anta ett Agenda 21-dokument i Jönköping avslutades
1996. Sedan dröjde det cirka ett och ett halvt år innan man försökte att
implementera Agenda 21 i planeringen. Med tanke på de mål som
man antog i dokumentet kan det ses som lite märkligt att det inte gick
snabbare. Agenda 21-dokumentet var ett arbete som var väl förankrat i
kommunen, både på tjänstemanna- och politikernivå.
Högskolan i Örebro gjorde 1998 en studie om implementeringen av
Agenda 21 i svenska kommuner. En av de åtta kommuner som finns
med som fallstudie är Jönköping. Det arbete som analyseras och
kommenteras i studien är enbart det arbete som ledde fram till
kommunens Agenda 21-dokument. I det ursprungliga arbetet med att
ta fram ett policydokument med avseende på Agenda 21-frågor så
menade dåvarande projektledaren Tommy Blomé att det började
märkas ett intresse av frågeställningarna kring ämnet. Kommunens
tjänstemän som arbetade med Agenda 21-frågor började att bli efterfrågade ute i samhället. I början av processen hade de i stället upplevt
att de trängde sig på. Agenda 21-samordnaren Lotta Sahlin menade att
politikerna var mycket eniga om att man skulle arbeta med Agenda
21-frågor och ett program med mål. Sahlin upplevde att politikerna
däremot inte var beredda att ta ställning till konsekvenserna av programmet. I det skedet ville förvaltningarna ha mer styrning från politikernas sida och mer resurser för att kunna uppfylla de mål som man
tagit beslut på. De miljömässigt positiva förändringar som pågick fram
till och med 1998, var enligt rapporten knappast föranledda av kommunens Agenda 21-process utan hade förmodligen tillkommit ändå.
Rapporten beskriver att Agenda 21-arbetet för Jönköpings kommun
blev en ingång till ett mer sektorsövergripande och överhuvudtaget
mer aktivt miljöarbete. Det hade redan tidigare funnits ett visst inslag
av samarbete över administrativa och organisatoriska gränser, men
genom arbetet med Agenda 21-dokumentet kom miljöfrågorna att få
ett mycket bredare angreppssätt och engagerade allt fler.1
I Örebrorapporten ges kritik mot att politikerna inte var beredda att ta
konsekvenserna av sina egna beslut. Detta visar också på varför det
tog så lång tid innan man verkligen försökte att det faktiska arbetet
tillämpa de beslut man tagit. Man var helt enkelt inte beredd på att
1

Bro, Edlund, et al (1998)
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genomföra besluten i praktiken. Trots att det i det ursprungliga
Agenda 21-arbete i kommunen deltog både politiker och tjänstemän
från de olika förvaltningarna så har man sedan bara pratat om att
tillämpa det i planeringen.
Liselott Johansson beskriver att initiativ till diskussion om ekologisk
planering mer eller mindre tystats ned tidigare. Detta kan bero på att
det alltid är svårt att bryta en rådande tradition inom en organisation.
Det kan också berott på rädsla för det okända, eller rättare sagt det
man inte har tillräcklig kunskap om. Detta visar sig också när man väl
börjar tillämpa Agenda 21 i planeringen så finns det ett uppdämt behov och en stor kunskapstörst. Genom policydokumentet fick man så
möjlighet att förändra innehållet i planeringen.
Det fanns alltså ett starkt intresse och en vilja att fortsätta arbetet med
Agenda 21-frågor efter framtagandet av själva dokumentet, vilket
också så småningom bevisas av det stora engagemanget hos de olika
aktörerna i processen med Torp II. Projektet låg därför helt rätt i tiden.

6NDSDQGHWDYLQVWLWXWLRQHOOWNDSLWDOJHQRP
Q\WWDUEHWVVlWW
Johansson beskriver att det inom kommunen saknades kunskap och att
man därför var tvungen att söka efter det på annat håll. Andra kommuners arbete visade sig också vara otillräckligt för att kunna användas i ett nytt projekt. Man fick därför söka på annat håll för att komma
vidare i processen. Det visar sig så småningom att man genom att ha
brainstorming i kombination med expertledda seminarier kunde ta
fram den kunskap som de egna tjänstemännen har och utveckla något
nytt utifrån detta. Det är dock först när tjänstemännen tillåts att kliva
ur sin tjänstemannaroll och ”tänka fritt”, som Johansson beskriver det,
som det verkligen händer något. Tjänstemännen kommer då med nya
idéer och tillför processen det som behövs för att driva arbetet framåt.
I processen hittade man alltså nya (sam)arbetsformer där man fick
vara fri från sin egentliga tjänstemannaroll och där man inte hade den
låsning som det innebär att behöva bevaka sin egna sektor. Johansson
beskriver det som att man inte behövde vara så ”prestigefyllda”
längre. Detta är något centralt i arbetet med Torp II och visar på en av
de stora kvaliteterna med planarbetet.
När man så småningom blev indelad i grupper för det vidare arbetet
var de olika förvaltningarna mycket noga med att tillsätta folk i de
olika arbetsgrupperna. Man var mycket mån om att man inte skulle
hamna utanför utan att man skulle ha representation överallt. Denna
rädsla för att hamna utanför kan ha varit ett utslag av att man inte
skulle få kunskap inom alla områden, men det kan också ha berott på
att man helt enkelt var rädd för att inte få vara med och bestämma.
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Något som kännetecknar hela projektet och kanske utgör den största
kvaliteten med det, är den vi-känsla som projektet skapar. Projektledaren Liselott Johansson beskriver det bra då hon säger ”det är vårt…”
om det material som man tagit fram. Även förvaltningar utöver planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen har bidragit till
slutmaterialet. De andra förvaltningarna har inte bara haft mer att säga
till om än vanligt, de har också tagit det ansvar som ett ökat inflytande
innebär. Här har man alltså för projektet lyckats att skapa en gemensam plattform, en plattform som man även kan ha nytta av i
kommande planarbeten. Denna uppbyggnad av institutionellt kapital, i
jämförelse med nyttjande av befintligt institutionellt kapital i den
andra fallstudierna, gör projektet med Torp II intressant. Frågan är om
man bara fick en momentan positiv effekt av projektet och om det är
möjligt att återupprepa den eller om det bara var en engångsföreteelse.
När det väl var dags att ta beslut hade man väl förankrade och genomarbetade förslag. I det skedet behövde det därför inte bli någon
diskussion.
Syftet med Torp II och Agenda 21 i processen var i första hand att
utveckla den kommunala planeringen mot ett ekologiskt tänkande och
Jönköping mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Frågan bör dock
ställas om Agenda 21 funnits med för sin egen sak eller som ett medel
för att ändra den kommunala planeringsprocessen. Har i så fall
Agenda 21 legitimerat en ny processmetod och organisering i tron att
man gjorde något annat?

3UREOHPLSURFHVVHQ
Projektet i sig kom att bli mycket tidskrävande för många inblandade.
Detta har till viss del en naturlig förklaring i att det var ett helt nytt sätt
att arbeta och man kan där inte se eventuella tidvinster i pilotprojektet
utan det gör man först när man tillämpar det för andra eller tredje
gången. Osäkerheten har i hela processen varit stor och man har varit
tvungen att prova sig fram.
Man stötte också på svårigheter under projektets gång då det blev mer
eller mindre akut tomtbrist i kommunen. Mark- och exploateringsavdelningen ville då dra ut cirka tio tomter från Torp II för omedelbar
försäljning till intressenter. Detta skulle då ske utan ekologisk anpassning. Hade detta genomförts hade det till stor del kunnat kullkasta hela
projektets upplägg och bärande idé. Nu kunde man diskutera och
förklara argumenten för att inte göra så och efter en dialog beslutades
det att man skulle gå vidare med hela området i den påbörjade
processen. Här blev det en konflikt mellan kortsiktiga ekonomiska
intressen och långsiktiga ekologiska intressen, till stor del beroende på
olika tänkesätt inom olika förvaltningar och nämnder. Detta är en
nackdel när man arbetar med sektorsövergripande projekt, man talar
helt enkelt inte samma språk. Det är olika kulturer inom
förvaltningarna. I detta fall löstes det genom en dialog där det dock
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förekom viss förhandling och köpslående om olika krav. Johansson
beskriver också att det berodde på att man inte hade fått med alla
ledande personer i processen på ett bra sätt och därmed hade man inte
full förståelse för vad man gjorde.
Processen blev både långsam och lång. I detta fall var det dock
befogat eftersom man testade nya metoder, men tids- och resursbrist är
några av de genomgående negativa synpunkterna på arbetet med Torp
II.

5HIHUHQVJUXSSHUQDRFKDOOPlQKHWHQV
GHOWDJDQGH
De referensgrupper som man bildade tillförde projektet en del
synpunkter. Johansson tycker inte att man lyckades att få tillräckligt
representativa personer som deltog i intressentgruppen och därför
hade svårt att ta hänsyn till gruppens åsikter. Om detta berodde på att
de inte tyckte som kommunen eller att de har alltför dålig kunskap i
det de uttalar sig om är svårt att tolka i Johanssons kommentar.
Referensgruppen som bestod av tjänstemän från olika förvaltningar
fungerade desto bättre och synpunkter från denna grupp var mer utvecklande för projektet.
Anmärkningsvärt är den kritik mot vanligt förfarande som projektledaren framför. Hon menar att det ger mycket mindre och dessutom tar
längre tid med traditionell planering med samrådsförfarande än med
detta projekts upplägg. Det kan alltså vara bättre, eller åtminstone
direkt ge mer, att i vissa fall ha specialistgrupper som arbetar och får
tänka fritt. Det är intressant att Johansson är så pass negativ till medborgarinflytande som hon är, men hon framför den erfarenheten från
projektet att det är mycket bättre och ger betydligt mer när man låter
sakkunniga få tänka fritt som man gjorde i den tidiga brainstormingen.
Från allmänheten har man för övrigt fått förvånansvärt lite respons för
projektet. Allmänheten har knappt alls engagerat sig i frågan trots att
det har varit frågor som berör kommunens framtida idéer och visioner
om byggande. En förklaring kan vara att kommunen redan har en
ekoby som byggdes i början av 1990-talet och att det då pågick en del
liknande processer. Många kanske tyckte att de sade sitt i samband
med denna process och därför valt att inte yttra sig nu. I jämförelse
med ekobyn har Torp inte heller profilerats som ett renodlat ekologiskt område, även om det i själva verket kan gå på ett ut vilket av
områdena som egentligen är det mest ekologiska. När allmänheten har
haft möjlighet att delta i möten har det visats sig vara som representanter från olika föreningar och inte i egenskap av kommuninvånare.
Det har också varit mest män på dessa möten. Man har också visat sig
vara mycket ovan vid att diskutera sig fram till visioner och förslag,
utan mer eftersökt att få ta ställning till färdiga förslag från stadsbyggnadskontoret.
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Det fanns möjlighet att via Internet få information och även kommentera projektet. Detta är något som börjar att bli allt mer vanligt bland
kommunerna och det läggs ut allt fler aktuella planer på nätet. Detta är
ett snabbt och smidigt sätt att engagera sig i frågan, men det utesluter
dock en hel del som varken har tillgång till eller kunskap om Internet.
Information och möjlighet till att ge synpunkter måste där för även i
fortsättning i huvudsak ske via media och genom utställningar.

