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Abstract 

The paper is a thesis made by three students in the engineering program at 
Jönköping School of engineering. The thesis was overseen by the urban planning 
office and features data from Jönköping County. 

The purpose of the thesis is to improve future central districts by improvement of 
work methods. The aim of this thesis is, through an evaluation of process 
mapping, develop a model for systematical work methods with better experience 
feedback in the urban planning. The following three questions have been 
answered: 

 How is the process mapping of the urban planning in Jönköping County 
built today and how did it affect the current district Kålgården? 

 How can the urban planning of Jönköping improve with a more 
systematical work method with better experience feedback? 

 How can critics elaborate the developed method to make it enough stable 
and in general applicable method to enforce on future districts?     

Literature studies and interviews were made to review the work methods of the 
office of urban planning as well as how their experience feedback works. 
Currently, systematical experience feedback and the communication between the 
departments and other operators is defective in Jönköping County.  

A case study was made because there is doubt about the success of Kålgården 
through the aspect of urban planning. The result of the case study shows that 
Kålgården was meant to be a link between two existing districts, which is correct. 
Studies of old local plans shows that there was a beneficial alternative for the 
landlords which was created by Jönköping County. The landlords took advantage 
of the technicality and prioritized their building processes for their own profit. 

The thesis contains elaborated proposals to improve established problems in the 
work methods. One of the solutions could be to arrange a steering group for 
every big project. The steering group would contain one member from different 
departments of the urban planning and one of the members will be given a main 
responsibility. This will shorten the information and decision paths. Another 
proposal is to adopt a town architect, for a more hierarchal point of view, with 
more direct decisions in the office of urban planning in Jönköping County.  

A process map has been created where the different proposals are included. It has 
been reviewed by key figures in Jönköping County and they think that it is stable 
enough to be applied in urban planning of other counties. There is an activity in 
the process map where the steering group evaluates the district after approved 
building permits and after a few years when the district has “grown in” to the city. 

Key words 

Process mapping, Experience feedback, Steering group, Urban planning  
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Sammanfattning 

Rapporten är ett examensarbete skrivet av tre byggnadsingenjörsstudenter på 
Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet har gjorts i samarbete med Jönköpings 
kommuns planavdelningar.  

Arbetets syfte är att förbättra framtida centrala stadsdelar genom utveckling av 
arbetsmetoder. Målet är att genom utvärdering av en processkartläggning utveckla 
en modell för systematiskt arbetssätt med bättre erfarenhetsåterföring i 
stadsbyggnadsplaneringsarbete. Följande tre frågeställningar har besvarats:  

 Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut i Jönköpings kommun och hur 
påverkade denna den befintliga stadsdelen Kålgården?  

 Hur kan Jönköpings stadsbyggnadsprocess förbättras till ett mer 
systematiskt arbetssätt med bättre erfarenhetsåterföring? 

 Hur kan den framtagna metoden utarbetas till en robust, samt generellt 
applicerbar metod vid framtida stadsbyggnadsplanering? 

Litteraturstudier över kvalitetsledningssystem och organisationsteori för att skapa 
en grund för förbättringsarbete. Intervjuer är gjorda för att undersöka 
planavdelningarnas arbetssätt samt hur erfarenheter bevaras i organisationen. Idag 
saknas systematisk erfarenhetsåterföring och kommunikationen mellan 
avdelningarna och andra operatörer är bristfällig i Jönköpings kommun.  

En fallstudie på den centrala stadsdelen Kålgården är gjord med hjälp av intervjuer 
och dokumentanalyser. Fallstudien är gjord då det varit tvivel om stadsdelen blivit 
lyckad ur stadssynpunkt. Resultatet av fallstudien visar att Kålgården var tänkt att 
vara en länk mellan två befintliga stadsdelar och det är den. Studier av gamla 
detaljplaner visar att Jönköpings kommun lämnat spelrum för byggherrarna, som 
nyttjat detta till sin ekonomiska vinning genom att bygga parkeringsplatser och 
bostadsrätter framför lokaler för kommersiell verksamhet. 

Rapporten innehåller framarbetade förslag för att förbättra den konstaterade 
problematiken i arbetssättet. Ett av dessa är att för stora planeringsprojekt 
upprätta en styrgrupp bestående av medlemmar från olika planavdelningar, där en 
utses till projektledare och tilldelas huvudansvar. Detta förkortar informations- 
och beslutsvägar och förbättrar därmed kommunikationen både internt och 
externt. Ett annat förslag är att införa en chefsbefattning som ansvarar för 
styrgrupperna, samt arbetar för en enhetlig arkitektur och estetik i Jönköping. 

En modell har utarbetats, där de olika förbättringsförslagen involverats. Den har 
granskats av nyckelpersoner i Jönköpings kommun, vilka anser att den är robust 
nog för att användas på andra kommuner i stadsplanering. I modellen finns det en 
aktivitet där styrgruppen utvärderar området efter beviljat bygglov och en 
utvärdering när området integrerats i staden några år senare. 

Nyckelord 

Processkarta, Erfarenhetsåterföring, Styrgrupp, Stadsplanering 
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1 Inledning 

Jönköpings centrala delar är inne i en expansiv period. Området Kålgården har 
nyligen tillkommit och planering pågår av ytterligare byggnation i staden. Som 
förbättringsmöjlighet för stadsbyggnadsutvecklingen är utvärdering av befintliga 
arbetsmetoder vid stadsplanering aktuellt, för att på ett systematiskt sätt samla 
erfarenheter att använda inför vidare planering. 