7UHSURJUDPI|UDWWXSSI\OODDOODPnO
Det är ett intressant upplägg med de tre programmen för Torp II.
Risken är dock att man automatiskt får någon slags valfri rangordning
eftersom man valt att inte lägga allt i samma program. Entreprenörerna fick dock verkligen visa vad de hade för vision och ambitionsnivå för området när de skulle komma med förslag och det var på det
viset ingen lättköpt markanvisning.
Slutligen visade sig de färdiga förslagen ha mycket olika ambitionsnivå. En del hade knappt uppfyllt mer än enstaka punkter i de olika
programmen medan andra på ett mycket ambitiöst sätt redovisade sina
visioner och mål med Torp II. Upplägget med tre program visade sig
därmed fungera väldigt väl och man kunde i bedömningen av
förslagen lätt skilja agnarna från vetet.
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)g51<(/6($95c6/b776&(17580
%DNJUXQGVEHVNULYQLQJ
Råslätt är ett bostadsområde strax söder om Jönköping. Området är
byggt inom ramen för det så kallade miljonprogrammet och byggnationen av området som påbörjades 1966 stod helt klar 1972. Området
ägs och förvaltas av det kommunala bostadsföretaget Bostads AB
VätterHem.
Bebyggelsen på Råslätt har för många av miljonprogrammets
flerbostadshusområden ett ganska typiskt utseende med stora
bostadshus som ligger parallellt i förhållande till varandra i en för
övrigt ganska öppen plan. Husen är 6-8 våningar höga och längden
varierar mellan ca 50-100 m. Det ursprungliga utseendet på husen har
förändrats genom att konstnärer har färgsatt husen i varierande färger.

%LOG
.RQVWQlUOLJ
XWVP\FNQLQJ
SnIDVDGHUQDL
RPUnGHW

Bostadshusen är samlade runt ett affärscentrum och i anslutning till
detta finns även service i form av skola, kyrka, simhall, bibliotek,
vårdcentral m.m. Totalt finns det 2292 lägenheter fördelade i 30 hus
på Råslätt och det bor idag nästan 4175 personer i området (1998).
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5nVOlWWV*nUG&HQWUXPDQOlJJQLQJHQOLJJHUWLOOK|JHULPLWWHQDYELOGHQ
%LOGNlOOD9lWWHU+HP

Råslätt har, som så många andra av de storskaliga bostadsområdena
från denna tid, haft en hel del problem. Redan tidigt fick man sociala
problem beroende på att många av de första invånarna hade problem
redan innan man flyttade dit. Detta har tillsammans med andra
faktorer gjort att området fått ett dåligt rykte. Trots att många av
problemen är borta har man ännu inte helt lyckats att få bort det dåliga
ryktet.
Råslätt är kommunens invandrartätaste område med ca 40 olika
nationaliteter blandade och ca 50% av de som bor i området är födda
utomlands. Den öppna arbetslösheten i området är 12%, vilket kan
jämföras med 4,5% i kommunen totalt (1997). Utbildningsnivån
avviker också från kommunens genomsnittliga nivå. På Råslätt har
10% eftergymnasial utbildning medan man i kommunen totalt sett
ligger på ca 25% (1996).1
1

Jönköpingsposten (990724)
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Vegetationen i området är idag ganska uppvuxen och området ger
därför ett mycket lummigt och grönt intryck. I utkanten av området
finns dessutom flera stora områden med koloniträdgårdar, vilka brukas
flitigt av de boende.

%LOG
.RORQLWUlGJnUGDUQDL
YLQWHUGYDOD

Sedan Råslättsområdet byggdes har det varit utsatt för ett antal olika
förnyelseprojekt av både fysisk och social karaktär. Den mest omfattande förnyelsen av området gjordes 1983 då man i ett åtgärdsprogram
i samarbete mellan kommunen och VätterHem byggde ut vårdcentralen och gjorde om vanliga lägenheter till servicelägenheter. Man
gjorde dessutom studentbostäder inom en del av området och förnyade
miljön i området, bland annat genom ny färgsättning på husen.

)|UQ\HOVHDY5c6/b776FHQWUXP



)g5b1'5,1*6,1,7,$7,9

%LOG
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3UREOHPEHVNULYQLQJ
Råslätts centrum byggdes samtidigt som de sista delarna av övriga
området och var tänkt att fungera som kommersiellt och socialt
servicecentrum för Råslätt. Ursprungligen etablerades en Konsumoch en Ica-butik, post, bank och vårdcentral samt flera mindre butiker
och serviceinrättningar. De ursprungliga livsmedelsaffärerna är numera borta och har ersatts av Exet, som av VätterHems områdeschefer
Lena Brink och Christer Ejdefjäll beskrivs som en bra och stabil etablering. Exet är kärnan i dagens kommersiella centrum och är starkt
kunddragande, vilket även de andra verksamheterna har nytta av enligt
Brink. Storcks, som säljer lågpriskläder och Or Hoy, som har
livsmedelsförsäljning med tyngdpunkt på exotisk mat, är också
mycket viktiga för Råslätts centrum. Storcks har under en tid varit en
osäker etablering. De har nu ettårsavtal på sin lokal. Ägarna till
Storcks har ganska nyligen öppnat Överskottsbolaget på Gamla Flygfältet i Jönköping och kanske så småningom vill satsa allt på denna
verksamhet. Det finns också några importaffärer, bland annat tidigare
nämnda Or Hoy som specialiserat sig på att importera och sälja livsmedel från andra länder. Tidigare fanns en fotoaffär och en godisaffär,
men de var inte lönsamma. I Råslätts centrum har det tidigare också
funnits en TV- och Radiohandlare. Samtliga affärer på Råslätt, förutom en etablering, har legat i centrum. Det var Or Hoy som först
etablerade sig i en vanlig lägenhet på bottenplan, men på grund av
bland annat trafikstörningar flyttade affären så småningom till
centrum.
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Det finns en bank i Råslätts centrum och den drivs av Föreningssparbanken. Banken har under en längre tid haft problem med lönsamheten. Brink och Ejdefjäll menar att detta till stor del har berott på att
man från bankens sida inte förstått de kulturella svårigheter som finns
i området. En stor del av kunderna har förutom bristande kunskaper i
det svenska språket, haft svårt att förstå det svenska bank- och regelsystemet. Banken har aldrig sagt att man funderade på att flytta från
Råslätt, men VätterHems områdeschefer tror att det har funnits en
uppenbar risk för detta. Banken har dock numera tänkt om och ändrat
strategi för sin verksamhet på Råslätt. Inom ett arbetsmarknadsprojekt
har Föreningssparbanken anställt en bankvärd som har till uppgift att
visa kunderna till rätta, något som enligt Brink och Ejdefjäll hitintills
visat sig mycket lyckat2. (Angående ”25-projektet”, se rapport3)
Råslätts centrum är placerat i en byggnad mitt på den östra kanten av
området. Utifrån markeras centrumet genom en stor skylt som talar
om att Råslätts centrum ligger där. De kollektivtrafikbussar som
kommer till Råslätt angör centrumet i ett parkeringsgarage en våning
under affärsetableringarna. I detta garage finns avgiftsbelagda
parkeringsplatser. Det finns också parkeringsplatser utanför
byggnaden. Även dessa är avgiftsbelagda.
Centrumbyggnaden är i två våningar. På den understa finns
parkeringar, busshållplatser och en kiosk. Från den understa våningen
når man det torg som ligger mellan centrumbyggnaden, Kyrkan och
Stadsgården. Stadsgården innehåller bland annat sim- och sporthall,
bibliotek och restaurang. På centrumbyggnadens övre våningen finns
affärerna. Längs med hela byggnaden går en ”bro” där man utvändigt

2
3

De så kallade 25- och 100-projekten
Luthander, E-L (1999)
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når flera affärer och mitt på byggnaden finns en entré där man via ett
inomhustorg når de större affärerna och konditoriet.

%LOG
5nVOlWWV
FHQWUXPPHG
´EURQ´

Byggnaden är i sig ganska sluten förutom på entrésidan där den öppnar upp sig mot ”bron” och torget. Ett problem med denna slutenhet är
att Råslätts centrum definitivt vänder ryggen mot omgivande områden
och förbipasserande trafik. Hela centrumet har en ganska tråkig miljö
som har svårt att locka folk utifrån, speciellt det mörka garaget gör att
första mötet med centrumet blir negativt.

%LOG
0LOM|ELOGHUIUnQ
5nVOlWWVFHQWUXP

De etableringar som finns i Råslätts centrum har till stor del funnits
där under en längre tid. Detta menar Ejdefjäll är något som beror på
att invånarna på Råslätt är trogna mot sitt centrum. En del kunder har
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dock försvunnit sedan Konsum lades ner och dessa kunder väljer
numera att handla på Konsum i det närliggande samhället Norrahammar, något som Ejdefjäll tror hänger samman med att KF:s kunder är
köptrogna och att alla inte tycker om att handla på Exet som till stor
del har pallförsäljning och inte erbjuder den personliga service som
många vill ha.

(WDEOHULQJDUL5nVOlWWVFHQWUXP
Råslätts centrum innehåller för närvarande följande etableringar:
Exet
Storcks
Post
Föreningssparbanken
Pizzeria
Video Film Center
Frisör
Konditori
Områdeskontor
Or Hoy Frukt
Minilivs
CBN Import
Rigat Afro Cosmetic

livsmedel
lågprisaffär med i huvudsak klädförsäljning

2 stycken, en herr- och en damfrisör
VätterHem
orientaliska livsmedelsartiklar, direktimport
med spel (ATG-ombud)
presentartiklar
kosmetika och barnkläder

Även folk som inte bor på Råslätt utnyttjar den service som finns där.
Många handlar på Exet och distrikt söder, som förutom Råslätt även
omfattar bland annat Barnarp, har sin vårdcentral, folktandvård m.m.
på Råslätt, vilket gör att det kommer en del folk utifrån. VätterHem
säger sig dock inte vara nöjda med detta utan vill försöka nå fler
människor i närområdet genom att öppna upp centrumet så att det
tydligare syns utifrån.
Enligt VätterHem är Råslätts centrum idag trots allt en ganska väl
fungerande anläggning, men för att möta framtida krav och öka
attraktiviteten i området har man dock sagt att en rejäl upplyftning av
centrumet behöver göras. Strax innan årsskiftet 1998/99 togs därför
beslut på att en ombyggnad skulle genomföras. VätterHems VD, Kent
Sandén, beskriver att omvandlingsprojektet ska ge Råslätts hjärta ett
nytt utseende.

&HQWUXPI|UQ\HOVHQ
VätterHem tillsatte Kennet Lager som projektledare för centrumförnyelsen. Lager har tillsammans med en arkitekt och en konsult utgjort den arbetsgrupp som haft ansvar för projektet. Arkitekten ska
skissa på gestaltningen av det nya centrumet och konsulten har till
uppgift att hitta en lämplig mix av olika företagsetableringar till
centrumet.
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Initialt analyserades vad som är problemen med dagens centrum och
vad som behöver åtgärdas. Efter det började man att skissa på hur ett
framtida centrum skulle kunna komma att se ut.
VätterHems VD, Kent Sandén, säger sig vara väl medveten om att det
inte går att göra en kalkyl som håller för en omdaning av centrumet av
detta slag. Men VätterHem är beredda att ta den kostnad som det utgör. Han menar att man på andra sätt kommer att tjäna in det, bland
annat hoppas han att Råslätt kommer att få bättre rykte även om han
menar att de som har mest fördomar och klagar mest över området
knappast är några presumtiva hyresgäster för VätterHem och Råslätt.
Områdescheferna Lena Brink och Christer Ejdefjäll säger att Råslätts
centrum har ett ganska väl fungerande centrum som dock kan bli
bättre, vilket man hoppas på att det ska bli efter ombyggnaden. Man
har ett visst önskemål om att det befintliga utbudet ska kompletteras
med mer kläder och skor. De nämner också en fiskaffär som ett
önskemål. I samband med att området firade 30 år hade man
arrangerat en marknadsgata utanför centrumbyggnaden, vilket blev
mycket uppskattat. Man har sedan diskuterat att starta en reguljär
torghandel men affärsidkarna har inte velat ha konkurrens.

%LOG
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Många av de som står på Västra Torget inne i Jönköping varje lördag
bor på Råslätt. De säljer mest kläder och frukt, men intresset har inte
funnits bland dessa att också etablera torgverksamhet i Råslätts
centrum. Det har dock funnits en förfrågan att etablera sig inne i
centrumet i en tom lokal, men VätterHem har som policy att
verksamheterna inte ska konkurrera med varandra och sa därför nej till
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denna etablering. VätterHem tycker att det är viktigt att var och en har
en kärnverksamhet som kan bära verksamheten och där man inte
klampar in på någon annans revir. Det finns dock inget avtal på att
man ska hålla sig inom sitt revir utan det fungerar mer som en tyst
överenskommelse. Det har dock förekommit en del överträdelser
vilket förorsakat kritik från företagen. Brink och Ejdefjäll säger att
man inte kan styra det fullt ut men att man under åren medvetet valt
att inte tillåta nya etableringar som kunnat påverka befintlig etablering
negativt.

)|UlQGULQJVSURFHVVHQ
Projektledaren Kennet Lager har fört en diskussion med de etableringar som finns i området. Inom ramen för detta har frågor ställts
angående deras framtida lokalbehov och hur hög hyresnivå de kan
tänka sig att acceptera. Han är fullt medveten om att Råslätt knappast
är att betrakta som ett A-läge för etableringar av olika slag. Han menar
att det här handlar om ett tydligt B-läge. VätterHem är bland annat
därför mycket nöjda med att man lyckats att behålla så många etableringar under lång tid, trots att Råslätt ur etableringssynpunkt inte utgör
ett speciellt attraktivt område.
I det första skedet har man inte vetat vilka etableringar som tillkommer, men man har arbetat för fullt med att locka till sig nya
etableringar som passar in i bilden. Det har därför varit av stor vikt att
ta reda på hur nuvarande etableringar ser på sin framtid i det nya
centrumet.
Arbetsgruppens möten har varit helt informella och mest gått ut på att
diskutera utifrån den kunskap man har om området och de önskemål
man har för förnyelsen. Arkitekten har sedan haft till uppgift att
försöka att syntetisera dessa önskemål m.m. i ett gestaltningsförslag
för ett nytt centrum. Något allmänt möte angående centrumförnyelsen
har man inte haft, utan man vill fortsätta att ha kontinuerlig enskild
kontakt med var och en av de nuvarande etableringarna för att kunna
pussla ihop en bra lösning som är tillfredställande för alla parter.
Målet för förnyelsen är att samtliga av de befintliga etableringarna ska
kunna vara kvar i centrumet för att få en kontinuitet och stabilitet i
områdets serviceutbud. Lager säger att de verksamheter som finns där
idag har funnits där under en ganska lång tid och visat sig vara mycket
stabila. I den mån något företag har ändrat ägare eller lagt ner sin
verksamhet har detta berott på försäljning på grund av generationsväxling m.m. eller för att de har flyttat sin verksamhet till annat
område i Jönköpingstrakten (i första hand till Jönköpings centrum).
Verksamheterna har dock hela tiden kvarstått i sin tidigare form.
I slutet av april 1999 hade man bearbetat grundtankarna för det nya
centrumet i Råslätt. Man gick sedan ner på detaljnivå och detta
handlar till stor del om företagskonsultens kontakter med olika företag
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och hur man ska skapa en lämplig mix av verksamheter. I fortsättningen kommer också konsulten att sköta kontakten med de befintliga
verksamheterna. Lager beskriver det som att det sedan maj månad
pågår en intern förankringsprocess för idéerna i VätterHem.
Lager har efter hand upptäckt att den ursprungliga tidplanen var väl
optimistisk. Han är därför inte förvånad över att man inte lyckats hålla
den. Man räknar dock med att kunna starta ombyggnaden hösten 1999
och vara färdig i mars månad 2000.
Under våren 1999 övertog VätterHem ägandet av Öxnehaga, ett
miljonprogramsområde i Huskvarna. Lager menar att detta har
ansträngt ekonomin något, men han tror att det ska gå att genomföra
förändringarna på Råslätt utan att behöva ändra de ursprungliga
idéerna.

$NW|UHUQD
Det är helt och hållet VätterHem som tagit initiativ till förnyelsen av
centrumet. Man har tidigare arbetat med övriga delar av området och
tycker nu att det är dags att göra något åt själva centrumet. Förnyelsen
av centrumet är inte till för att skapa arbetsplatser för de boende i
området utan ska ses som en långsiktig satsning för att stärka
centrumet och Råslätt i sin helhet. Lager betonar vikten av att de nuvarande verksamheterna ska utgöra basen i förädlingsarbetet.
De aktörer som deltar i förnyelsen av Råslätts centrum är VätterHem,
arbetsgruppen (bestående av projektledare Kennet Lager, företagskonsult samt en arkitekt), befintliga företag i Råslätts centrum och tillfrågade nyetableringar. Förutom att VätterHem är ett kommunalt
helägt bolag så har kommunen inget inflytande eller möjlighet att
påverka centrumförnyelsen. Kommunen har heller inte tagit del i det
ursprungliga initiativet till förnyelse. Trots kommunens inblick i
VätterHem har man på stadsbyggnadskontoret inte alls varit engagerade i processen.
I stort sett kan VätterHem sägas ha den totala makten i processen, men
flera av de befintliga etableringarna, främst Exet, bör genom sin
attraktionskraft ha ganska stort inflytande på processen.

(WDEOHULQJDUXWDQI|UFHQWUXPHW
I bottenvåningarna på många av bostadshusen har det under åren
kommit att etableras kommunal vårdverksamhet och förskole- och
föreningsverksamhet. Den kommersiella servicen på Råslätt är
däremot nästan helt koncentrerad till centrumet.
VätterHem säger sig vara positiva till etableringar av företag i
området, men man har under de senaste åren inte fått några direkta
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förfrågningar angående etableringar i bostadsområdet och därför inte
kunnat ta någon egentlig ställning till frågan.
I området finns det enligt VätterHems VD Kent Sandén ca 850 arbetsplatser i dagsläget, de flesta inom offentlig förvaltning. Det är ca 90 %
inpendling till de arbetsplatserna som finns inom området. Detta
innebär att det bara är en mycket liten del av de boende i området som
också arbetar där, trots att det finns ganska många arbetsplatser.
Vid några få tillfällen har det förekommit att företag etablerats ute i
bostadsområdet. Dessa etableringar har senare kommit att flyttas till
Råslätts centrum, lagts ned eller flyttat till andra områden. Den orientaliska livsmedelsbutiken Or Hoy började sin verksamhet i en lägenhet
på bottenvåningen i ett bostadshus men fick, bland annat på grund av
trafikstörningar, så småningom flytta till centrumet. I en lägenhet i
södra delen av området finns sedan något år tillbaka en second handaffär som drivs i kyrkans regi. I området finns dessutom en bytesaffär
för kläder som drivs av hyresgästföreningen på Råslätt. Ute i området
finns det också två kiosker.
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%LOG
(QDYGHWYn
NLRVNHUVRPILQQV
XWDQI|UFHQWUXP
Sn5nVOlWW

Dessutom finns i direkt anslutning till centrumet en krog som ligger på
andra sidan torgbildningen vid kyrkan. Denna krog vill man flytta från
nuvarande läget i Stadsgården till ett läge i centrumbyggnaden. Det är
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dock vissa problem med tekniska krav för en sådan verksamhet, vilket
VätterHem försöker att bearbeta.

7LGLJDUHI|UQ\HOVHI|UV|N
För ca 10-12 år sedan diskuterade VätterHem att få nya etableringar
till Råslätt. Man ville få igång någon form av industriby. En folkhögskola för dövblinda fanns också med i diskussionerna. Man hade
också tankar på att etablera elektronikindustrier i vissa våningsplan i
bostadshusen för att få mer arbetsplatser i området och dessutom att få
outhyrda lägenheter uthyrda. Av diskussionerna då har det inte blivit
mer av än att det nu bland annat finns en vårdcentral och ett
lokalkontor för VätterHem i området och man har också ett servicehus
och lokaler för gruppboende.

)|UQ\HOVHI|UVODJHW
Under projekteringsprocessen har man i arbetsgruppen diskuterat och
skissat sig fram till en lösning på hur ett nytt centrum ska se ut.
Projektet har enligt Lager mottagits väl av de redan etablerade verksamheterna. I förslaget till nytt centrum har man för avsikt att
minimera befintliga verksamheters ytor för att kunna få in nya verksamheter. Exet, som anses som kärnan i centrumet, har för avsikt att
utöka sin yta med ca 400 m2 till totalt ca 2500 m2, medan Storcks ska
skära ned på sin yta med 600 m2. Arkitekten har ritat ett förslag på hur
det ska komma att se ut.
Ombyggnaden av centrumet kommer inte att omfatta de verksamheter
om ligger ute på ”bron” mot Stadsgården och kyrkan. Den kiosk som
ligger för sig själv nere på bottenvåningen av centrumet kommer dock
att flyttas upp en våning till de andra verksamheterna. Eftersom man
räknar med att alla nästan alla företag ska skära ned på sin yta kommer
det inte att bli dyrare för dem. De kommer att betala i stort sett samma
hyra som tidigare men med mindre lokal. VätterHem menar att detta
kompenseras av att de får ett uppfräschat centrum med större attraktionskraft.
Mot utsidan och infarten till Råslätt kommer man att öppna upp en ny
entré. Denna entré kommer att bli i en form av rampsystem med
butiker i själva gången. Rampen behövs för satt ta upp den höjdskillnad (ca 2 m) som kommer att bli mellan den nuvarande marken och
den blivande entrén.
Parkeringssituationen kommer man inte att göra några förändringar
med vad det gäller den ekonomiska biten utan de kommer även
fortsättningsvis att kosta pengar. Däremot kommer en omflyttning att
ske av de bilar som oftast står parkerade på de parkeringsplatser som
ligger närmast centrumet. I dag är det alldeles för mycket folk som
arbetar i området som ställer sina bilar på dessa platser.
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Lager beskriver centrumomvandlingen som en marknadsföringsåtgärd
genom fysiska åtgärder. Man kommer med stor säkerhet att också
anställa en centrumledare efter att centrumet är färdigbyggt.
Centrumledaren kommer att ha som ansvar att sköta marknadsföring
och samordning och dessutom arbeta med gemensamma evenemang
för Råslätts centrum. Man kommer bland annat att arbeta för att alla
butiker ska ha samma öppettider i fortsättningen.

3UHVVUHOHDVH
Den 31 augusti stod det att läsa om Råslätts centrumförnyelse i lokaltidningen Jönköpingsposten.

%LOG
-|QN|SLQJVSRVWHQVIUDPVLGDDXJXVWL

30 miljoner ska läggas ned på att göra om det till ett modernt
affärscentrum. VätterHems VD Kent Sandén uttalade sig i tidningen
om förnyelsen. Sandén menar att satsningen ska locka folk från andra
platser till att handla på Råslätt samtidigt som man höjer kvaliteten för
de som bor i området. Nya butiker kommer att etablera sig i centrumet
och befintliga butiker kommer att vara kvar. En ny bussterminal
kommer att byggas i markplanet istället för i garaget som det är i
dagsläget. Parkeringarna i området kommer att bli mer lättillgängliga
samtidigt som man tar bort den parkeringsavgift man haft sedan
tidigare och ändrar därmed det ursprungliga förslaget där avgiften
fanns kvar.

)|UQ\HOVHDY5c6/b776FHQWUXP



)g5b1'5,1*6,1,7,$7,9

$96/87$1'(.200(17$5
2PYDQGOLQJWURWVIXQJHUDQGHFHQWUXP
Omvandlingen av Råslätts centrum är långt ifrån genomförd och det är
därför svårt att dra några egentliga slutsatser av arbetet. Arbetet med
projekteringen har av olika anledningar tagit längre tid än VätterHem
räknat med, men man tror nu att man kan påbörja ombyggnaden under
hösten/vintern 1999.
Samtliga intervjuade parter i fallstudien påpekar att Råslätts centrum
fungerar bra i sin nuvarande form. Den direkta anledningen till initiativet att förändra centrumet är alltså inte att det finns ett akut behov av
förnyelse, utan i stället att man försöker att vara ute i god tid innan
centrumet riskerar att bli nedgånget. I föreslagen utformning visar
man också att man försöker att vända sig mer mot de som inte bor på
Råslätt genom att förbättra tillgängligheten när man kommer utifrån
området.
Projektledaren Kennet Lager beskriver att processen gått lite trögt,
men att man fått nästan samtliga etableringar att skriva på nytt
kontrakt. Lågprisklädaffären Storcks valde dock att, som VätterHem
befarade, att hoppa av från Råslätts centrum och kommer att flytta ut
vid årsskiftet 1999/2000. I stället räknar man med att få in en ny
lågprisaffär för kläder. Det är också klart med att en fiskaffär
tillkommer som ny etablering i centrumet. Bussarna kommer också att
gå som innan och inte som det stod i tidningen.

(QPDNWKDYDUH
Till skillnad från de andra fallstudierna i forskningsprojektet är det i
detta fall enbart ägaren till fastigheten som varit den drivande aktören
och man har bara haft sina hyresgäster att förhandla mot. Intressant är
att se hur man tillsammans med en specialist arbetar med att mycket
aktivt ragga företag till centrumet. Trots att det är ett befintligt
centrum som har funnits i ca 30 år har man dock fortfarande svårt att
locka nya etableringar till området. De företag som finns i centrumet
idag och som förväntas finnas där efter förnyelsen har alla en speciell
karaktär. De flesta är lågprisaffärer av ett eller annat slag och flera av
dem har en inriktning mot den befolkning och kultur som har
invandrarbakgrund på Råslätt.
Kontakten mellan de befintliga etableringarna och VätterHems representanter har hela tiden skett enskilt med respektive etablering. Man
har på så sätt kunnat styra och kontrollera diskussionen med varje
etablering på ett bättre sätt. Det har också gjort att de etablerade verksamheterna inte kunnat ställa upp som en enad front mot förvaltaren.
Förvaltaren har alltså varit mycket stark i förhandlingarna mot det
enskilda företaget.

 ) | U Q \ H O V H  D Y  5 c 6 / b 7 7 6  F H Q W U X P

)g5b1'5,1*6,1,7,$7,9

9HPWMlQDUSnI|UQ\HOVHQ"
Eftersom omvandlingen av Råslätts centrum ännu inte är genomförd
är det svårt att uttala sig om det är ett lyckat projekt eller inte. För
detta behövs vidare studier av utfallet och även intervjuer med de
inblandade etableringarna. Även om de flesta utan större diskussion
går med på föreslagen utformning och ändring så behöver detta inte
innebära att det är den bästa lösningen för de enskilda företaget.
Många av etableringarna tvingas att skära ned rejält på sina ytor men
får även i fortsättningen betala samma hyra som tidigare. Frågan är
också om alla företagen tjänar på att centrumet rustas upp, eftersom de
flesta verksamheterna ändå har en inriktning mot billiga varor och
kunderna i dessa affärer kanske inte förväntar eller kräver nya och
fräscha lokaler.

%LOG
5nVOlWWV&HQWUXPKDULGDJHQXWSUlJODGLQULNWQLQJPRWOnJSULVI|UVlOMQLQJ

Råslätt har idag en ganska god grad av service och de flesta behov
finns tillgodosedda i nuvarande centrum. Den stora vinsten finns
därför att göra i om centrumförnyelsen blir en sådan succé att Råslätts
centrum kan locka till sig kunder från andra områden. På så sätt kan
inte bara affärscentrumet utan hela området bli mer attraktivt och få ett
bättre rykte. Detta är dock något som visat sig mycket svårt trots flera
tidigare satsningar på upprustning av den fysiska miljön på Råslätt.
Även de reklamkampanjer man haft för att locka folk till området och
för att skapa en bättre bild av Råslätt har inte lyckats fullt ut.
Fördomarna mot området är alltför djupt rotade i Jönköpingsområdet
för att enstaka projekt ska kunna ändra på dem. Fördomar av denna
typ grundar sig ofta i att ett område som Råslätt är en tydlig geografisk
enhet utanför den övriga staden och det är därför lätt att just ett sådant
område får bli den slagpåse som behövs. Folk som bor i området trivs
i regel mycket bra och även de som besökt området har en ganska
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positiv bild. De personer som har fördomar mot Råslätt är ofta de som
aldrig eller bara någon enstaka gång har besökt området.

0DUNQDGVI|ULQJDYSURMHNWHW
Under projektets utformning har man från VätterHems sida legat
mycket lågt och inte haft någon kontakt med andra än enskilda företag. När allting väl var klart gick man däremot ut i media och
meddelade att man storsatsade på att bygga om centrum på Råslätt.
Nyheten fick uppmärksamhet i bland annat Jönköpingsposten som
hade en rubrik på förstasidan och artikel inne i tidningen. Även lokalradions nyheter uppmärksammade beslutet om förnyelse. Detta kan
ses som en del i VätterHems arbete med att ge Råslätt ett bättre rykte.
Man talar om att man satsar 30 miljoner på området och får därigenom
uppmärksamheten riktad mot sig.

3DUNHULQJHQ
Parkeringsfrågan har varit viktig för att lösa problemen i centrum och
göra det mer attraktivt. I ett tidigt skede av förändringsprocessen säger
man från VätterHems sida att man inte ska ta bort parkeringsavgifterna i området. När man så går ut i pressen och talar om att man
ska förnya Råslätts centrum har man ändrat sig och är mycket noga
med att påtala att man kommer att ta bort parkeringsavgifterna i
området. Man har allstå insett att ska man konkurrera med andra
köpcentrum måste man ha bort parkeringsavgifterna för att bli
attraktiva.

.RQWDNWHQPHG|YULJDVDPKlOOHW
I processen med att ta fram ett förslag på förnyelsen deltog inte
kommunen alls. Detta trots att det är ett kommunalt bostadsbolag som
står bakom initiativet. Till exempel kan nämnas att på stadsbyggnadskontoret fick de flesta kännedom om förnyelsen först när det
stod om den i tidningen. Trots att det är en stor förnyelse av ett av
Jönköpings viktiga stadsdelscentrum så har man alltså inte från
kommunalt håll deltagit i diskussionerna om lämpligheten av att
etablera fler affärer i området. Vätterhem vill öka upptagningsområdet
genom förnyelsen och man kommer sannolikt att påverka ett större
närområde efter förnyelsen än man gör idag. Det är då
anmärkningsvärt att man kan göra en liknande insats utan att det förs
en diskussion utanför det egna huset. En anledning till att VätterHem
kunnat göra så är att man är ensam ägare till en hel stadsdel som ligger
helt isolerad utan någon direkt geografisk anknytning till omgivande
bostadsområden.
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%DNJUXQG
Simsholmen ligger knappt en kilometer söder om Jönköpings östra
centrum. Simsholmen tillhör den norra delen av industriområdet
Gamla Flygfältet. Sedan mitten av 1900-talet har Simsholmen använts
för verksamheter av olika slag. Nuvarande dominerande verksamhet
inom området är handel av olika slag såsom färg, VVS-produkter,
möbler och maskindelar, men det finns också bland annat en stor anläggning för oljehantering och en bilskrot. I den norra delen av Simsholmen finns också en större kontorsbyggnad från början av 1990talet. På den aktuella tomten för ICA:s etablering har tidigare
Lantmännen haft en foderfabrik. Denna fabrik revs i mitten av 1990talet.

%LOG
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Bebyggelsen i området består mestadels av relativt enkla plåtklädda
hallbyggnader med bärande stålstomme för lagerhantering och försäljning. Kontorsbyggnaden i den norra delen av området utgör dock
undantag då den har en påkostad fasad med mycket glas. Det finns
inga bostäder i området. I den del av området som är närmast
Munksjön finns flera klubblokaler för bland annat Jönköpings roddsällskap och sportfiskeklubben. Jämte dessa finns ca 30 gamla båthus,
den så kallade Munksjöslipen, som används för förvaring och arbete
med båtar.

%LOG
1&&VNRQWRUVVNUDSDLGHQ
QRUUDGHOHQDYRPUnGHW
1XPHUDL9DVDNURQDQVlJR

Flera av fastigheterna i området har under en längre tid stått oanvända
och en del av dem är också avrivna. Detta tillsammans med den
torftiga utemiljö som finns kring de flesta av verksamheterna gör att
stora delar av området ger ett ganska tråkigt och skräpigt intryck.
Området omges i väster av Munksjön och i öster av Rocksjön med
sina våtmarker. Rakt genom området går Herkulesvägen som är en
viktig infart till Jönköpings centrum från söder. De fastigheter, Örnnästet 10 m.fl., som berörs av ICA:s etablering ligger på den östra
sidan om Herkulesvägen. Det finns mycket lite vegetation inne i
området, men eftersom Simsholmen omges av grönområde på mer
eller mindre samtliga sidor ger det ändå ett ganska grönt intryck.
I den kommunala översiktsplanen definieras Simsholmenområdet som
område under förvandling och en förädling av området påbörjades i
och med byggnationen av kontorsfastigheten på den norra delen.
Bland annat på grund av sviktande konjunktur har inte förnyelsen av
området fortsatt efter det.
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0DUNlJRI|UKnOODQGHQ
Fastigheterna i Simsholmenområdet ägs i stort sett uteslutande av
privata ägare. Den enda mark kommunen äger är den allmänna gatumarken, naturmarken och några mindre fastigheter där man har
tekniska installationer. NCC har tidigare varit en av de dominerande
fastighetsägarna i området, men har under 1999 sålt den stora kontorsbyggnaden på den norra delen till Vasakronan.

3ODQI|UKnOODQGHQ
Den fastighet ICA vill bebygga omfattas av tre olika detaljplaner från
1956-07-20, 1966-02-17 respektive 1964-01-28. Dessa planer tillåter i
huvudsak industriell verksamhet och handel, dock inte livsmedelsförsäljning. Övriga Simsholmenområdet omfattas av liknande planer.

$NW|UHUQD
De aktörer som återfunnits under processens gång är många, vilket
beror på den långa tid det tagit. Den huvudsakliga aktören och initiativtagaren är självklart ICA som under alla år drivit processen vidare
trots motgångar. Från ICA:s sida är det under senare år Claes Lövgren,
affärsområdeschef för stormarknadsetableringar, som varit den aktive.
Det lobbyarbete som bedrivits från ICA:s sida har skett mot politiker
och tjänstemän från Jönköpings kommun. Partipolitikerna har under
åren varierat, men det är främst kommunalrådet från och med 1994 års
val, Per Larsson (s), som tagit del i projektet. Från tjänstemannahåll
har näringslivschef Hasse Sjölund tagit del i processen, men även
planchefen Ronny Steen har arbetat en del med det. I den senare delen
av projektet har NCC tagit mycket aktiv del och även de etableringar
som legat grannar med ICA:s tilltänkta lokalisering.

3UREOHPEHVNULYQLQJ
ICA har under en längre tid försökt att etablera en stormarknad i
Jönköpingsområdet. Trots kontinuerliga försök från ICA:s sida sedan
början av 1970-talet har man inte lyckats med detta förrän under 1998.
ICA har lagt fram åtskilliga konkreta förslag och det har även förekommit en del lokaliseringserbjudanden från kommunen, men man
har av olika anledningar inte kunnat enas om en lösning som passat
både kommunen och ICA. Samtidigt har andra aktörer inom
stormarknadssidan under denna tid etablerat sig i Jönköpingsområdet.
Det aktuella etableringsförslaget i kvarteret Örnnästet 10 m.fl. är det
första som båda kunnat enas om. Föreslagen användning stämmer
dock inte överens med gällande plan, vilket lett till att man var
tvungen att upprätta en ny detaljplan för området.
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(WDEOHULQJDY,&$0D[LVWRUPDUNQDGL-|QN|SLQJ
ICA har sedan tidigt 1970-tal försökt att etablera en affär med
stormarknadsutbud i Jönköpingsområdet. Man har under denna period
uppvaktat åtskilliga politiker och tjänstemän och fört långa
diskussioner.
Kommunens nuvarande näringslivschef Hasse Sjölund började 1972
att arbeta med näringslivsfrågor i kommunen och har sedan dess varit
delaktig i diskussionerna angående ICA:s stormarknadsetablering. Vid
denna tidpunkt fanns ingen egentlig stormarknad i kommunen, men
det fanns förfrågan från KF, B&W och ICA om att få öppna en sådan
anläggning. Från kommunalt håll sa man nej till samtliga av dessa
förfrågningar. Sjölund säger att han inte riktigt förstod varför man från
kommunens sida var negativa till en etablering av detta slag. Han
förstod dock snart att det var ett politiskt känsligt område. Han tog
senare själv initiativet till att bjuda in B&W:s VD för att tillsammans
med kommunpolitikerna diskutera en stormarknadsetablering i
kommunen. Detta hjälpte dock inte. Enligt Sjölund var politikerna i
detta skede överens med den etablerade handeln om att man inte
skulle ha någon stormarknadsetablering i Jönköpingsområdet. Så
småningom kom dock B&W att få etablera en stormarknad i Österängens centrum mellan Jönköping och Huskvarna. Även KF fick vara
med etablera sig med Obs! på Gamla Flygfältet. Denna affär innehöll
dock ingen livsmedelsförsäljning utan bara möbler, byggvaror, färg
och tapeter. ICA fick inte heller vid detta tillfälle etablera sig i
Jönköping.
I början av 1980-talet gjorde ICA en större etablering i Huskvarna,
ICA Plus. Denna etablering var dock inte att beteckna som en
stormarknad. Efter detta har ICA inte genomfört någon större etablering i Jönköpingsområdet.
1985 lades A6 regemente i utkanten av Jönköping ned. I och med
detta riskerade ett stort område med mycket stora lokaler att stå
tomma. A6-området kom så småningom att omvandlas till Nya A6
Köpcentrum. Den ursprungliga idéen med köpcentrumet var att IKEA
och B&W skulle utgöra grundstommen i etableringen och kompletteras med ett antal fackbutiker. B&W hade sedan ett tag tillbaka varit
ute efter nya lokaler eftersom man ansåg sina lokaler i två plan i
Österängens centrum som mycket svårarbetade. Från socialdemokratiskt håll ansåg man att idéen med ett köpcentrum på det före
detta regementsområdet var god men att man inte kunde låta KF stå
utanför en etablering av detta slag. Som argument användes bland
annat att KF tidigare inte fått sälja livsmedel i stormarknadsform inom
Jönköpingsområdet. Från politiskt håll menade man att det på så sätt
också skulle bli konkurrens på livsmedelsidan mellan två koncerner
och enligt kommunens nuvarande planchef Ronny Steen ställdes det
därför som krav att även Obs! skulle få vara med vid en utbyggnad av
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A6-området. IKEA, B&W och Obs! kom på så sätt att tillsammans
med ca 50 fackbutiker etablera sig på A6-området. ICA var dock
aldrig aktuella i diskussionen med A6.
ICA ville vid denna tidpunkt fortfarande komma in på marknaden med
en större etablering. Som argument anförde ICA denna gång att man
redan var bäst i kommunen på bostadsnära livsmedelsetableringar och
att man därför borde få etablera en stormarknad i ett mindre bostadsnära område. Man fick dock återigen nej av kommunpolitikerna.
Med etableringen av Nya A6 köpcentrum 1987 kom marknadsstrukturen i Jönköping att ändras med KF:s och B&W:s dominans på
stormarknadssidan. ICA har sedan tappat marknadsandelar och under
den andra halvan av 1990-talet var man enligt ICA:s affärschef inom
stormarknadsområdet, Claes Lövgren, nere på 17-18 %, vilket kan
jämföras med riksgenomsnittet som är ca 35 %. Man har alltså tappat
halva sin marknadsandel i Jönköping samtidigt som den totala
marknaden har växt, påpekar Lövgren. Under 1980-talet expanderade
ICA istället i grannkommunerna och i viss mån även i granntätorterna
inom kommunen. Trots detta tappade man alltså marknadsandelar.
Utöver de traditionella företagen inom livsmedelsbranschen kom Exet
att segla upp som en stark maktfaktor på livsmedelssidan. Exet satsar
på lågprisvaror och gjorde sin första etablering i B&W:s gamla lokaler
på Österängen. Sedan dess har Exet öppnat ytterligare en affär i
Huskvarna och en i Råslätts centrum.
Under hela tiden har ICA försökt att påverka kommunen genom ett
antal möten där man träffat politiker och tjänstemän och försökt att
förklara vad man är ute efter. Denna lobbyverksamhet , som Lövgren
beskriver det, har pågått regelbundet med minst ett möte varje år. Man
har också mer kontinuerligt haft kontakt med näringslivschefen (Hasse
Sjölund). Trots detta har man inte lyckats att komma till något samförstånd med kommunen. Lövgren beskriver kommunens reaktion så
här: ” …som vi uppfattade det sa kommunen mer eller mindre att det
var ju bra att vi upprätthöll servicen i grannkommunerna och
bostadsområdena så att säga…och så fick Obs! och B&W upprätthålla stormarknaden då och Exet lågpris och sen var det bra va…”
Under alla år har ICA arbetat aktivt för att kunna etablera sig med en
stormarknad i Jönköping. Man har främst varit i kontakt med
näringslivsavdelningen men även en del ledande politiker har fungerat
som diskussionspart.
ICA har även varit i kontakt med de byggföretag som man samarbetar
med på andra orter i landet för att se om dessa kunde bidra med något
för att komma till en lösning. Även samarbete med lokala
fastighetsägare har förekommit. Totalt har detta arbete resulterat i ett
tiotal olika projekt, till exempel på A6 där man hade en idé att etablera
sig tillsammans med IKEA. Man har även arbetat med ett
konsultföretag för att se om de kunde hjälpa till, ett lokalt
fastighetsföretag, Solås center m.m.. På Solås center gick man ganska
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långt och lade fram det som ett ärende men fick nej två gånger av
kommunen. Det var ett gemensamt initiativ mellan ICA och ägarna till
Solås center som gjorde att man försökte att etablera sig där. Man har
också försökt att tillsammans med Eurostop etablera sig i anslutning
till denna byggnad och man har även försökt att etablera sig vid
Rondellens köpcentrum och vid Severins möbelaffär utmed E4:an,
men även där har kommunen sagt nej.
ICA har använt sig av många olika argument under årens lopp. Runt
1990 började man hävda sin långa tradition på marknaden i
Jönköping. Man tyckte nu att konkurrenssituationen inte var tillfredsställande på marknaden, vilket senare kom att förstärkas när KF köpte
upp B&W. Lövgren kom in i bilden 1991-92 och hävdar att han haft
svårt att nå fram till ansvariga politiker. ”Som företrädare för ICA
känner man att kommunen ska hjälpa dom som har varit aktörer
under lång tid…som redan finns på plats… i stället för att släppa in
andra. Vi har väl haft alla argument som finns att få.” Från början
förde han en diskussion främst med politiker från Centerpartiet, men
även Socialdemokraterna fanns med som diskussionspart. I valet 1994
utsågs Per Larsson (s) till kommunalråd med ansvar för detaljhandelsutvecklingen i Jönköping. Lövgren började att arbeta mot honom
istället. Näringslivschefen Hasse Sjölund hade också ett mer intensivt
samarbete med Larsson än tidigare politiker, menar Lövgren. ICA
påvisade att man ville in på stormarknadssidan och speciellt framhöll
man den monopolställning som tillkommit sedan Obs! och B&W fått
samma ägare. ICA lyfte åter fram Solås center som ett alternativ men
fick nej igen. Lövgren bad därefter Sjölund och Larsson att peka ut en
eller två lämpliga platser där det fanns möjlighet för ICA att etablera
sig.

%LOG
6ROnVFHQWHU

ICA hade tidigare arbetat mycket med att få komma in på A6 och även
Eurostop och Solås center hade varit intressant. Lövgren nämner även
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den så kallade Scan-fastigheten söder om Munksjön som ett av de
lokaliseringsalternativ som ICA själva hade tittat på. Men kommunen
ville hela tiden att det skulle vara bostadsnära, vilket de inte tyckte att
något av ICA:s förslag var. Lövgren säger: ”Man kan säga om
Jönköpings kommun här så har de alltid varit rakryggade på så sätt
att de har en filosofi om att dagligvaruhandel, förutom A6, ska ligga
bostadsnära…och så är det faktiskt här om man tänker. Varenda
dagligvarubutik ligger faktiskt bostadsnära…och då kan man ju säga
att det som är bra med det är ju att det är lika för alla. Det är ingen
som har fördel eller kan få något bättre läge…utan det är lika för
alla.” ICA tyckte därför att det var bättre att kommunen fick peka ut
var de tyckte att det skulle vara lämpligt att etablera sig.
Kommunen hänvisade då till två lägen, dels vid Simsholmen och dels
vid Vilhelmsro, mellan Jönköping och Bankeryd. Lövgren beskriver:
”Vi bedömde det då att Vilhelmsro var ju inte nummer ett för oss…vi
ville ju vara nära där marknaden är som störst…och på så sätt
började vi ju att titta på den här tomten (Simsholmen). Den var inte
tillräckligt stor…för att lösa hela det här området krävdes det ju…vad
ska man säga…att man köpte in väldigt många tomter, mycket
kåkar…att man kan fördela om hyresgästerna som är där…och det
måste ju vara någon slags samverkan mellan kommunen och dom som
äger tomterna.”

9,/+(/0652
6,06+2/0(1

%LOG
'HWYnOlJHQNRPPXQHQHUEM|G,&$
%LOGNlOOD-|QN|SLQJVNRPPXQVKHPVLGD

Lokaliseringen vid Vilhelmsro valdes bort eftersom man bedömde att
man inte skulle komma att nå hela marknaden. Man ville ha en etablering i ett sådant läge att det var nära både från Jönköping och
Huskvarna, samt att det skulle vara lätt att ta sig dit från grannkommunerna. Simsholmens läge beskrivs av Lövgren som mycket
mer attraktivt ur dessa aspekter.
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Tomten som ICA kom att köpa på Simsholmen ägdes av Länsförsäkringar, men varken ICA eller Länsförsäkringar hade några
möjligheter att hålla i ett liknande projekt. Man tittade därför på vilka
samarbetspartner man brukade använda sig av och vilka som redan
fanns i området. NCC föll sig som en naturlig partner eftersom NCC
har byggt de flesta av ICA:s Maxi-etableringar. NCC hade dessutom
sitt kontor tvärs över gatan från den aktuella tomten och ägde stora
delar av det angränsande området. NCC fick i uppdrag att arrangera
projektet tillsammans med kommunen. NCC kom med olika förslag
på hur etableringen skulle utformas och jobbade även självständigt
med förhandlingar mot kommunen. Lövgren beskriver att det tog
nästan två år innan man hade ett förslag som kunde accepteras av både
kommunen och ICA och som NCC såg möjligheter i att genomföra.
Tomten på Simsholmen, som var ett av kommunens föreslagna
alternativ, hade inte funnits i ICA:s tankar tidigare. ”Vi såg inte den
med våra ögon när vi passerade…//…det är ju en process…vad ska
man säga… man kan inte skriva ner på ett papper hur man ska gå till
väga i varje kommun, eller i varje marknad…utan det är olika förutsättningar i varje utifrån vad man vill göra. Det finns ingen kommun
som har samma strategi. Jag kan säga att det finns kommuner som
jagar mig dagligen och säger så här att kan du inte komma hit…peka
ut på kartan var ni vill vara så får ni köpa den marken för en billig
peng, bara ni kommer hit. Och sen finns det kommuner som har en
bestämd uppfattning om var vi ska vara och sen finns det kommuner
som har en bestämd uppfattning om att vi överhuvudtaget inte ska
vara där.” Lövgren beskriver Jönköping som ett mellanting mellan
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reglering och expansion. Han menar att de vill styra och ha kontroll.
”Det är en gyllene medelväg mellan hyggligt fritt och lite reglerat som
är det bästa ju…där man har en bra dialog.”

%LOG
,&$0D[LE|UMDUDWWWDIRUP

Som tydligt framgår under intervjun med Lövgren var det i ett tidigt
skede av etableringsprocessen mycket svårt att få gehör hos
kommunen och Lövgren menar att det delvis var ICA:s eget fel. ”Vi
jobbade envist mot kommunen och försökte att tvinga fram ett läge i
stället för att jobba med kommunen och det var det vi ändrade på i
mitten av 90-talet…vad är bäst för Jönköping och var kan ICA passa
in i det perspektivet…//…kan vi tillföra något…på så sätt vände vi.”
Lövgren menar också att bytet av kommunalråd, eller åtminstone det
nya förtydligandet av ett ansvarsområde och en ansvarig, var mycket
bra för kontakten med kommunen. Det nya kommunalrådet Per
Larsson var intresserad och man fick bra kontakt med en person, till
skillnad från tidigare då man pratat med alla politiker, vilket enligt
Lövgren inneburit att det då var en mer tydlig traditionell partipolitik
från varje man. Detta hade gjort det svårt att veta vem man skulle
arbeta mot. ”Från att Per Larsson kom in i bilden har det gått mycket
bra…och innan var det våldsamt trögt…//…vad vi än kom med för
förslag var det nej…//…vi tyckte rent ut sagt att om vi ska vara riktigt
ärliga att vi fick ett väldigt dåligt bemötande…från att ändå ha varit
en mycket stor aktör här…men från att Per Larsson mer tog över de
här frågorna och så vidare så blev vi bemötta på ett mer respektfullt
sätt och han var väldigt saklig och tydlig och vi visste spelreglerna
och det gjorde att det underlättade…//…från slutet av 70-talet och
fram till 93-94 var det våldsamt trögt, jättesvårt var det…vi tyckte att
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Jönköping var den svåraste kommunen att jobba med i
princip…//…Hasse Sjölund har det aldrig varit några problem med,
han har alltid försökt att hjälpa oss.//…det är viktigt att man kommer
loss med politikerna på ett bra sätt och att dom vill ett den här etableringen ska komma till stånd.” Sammantaget kan man säga att Lövgren
anser att det varit mycket svårt att arbeta mot politikerna i Jönköping,
medan tjänstemännen varit mycket förstående och hjälpsamma. Först
efter valet 1994 när en ny person tillrädde som kommunalråd och
denne fick ett tydligt ansvarsområde gick det att föra en realistisk och
saklig diskussion som inte bara körde fast i gamla hjulspår med väl
inövade partipolitiska åsikter.
En annan orsak till att ICA så småningom fick etablera en stormarknad på Simsholmen var att man först etablerade en mindre
livsmedelsbutik i den östra stadskärnan. Denna etablering anses av
Lövgren som mer eller mindre ett villkor för att man överhuvudtaget
skulle komma ifråga på Simsholmen: ”Ja det kan man väl säga att
det…var ett önskemål från kommunen att vi skulle göra det för att vi
skulle ha lättare att komma fram…och då eftersom det inte fanns
någon butik i östra centrum så gjorde vi det…”. Kommunens näringslivschef är dock inte av samma åsikt. Han menar ändå att det låg i
kommunens och näringslivskontorets intresse att det kom en mindre
livsmedelsaffär efter att KF lagt ned sin butik på Öster och att ICA var
i detta skede intresserade av göra en etablering i KF:s gamla lokaler,
men intresset var enligt Sjölund inte speciellt stort. Han menar att man
senare fann att här fanns ett gemensamt intresse av att etablera och
Sjölund säger att som han uppfattade det var det ICA:s initiativ att
göra en etablering i Östra centrum, men det kom att påverka
kommunens inställning till en stormarknadsetablering av ICA. ”Så
säger ICA att vi kan tänka oss att öppna en liten butik där i stället…i
Domusfastigheten…men vi skulle ju vilja ha en stormarknad här för vi
tappar marknadsandelar…jag tror att de är nere på 17-18 % här i
Jönköping och det går inte och så tycker dom…och då visade vi ett
område vid Åbolid (Vilhelmsro)…//…det tyckte dom ju inte var så där
väldigt upphetsande…de tittade på det där ett tag men…men sen blev
det väl…//…om det var vi är jag tveksam till…men i varje fall de
själva kom och frågade: men det där området, som var den här
sädessilon, hur är det med det?…där föddes samtidigt de tankarna…
när vi gör den här lilla butiken då kan ni väl också se lite vänligt på
vår förutsättning för en stormarknad…i det tappet då kan man
säga…då uppstod det efter alla dessa enorma år plötsligt en lucka där
det politiskt skulle kunna gå att finna en lösning…och då kan man väl
säga är man framme vid att det startades en intensiv debatt och
diskussion om förutsättningar…”
På frågan om Sjölund påstår att det var ett direkt vilkor från
kommunens sida att ICA skulle etablera sig i Östra centrum först för
att så småningom få etablera en stormarknad på Simsholmen svarar
Sjölund: ”Nej, det gör jag inte…absolut inte…utan det växte fram,
men jag måste…jag vill påstå att det underlättade för oss båda, för
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man ska ju ha klart för sig att vem skulle våga, vilja, kunna ta på sig
de enorma saneringskostnaderna som…enorma är kanske att ta
i…men relativt omfattande saneringskostnader som åvilade
där…//…de har ju inte minskat under resans gång…snarare
tvärtom…så det var väl väldigt nära ett tag att det här skulle spricka
på grund av de kostnaderna…men nej, jag går inte med på att det var
en utpressning.”
Kommunens planchef, Ronny Steen, verkar dock vara av samma uppfattning som Lövgren, att det mer eller mindre var ett villkor från
kommunens sida att ICA skulle etablera sig i KF:s gamla lokaler på
Öster innan man kunde få etablera en stormarknad på Simsholmen.
Etableringen var enligt Steen ett resultat av de förhandlingsdiskussioner man haft under åren. Etableringen i Östra centrum, som
saknade livsmedelsförsäljning sedan KF Lagt ned sin butik något år
innan, skulle komma att underlätta den fortsatta processen med att
etablera en ICA-stormarknad i kommunen. Steen beskriver: ”Så mot
någon sorts…mot ett löfte att öppna dessutom livsmedelshandel i
mindre skala på öster…som man gjorde då i gamla Domushuset…det
var ett villkor…//…muntligt…//…ett villkor som de har uppfyllt
också…”
I en kompletterande intervju med Steen pekar han på att ICA under
1980-talets mitt inte hade ett färdigt stormarknadskoncept i samma
utsträckning som de andra stormarknadsaktörerna. Man var helt enkelt
för tydligt profilerade mot livsmedelshantering och det är först under
90-talet som man fått ett tydligt stormarknadskoncept med satsningen
på ICA Maxi runt om i landet. Avsaknaden av ett tydligt koncept
bidrog till kommunens avslag på ICA:s etableringsplaner.
Trots att det tagit så lång tid för ICA att få etablera en stormarknad i
Jönköping så verkar ICA ha förståelse för kommunens sätt att agera.
Kommunens näringslivschef tycker också att ICA har varit sansade
och uthålliga i diskussionerna: ”…man kan säga att…ska man vara
riktigt noggrann så är det ju i stort sett nästan 30 års kamp…//…och
envishet från ICA som till slut gav resultat…MEN…jag vill säga det
också att under alla dessa år rått en positiv…grundton i hela
problematiken på så sätt att ICA har förstått oss. Och vi har förstått
dom. Så argumenten har aldrig någonsin utväxlats i hårda ord. Och
det har jag varit mycket fascinerad över…för i bland har jag tänkt att
det här kan ju aldrig gå vägen.” Sjölund menar att under processen så
har ICA hela tiden haft förståelse för kommunens argument och sökt
vidare efter en annan lösning. Han säger att ICA:s representanter
uttryckt sig om att de gärna vill trycka på, men de vill absolut inte gå
in med ”våld” och med överklagande tvinga sig in i ett område. ICA
har hela tiden varit noga med att påpeka att en etablering ska ske i
samförstånd mellan dem och kommunen.
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När väl ICA fått kommunens godkännande att etablera en stormarknad
på Simsholmen vidtog så nästa steg i processen – först att köpa in
fastigheterna som skulle bebyggas och sedan upprätta ny detaljplan för
området, eftersom tidigare plan inte tillät livsmedelsförsäljning. I
första omgången försökte ICA att lösa arbetet med markförvärvsfrågan och etableringen på Simsholmen på egen hand. Detta
gick dock inte så bra, vilket planchefen Steen tror beror på att man
inom ICA saknar kompetens för detta. ICA vände sig till NCC som
tog över etableringsprocessen. NCC har köpt in fastigheterna och
kommer att bygga och förvalta byggnaden och ICA kommer att bli
hyresgäster till NCC. När det gäller stora strategiskt viktiga
etableringar av detta slag vill ICA annars helst äga byggnaden själv
och enligt Lövgren är detta något man kanske försöker att lösa på sikt.
Under samrådet, i detaljplaneprocessen med kvarteret Örnnästet m.fl.
på Simsholmen, hade några av grannfastigheternas verksamheter
synpunkter mot etableringen. Man menade att ICA:s etablering på sikt
skulle komma att innebära ett hot mot dessa verksamheters fortsatta
existens inom området.
JRAB

Hurtigs Åkeri

KEMGAS
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De etablerade företagen accepterade därför inga inskränkningar eller
förändringar till följd av nyetableringen. Lövgren säger att det ingick i
NCC:s del av projektet att lösa detta och se till att dessa verksamheter
fick en ny lokalisering. ”Vad man inte får glömma bort är ju att en del
företag ser sin chans att tjäna lite pengar…när helt plötsligt deras
läge blir attraktivt så ges ju den möjligheten…så det är ett givande
och tagande…//…grejen är ju också att hela området nu görs om till
detaljhandel och då finns det inte utrymme för dem att vara kvar,
KEM GAS kan inte vara kvar om det här området ska planeras för
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detaljhandel...och det var väl där de såg problemet att det skulle bli
dyra kostnader för dem att flytta och då såg de sin chans att gå in och
överklaga och få hjälp att flytta…så det var ju ett klokt beslut av
dom.”
De båda verksamheter, Hurtigs åkeri och KEM GAS, som överklagade detaljplanen för Örnnästet och ICA:s etablering kom så
småningom att lösas ut av NCC och flyttas genom NCC:s försorg till
annan plats i Jönköping. Kommunen hade inte så mycket med detta att
göra mer än att Tekniska kontoret blev tillfrågat om var det fanns
lämpliga tomter till försäljning. Det hela kom sedan mer att bli en
affärsmässig uppgörelse mellan NCC och de båda företagen.

%LOG
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Ett annat av de närliggande företagen som på sikt borde kunna känna
sig hotade av ICA:s etablering är renhållningsföretaget JRAB som på
Simsholmen har en anläggning för mellanlagring av miljöfarligt
avfall. Denna verksamhet ligger granne med ICA:s planerade
etablering. Under samrådstiden inkom dock inga synpunkter på ICA:s
etablering från JRAB. Kommunen vill dock sedan tidigare få bort dem
från området eftersom de förorenar marken och dessutom har en
allmänt skräpig miljö. Även ICA har försökt att förhandla med JRAB,
men de har varit svåra att förhandla med. De vill ligga i ett centralt
läge för att minimera sina transportkostnader mm. Lövgren menar att
det inte har varit lönt att lösa ut dem eftersom marken inte är lämplig
för byggnation. JRAB:s verksamhet kommer att minska i omfång i
och med ICA:s etablering, eftersom kommunen med flera har ställt
högre krav på utseende och att de ska hålla sig innanför sin fastighet
med verksamheten. Tidigare har de utnyttjat stora ytor utanför
fastigheten för uppställning av sina fordon och släp. Det finns även
antydningar om att de har fyllt upp utanför sin fastighet mot det
blivande naturreservatet.
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Det finns också några mindre etableringar som enligt Lövgren
kommer att få anpassa sig eller flytta på sig för att möjliggöra ICA:s
etablering: ”Många av dom är ju samarbetspartners till NCC…så det
finns ju lösningar för dom vad vi förstår, den enda är väl pizzerian
som har varit lite kritisk för jag tror inte att han har fått någon bra
lösning…//…jag tror att de (NCC) har planer…de äger ju rätt mycket
mark…//…så de har säkert ett starkt intresse av att exploatera
här…//…de har tankar på att försköna och göra sitt område bättre…”
Sjölund säger också att man från kommunens sida vill ha bort JRAB
från Simsholmen och arbetar aktivt för detta. JRAB har även en tomt
ute på Torsviks industriområde söder om Jönköping. De utnyttjar i dag
mark utanför sin fastighet på Simsholmen för uppställning och man
har även fyllt ut en del mot det blivande naturreservatet norr om
fastigheten. En del av verksamheten sker på av kommunen hyrd mark.
Sjölund säger: ”Vi önskar att han flyttar det och lägger det på Torsvik
där han har…är mindre exponerad…en sådan dialog förs …och då
har det krupit fram till en ren ekonomisk dialog där vi tycker kanske
att det är lite för våldsamma siffror med i bilden, men det tycker inte
han…//…det vi då kan göra…det är ju liksom…situationen då som har
gjort det självklart, men han måste ju själv då…för att han själv riktigt
ska kunna bedöma det måste han ju själv krypa in med grejerna på sitt
område, som han äger…men det har ju varit lättare för honom att
säga att jag klarar mig härute…jag tycker inte att det är trångt, jag
tycker att det bra…man när vi kommer och säger ja, men det som står
där, det står ju på vår mark.//…det upplever ju han som en ovänlig
handling. Och det är det väl, sett mot att vi inte har gjort något
förut…”
Det är ett stort problem när man etablerar sig i områden med befintliga
verksamheter eftersom man kommer in med en ny verksamhet som
kräver större hänsyn från befintliga verksamheter än vad de behövt ta
tidigare. Detta problem uppstod också på Simsholmen, när man som
nämnts fick klagomål och så småningom överklagande på detaljplanen
från två av de befintliga verksamheterna som kände sig hotade. Detta
ledde i detta fallet så småningom till att NCC köpte upp dessa företags
fastigheter och kommer att flytta på dem till annan lokalisering.
JRAB opponerade sig aldrig mot planen men det är kommunens avsikt
att även denna verksamhet ska försvinna från området. Kommunen
har uttalat att området ska snyggas upp och utvecklas med en annan
inriktning än den nuvarande. Därför menar Steen att det är fel att ha en
sådan verksamhet som JRAB inom området. Företaget har dock
tillstånd att vara kvar ett tag till och enligt Steen ser kommunen det
som svårt att tvinga bort dem innan dess: ”…men att man på sikt ska
försöka hitta annan lokalisering…om det då är här i kommunen vilket
det finns möjligheter… eller om man helt enkelt flyttar över
verksamheten till en annan kommun där man också har de möjligheterna…//…det viktiga är att man inte är en propp i vägen för
utvecklingen av det här området.”
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ICA:s etablering av en stormarknad i Jönköping har varit en svår och
tidskrävande process som sammantaget varat i nästan 30 år. Från
början kom man inte in på marknaden eftersom politikerna och det
lokala näringslivet gemensamt hade tagit ställning mot etableringar
utanför stadskärnan. När detta så småningom luckrades upp tillkom
flera stormarknadsetableringar, men ICA fick aldrig vara med. I den
kompletterande intervjun med Ronny Steen pekar han på en av de
viktigaste anledningarna till detta – att ICA under 1980-talets mitt inte
hade ett färdigt stormarknadskoncept i samma utsträckning som de
andra stormarknadsaktörerna. ICA var för tydligt profilerade mot
livsmedelshantering för att få etablera sig i ett externt läge. Intressant
är dock att ICA under alla år gjort ständiga försök med olika
etableringsförslag, vilka samtliga har avvisats av kommunens
politiker. De kommunala tjänstemännen, främst de från näringslivskontoret har dock hela tiden varit mer medgörliga i diskussionerna.
ICA hade under den andra halvan av 1990-talet en anmärkningsvärt
låg marknadsandel i Jönköping, ca 17-18 % jämfört med riksgenomsnittet på 35 %. Med tanke på kommunens storlek, 10:e största i
landet, så förstår man att ICA vill komma in på marknaden.

1\DDNW|UHU
När så småningom Claes Lövgren tillträder som affärsområdeschef i
början av 1990-talet och sedan Per Larsson 1994 blir socialdemokratiskt kommunalråd med ansvar för kommunens detaljhandelsutveckling så börjar problemet att gå mot en lösning. I studien
framkommer det inte att det är just Lövgren det beror på. Däremot
påtalas Per Larssons betydelse för utgången av processen. Personen
har i detta fall haft stor betydelse för utgången i ärendet, men något
som också varit viktigt är att kommunen avsatt detaljhandelsfrågan
som ett eget ansvarsområde. Tidigare har inte ICA upplevt att någon
haft ett tydligt ansvar för dylika frågor och ingen politiker har
självständigt kunnat driva frågan. Ronny Steen menar dock att fallet
inte riktigt varit så utan enligt honom har denna fråga hela tiden
funnits som ett eget ansvarsområde. Detta har dock inte ICA upplevt.
Det politiska styret har i Jönköping varierat mellan borgerligt och
socialdemokratiskt styre under åren. Centern har dock nästan
genomgående haft en stark ställning genom olika koalitioner. Den
politiska variationen borde möjliggjort en lösning för ICA tidigare.
Riktig fart på processen blev det när ICA inte längre ville komma med
några förslag till lokalisering utan istället överlät detta till kommunen.
Kommunen tvingades då att ta fram ett alternativ som de sedan var
tvungna att acceptera eftersom det var deras eget förslag. ICA hade
sedan bara att ta ställning till om den föreslagna lokaliseringen
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passade deras syfte eller inte. När ICA själv kom med förslagen kunde
kommunen utan egentlig motivering neka samtliga förslag eftersom de
inte var de själva som kommit med dem. Trots detta säger sig ICA ha
haft förståelse för kommunens sätt att agera i frågan tidigare.
Det första förslaget, Vilhelmsro, förkastades av ICA som inte tyckte
att det var en tillräckligt attraktiv och strategiskt rätt lokalisering. Det
andra förslaget, Simsholmen, fann ICA mycket intressant trots att man
själva inte haft det i åtanke tidigare. Under intervjuerna råder det dock
delade meningar om huruvida det var kommunen eller ICA som kom
med förslaget. Men tanke på kommunens utbyggnadsplaner med i
huvudsak bostäder på Kålgårdsområdet norr om aktuell etablering, så
låg det också i kommunens intresse att få en livsmedelsetablering i
närheten.

9LOONRUDGHWDEOHULQJHOOHULQWH"
Det råder också delade meningar mellan de olika parterna om
huruvida de förhandlingar som förekommit vid etableringsprocessen
inneburit att ICA var tvungna att först etablera sig i Östra centrum
eller inte. Oavsett om det var kommunen eller ICA själva som
initierade etableringen i Östra centrum medverkade etableringen till
att de fortsatta stormarknadsförhandlingarna tog ett stort steg framåt.
Under intervjuerna nämns också saneringen av den fastighet som ICA
Maxi-anläggningen ska byggas på. Saneringskostnaden för fastigheten
bedöms hamna på ca 20 miljoner kronor, vilket kan ställas i proportion till den totala byggkostnaden på ca 130 miljoner. Saneringskostnaden utgör en mycket stor del (ca 15 %) av den totala kostnaden,
men ICA tvekar ändå inte att genomföra projektet. Varken kommunen
eller ICA nämner att saneringen av området fungerat som villkor för
etableringen. Båda parterna nämner dock saneringen och speciellt från
näringslivschefen påpekas ICA:s insats. Kommunen kan här ha sett
sin chans att få ett förorenat område sanerat, vilket i sin tur sannolikt
kan ha påverkat deras inställning till ICA:s etablering positivt,
eftersom detta låg i kommunens intresse. Vad gäller saneringen av
området så är det inte bara saneringen av gifter i marken som påverkar
inställningen till etableringen positivt utan även själva den fysiska
saneringen, det vill säga den påbörjade upprustningen och förädlingen
av området, har haft positiv effekt.

3UREOHPPHGEHILQWOLJDYHUNVDPKHWHU
De verksamheter som överklagade detaljplanen kan bara ha varit måna
om sin egen verksamhet och ville inte ha ICA som granne. De kan
dock också ha varit så smarta, som flera av de intervjuade påpekar, att
de såg sin chans att vara grus i maskineriet i ICA:s storsatsning och
därmed sätta ett pris på sitt överklagande. Deras ställning på platsen
var stark i detta fall, eftersom båda företagen under lång varit
lokaliserade till området och dessutom ägde sina fastigheter. Pris-
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lappen i detta fall innebar att NCC fick köpa upp fastigheterna och
betala kostnaden för flytten av företagen. Något som direkt kan verka
dyrt, men med tanke på ICA:s och NCC:s storsatsning på att utveckla
området så kan det på sikt löna sig. De båda företagen kan redan innan
ha börjat känna sig ovälkomna i området eftersom kommunen antytt
att man ville förädla området. Här fick de en chans att få en kostnadsfri flytt från området.
JRAB, som kanske är den verksamhet som mesta av alla borde känna
sig hotad genom ICA:s etablering, framför under samrådet inte en
enda synpunkt på planändringen. Kommunen har redan innan planarbetet påbörjades aviserat att man inte vill ha JRAB kvar i området.
Företaget utnyttjade ändå inte sin chans till att störa etableringen och
kanske få sin flytt betald, utan har hela tiden hållit en mycket låg
profil. Kommunen förhandlar nu med företaget om att det ska flytta.
JRAB vill dock inte göra detta utan att få en rejäl ersättning.
Kommunen tycker att priset är för högt och har sagt att man kommer
att sätta hårt mot hårt och inte fortsättningsvis tillåta att JRAB bland
annat har sina containers stående utanför den egna fastigheten. En stor
del av JRAB:s verksamhet sker dessutom på mark som hyrs av
kommunen.
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Fallstudierna i Jönköping har skiljt sig en hel del från tidigare
fallstudier i Växjö och Norrköping. Studierna i Jönköping har därför
mer kommit att röra själva processen kring förändringsinitiativet.
Fallstudiernas inbördes stora olikheter gör att det är svårt att dra några
direkta paralleller mellan dem.

'RPVDQG
I förändringsinitiativet för Domsands arbetsområde för Domsands
arbetsområde var det ett enskilt företag som på grund av
expansionsbehov behövde utvidga sin fastighet. Kommunen såg i
samband med detta önskemål att det gick att tillskapa ytterligare
industritomter. Efter att snickeriföretaget tagit initiativ till
förändringen drevs arbetet mer eller mindre helt och hållet av
kommunala tjänstemän. Olika intresseorganisationer försökte att
stoppa förändringen på grund av intrång i intilliggande grönområde,
men både kommunala tjänstemän och lokala politiker drev
förändringsprocessen vidare.
Kommunen frångick i arbetet den lokala grönstrukturplan som nyligen
antagits för Bankeryd och det aktuella grönområdet. Detta visar att
kommunen och näringslivet är starka i frågan och i detta fall väger
intressen som möjlighet till ökat antal arbetstillfällen och ny
industrimark tyngre än att bibehålla ett grönområde intakt.
Konflikten mellan två olika intressen blev i denna fallstudie mycket
tydlig. Försök gjordes att lösa konflikten med lobbyarbete mot olika
strategiskt intressanta grupper. Konflikterna löstes dock aldrig fullt ut,
men de parter som ogillade förändringen valde att inte överklaga
detaljplanen, antagligen beroende på att man insåg att man inte skulle
kunna förhindra förändringen. Anmärkningsvärt är att Länsstyrelsen
inte valde att överpröva planen trots att man hela tiden sagt att det var
olämpligt att genomföra den.
Förändringen kan sägas ha lyckats eftersom man gjorde en ny
detaljplan enligt initiativtagarens önskemål. Däremot hade
snickeriföretaget, beroende av ändrad konjunktur, inte behov av att
bygga ut när planen väl var antagen. Det akuta expansionsbehovet
hade dock lösts genom att man fick hyra in sig hos grannfastigheten,
något som kanske inte varit möjligt i ett större arbetsområde med mer
storskaliga etableringar.
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Förändringsinitiativet för Torp II togs ursprungligen av politiker och
då i syfte att implementera Agenda 21 i den kommunala fysiska
planeringen. Detta sammanföll med ett begynnande behov av nya
tomter för exploatering. Stadsbyggnadskontoret valde ut området som
lämpligt för detta arbete. Under processen var det Stadsbyggnadskontoret
tillsammans
med
kommunens
markoch
exploateringsavdelning som drev projektet. I projektet finns inga
enskilda aktörer utan politiska och förvaltande organ agerar genom
tjänstemän, referensgrupper och politiker.
Processen har till stor del skett internt inom kommunen men ovanligt
många har kunnat vara med och påverka. Det finns inga direkt starka
aktörer i denna fallstudie, utan det är mer det kollektiva arbetet mot ett
gemensamt mål som varit styrkan i projektet. De intressen som varit
dominerande och drivande för projektet är Agenda 21-anpassningen
och en ny planeringsmetod.
På grund av projektets upplägg har det inte funnits några uttalade
konflikter mellan privata och allmänna intressen. Däremot har det
förekommit en del mindre konflikter mellan det nya och det gamla
sättet att tänka och planera. Dessa problem har dock lösts genom
diskussion.
Förändringen har lyckats eftersom man klarat av att driva ett projekt
med Agenda 21-anpassning ända fram till dess att detaljplanen ska
påbörjas. Man har också lyckats att få till ny tomtmark för
exploatering. Förändringsprocessen har fungerat på ett bra sätt och lett
till att så många som möjligt från olika intresseområden haft möjlighet
att på verka slutresultatet. Det har dock tagit lång tid, vilket av många
ansetts som olyckligt. Projektet har dock varit det första försöket att
planera på ett nytt sätt och en del av den långa tiden kan förklaras av
detta. Värt att notera är att det framkommer att tjänstemannasamråd
fungerat bättre och gett betydligt mer än ett vanligt samrådsförfarande
med allmänheten.

5nVOlWWVFHQWUXP
Initiativtagare till förändringen av Råslätts Centrum är helt och hållet
ägaren, det kommunala bolaget Bostads AB VätterHem, som också
varit drivande genom hela processen. Förändringsinitiativet berodde
inte på att det fanns ett direkt behov av det utan VätterHem ville vara
ute i god tid och samtidigt locka till sig mer folk utifrån.
VätterHem har varit en mycket stark aktör i denna process och den
enda av etableringarna som har haft något egentligt inflytande är
livsmedelshandeln Exet, som utgör kärnan i centrumet. De mindre
etableringarna har haft lite att säga till om och VätterHem har också
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skött förhandlingarna med det enskilda företaget och inte någon
grupp, vilket troligtvis gjort att det inte funnits några egentliga
konflikter i processen. Alla har ju dessutom haft ett egenintresse av att
centrumet blir mer attraktivt. Det har inte funnits några direkta
möjligheter för den enskilda etableringen att påverka utfallet av
processen, även om man kunnat framföra sina önskemål i
förhandlingar med VätterHem.
Den konflikt som möjligtvis kan utläsas är att lågprisklädfirman
Storcks inte ville fortsätta att vara etablerade i centrumet efter
förändringen. Detta var dock något som man från VätterHems sida
befarade ändå skulle komma att hända.
Trots att själva förändringen ännu inte är genomförd kan man påstå att
själva förändringsprocessen lyckats. VätterHem har fått med de flesta
av etableringarna på förändringen och dessutom lyckats med att locka
till sig nya. Huruvida det verkligen lyckas och får avsedd effekt, med
ett mer attraktivt centrum som kan locka till sig folk utifrån, återstår
att se då centrumet är färdigbyggt.
Anmärkningsvärt är att kommunen, förutom genom inflytande som
ägare av VätterHem, helt och hållet stått utanför processen.
Därigenom har ingen hänsyn tagits till vad ett affärscentrum med en
större attraktion än tidigare har för effekt på, främst närliggande
etableringar, men även övriga delar av kommunen.

,&$0D[L
ICA är helt och hållet initiativtagare till etableringen av en ny
stormarknad i Jönköping. Eftersom man tappat en mycket stor del av
sin normala marknadsandel på orten har man varit mycket drivande
för att få en ny etablering till stånd. ICA har också haft stor hjälp av
att kommunens näringslivskontor arbetat för att få fram en etablering.
ICA:s egna arbete med att ta fram ett tydligt stormarknadskoncept i
form av ICA Maxi har också påverkat processen positivt.
Processen har, med nästan 30 år sedan första förfrågan, varit mycket
lång och påfrestande för inblandade parter. ICA har under hela tiden
varit mycket starka, men politikerna och deras ambition att ha en stark
stadskärna med handel har varit starkare.
Konflikterna i en så lång process där man inte lyckas enas är
påtagliga. Trots detta har båda parterna hela tiden haft en
anmärkningsvärd förståelse för varandras argument och diskussionen
har därigenom blivit mycket saklig. Konflikten har så småningom gått
att lösa genom förhandlingar och framtagande av alternativa lösningar
från båda parters sida. Förhandlingarna har också inneburit en del
villkor som ICA mer eller mindre varit tvingade att genomföra för att
få till stånd en etablering. Det har även funnits en del outtalade villkor
som påverkat förhandlingarna positivt.
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Förändringen måste sägas vara lyckad trots den extremt långa
processen. ICA har fått en lokalisering som man säger sig vara mycket
nöjd med och kommunen har fått en etablering i ett relativt
centrumnära läge samtidigt som ICA uppfyllt en del villkor på vägen.
Kommunen har på så vis effektivt utnyttjat ett önskemål om etablering
på för sig själv bästa vis.

5HIOHNWLRQ
I de fyra fallstudierna framstår tydligt betydelsen av starka aktörer och
ett institutionellt kapital. I de förhandlingar som förts under
förändringsprocesserna har de som haft ett stort kontaktnät kunnat
genomföra sin vilja på ett mer effektivt sätt. Trots att flera av
processerna har tagit lång tid, i ett fall mycket lång tid, har man i
slutändan lyckats nå en sådan lösning som de flesta aktörer kan vara
nöjda med. De aktörer som är starka har också på ett lättare sätt
kunnat tala med varandra och därmed komma fram till en lösning.
Kommunen har på ett kreativt sätt använt ICA:s vilja att etablera sig.
Genom att villkora etableringen och arbeta med en form av
förhandlingsplanering har man kunnat styra ICA till önskvärd
lokalisering och dessutom fått en ny affär i en stadsdel som saknade
service.
I Torp II har man använt Agenda 21 som medel för att förnya
planeringsprocessen och tänkandet kring planering. Man har lyckats
att samla en mängd tjänstemän i ett förvaltningsöverskridande arbete,
som utvecklats till ett intressant sätt att sköta planeringen av nya
områden. Arbetet tog lång tid, men man har också lagt grunden till
kommande planeringsprojekt.
Vid utvidgningen av Domsands arbetsområde tog kommunen på sig
att sköta genomförandet av förändringen. Kommunen ställde,
tillsammans med politiker, upp som den drivande kraften i
planprocessen och genom att fortsätta driva processen tog man parti
för en utvidgning av arbetsområdet i stället för att bevara
grönområdet. Kommunens medvetna ställningstagande för en
utvidgning av området kom att innebära att varken länsstyrelsen eller
någon av de protesterande intresseorganisationerna hade någon större
möjlighet att stoppa utvidgningen.
Det finns en fara i när privatiseringen av en stadsdel går så långt att
man i den kommunala planeringen hålls utanför den typ av process
som skett i Råslätt. I jämförelse med ICA:s etablering har kommunen
ingen möjlighet att analysera konsekvenserna och ingen hänsyn tas till
hur påverkan blir för omgivningen och andra handels- och
servicecentrum.
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I samtliga processer framgår betydelsen av att studera konflikter och
försöka lösa dem genom förhandling. Förhandlingen kan ske både
genom argumentation tills man övertalat den ena parten att finna sig i
en lösning, eller genom kompromissande lösningar där man möts på
halva vägen. De starka aktörerna och nätverken har mycket lättare att
få genom sin vilja och tvekar inte att påverka andra aktörer genom att
använda sig av det institutionella kapital som man ingår i. Intressant är
att se kommunens vilja att på ett kreativt sätt utnyttja
förändringsinitiativ till att innehålla mer än själva det ursprungliga
initiativet.
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Brink, Lena, områdeschef Råslätt, VätterHem (19990317) intervju
Carlesson, Anders, planingenjör på Stadsbyggnadskontoret,
Jönköpings kommun (19990211, 19990215) telefonkontakt
CJ Snickerier (19990505) telefonkontakt
Dahlberg, Malin, planingenjör på Stadsbyggnadskontoret,
Jönköpings kommun (19990216) telefonkontakt
Ejdefjäll, Christer, områdeschef Råslätt, VätterHem (19990317)
intervju
Gustafsson, Nenne, hyresgästföreningens representant (19990304)
telefonkontakt
Johansson, Liselott, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret,
Jönköpings kommun (19990318) intervju
Johansson, Liselott, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret,
Jönköpings kommun (19990223, 19990428, 19990928)
telefonkontakt
Lager, Kennet, projektledare för centrumförnyelsen på Råslätt,
VätterHem (19990223, 19990422, 1999 oktober) telefonkontakt
Lövgren, Claes, affärschef Stormarknad/MAXI, ICA (19990318)
intervju
Sandén, Kent, VD för VätterHem (19990223) telefonkontakt
Sjölund, Hasse, näringslivschef, Jönköpings kommun (19990319)
intervju
Steen, Ronny, planavdelningens chef, Stadsbyggnadskontoret,
Jönköpings kommun (19990318, 19990902) intervju
Steen, Ronny, planavdelningens chef, Stadsbyggnadskontoret,
Jönköpings kommun (19990301) telefonkontakt
Wettermark, Mats, planingenjör på Stadsbyggnadskontoret,
Jönköpings kommun (19990211) telefonkontakt
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