Detta arbete utvärderar en processkartläggning, med hjälp av redan befintliga 
processkartläggningssystem. En modell ska skapas för att erfarenhetsåterföringen 
från ett gammalt projekt ska kunna bli en tillgång inför planeringen av nya centrala 
stadsdelar. Den befintliga stadsdelen Kålgården kommer att undersökas ur ett 
socialt perspektiv. Intervjuer med olika personer inom stadsplaneringsområdet 
kommer hållas för att skapa ett objektivt perspektiv på befintlig metod.  

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Jönköpings kommun, som 
en avslutande del av högskoleingenjörsprogrammet Byggnadsteknik vid 
Jönköpings Tekniska Högskola. 

 

1.1 Problembeskrivning 

Jönköpings kommun befinner sig, som ett flertal andra liknande svenska 
kommuner, i en stor tillväxtfas där ett flertal nya centrala stadsdelar planeras. 
Ingen utvärdering av bostadsområde, i syfte att skapa erfarenhetsåterföring inför 
kommande projekt, har tidigare genomförts i Jönköpings kommun. I övriga 
Sverige är utbudet mycket litet. Stadskontorets utredningsenhet i Jönköping har 
specifikt uttryckt behov av utvärdering av stadsdelen Kålgården i detta syfte.1  

Organisationsstrukturen på Jönköpings kommun har potential till förbättringar 
gällande kommunikation och effektivitet. De saknar även uppföljningsrutiner efter 
färdigställda projekt. Det är därför svårt att vid ett slutfört projekt konstatera 
huruvida ett område blev lyckat. Utan att uppfölja och dokumentera ett färdigställt 
projekt kommer även svårigheter i att bemöta kritik. 2  

En processkartläggning visar tydligt samtliga involverade aktörer och dess roller 
för att skapa värde.3 En analys av ett färdigt bostadsområde är relevant då 
erfarenhetsåterföringens roll i projektet kan kopplas till ett resultat. Att med hjälp 
av en processkartläggning genomföra en fallstudie på Jönköpings centrala stadsdel 
Kålgården, är därför intressant.  

 

                                              

1 Bilaga 1 - Utvärdering av stadsdelen Kålgården i Jönköping 
2 Intervjuperson 1, Erik Blomdahl, översiktsplanerare, Jönköpings kommun 

3 (Westling, 2009) 
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1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Arbetets syfte är att förbättra framtida centrala stadsdelar genom utveckling av 
arbetsmetoder. 

1.2.2 Mål 

Målet med arbetet är att utveckla en modell för systematiskt arbetssätt med bättre 
erfarenhetsåterföring i stadsbyggnadsplaneringsarbete.  

1.2.3 Frågeställningar 

 Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut i Jönköpings kommun och hur 
påverkade denna den befintliga stadsdelen Kålgården? 

 Hur kan Jönköpings stadsbyggnadsprocess förbättras till ett mer 
systematiskt arbetssätt med bättre erfarenhetsåterföring? 

 Hur kan den framtagna metoden utarbetas till en robust, samt generellt 
applicerbar metod vid framtida stadsbyggnadsplanering? 

 

1.3 Metod   

1.3.1 Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut i Jönköpings kommun 
och hur påverkade denna den befintliga stadsdelen Kålgården? 

 Intervjuer – Intervjuer med personer inom stadsplaneringsområdet. 

 Fallstudie – Ett test av den framtagna modellen för att se hur väl den står 
sig mot verkligheten. 

 Dokumentanalys – Analysera dokument och statistik som rör Kålgården. 

1.3.2 Hur kan Jönköpings stadsbyggnadsprocess förbättras till 
ett mer systematiskt arbetssätt med bättre erfarenhetsåterföring? 

 Litteraturstudie – Litteraturstudie för fördjupning inom befintliga teorier 
för processkartläggning och underlag vid framtagande av en processkarta 
för stadsplaneringskontoret i Jönköpings kommun. 

 Intervjuer – Intervjuer med personer inom stadsplaneringsområdet.  
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1.3.3 Hur kan den framtagna metoden utarbetas till en robust 
samt generellt applicerbar metod vid framtida 
stadsbyggnadsplanering? 

 Intervjuer – Med nyckelpersoner inom stadsplanering, undersöka vilken 
kritik som riktas mot modellen för att kunna göra den robust. 

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer inriktas främst mot organisationsteori och sociala faktorer vid 
stadsbyggnadsplanering. VVS, VA, byggtekniska lösningar, energi, drift och brand 
kommer mycket begränsat, eller inte alls tas upp. Estetik, miljö och ekonomi 
behandlas endast på en grundläggande nivå.   

 

1.5 Disposition 

I kapitlet ”Bakgrund och förutsättningar” beskrivs grundläggande vad ordet 
processer innebär, samt hur planmonopol, översiktsplanering, detaljplanering 
fungerar samt hur Jönköpings kommun arbetar. 

Genomförandekapitlet innehåller en beskrivning av olika organisations- och 
processteorier som senare kopplas samman med förbättringsförslag. Kapitlet 
innehåller även en fallstudie på området Kålgården, sammanfattningar av samtliga 
intervjuer samt framtagande av förbättringsförslag. 

I resultat och analys redovisas de viktigaste resultaten. I kapitlen ”Diskussion” och 
”Slutsatser och rekommendationer” redogörs för gruppens, åsikter och slutsatser. 
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2 Bakgrund och förutsättningar 

2.1 Vad innebär begreppet process? 

En process kan ha många benämningar. Det kan t.ex. vara en rättegångsprocess, 
tillverkningsprocess eller teknisk process. Den typ av process som använts i denna 
rapport är typen av process som kopplas till administrativa sammanhang, 
planering, genomförande och erfarenhetsåterföring.4 

En process består av en insats följd av aktiviteter som resulterar i ett utfall. 
Aktiviteterna bildar en kedja där en hierarki uppstår, dvs. först när föregående 
aktivitet är klar kan nästa påbörjas. Det är viktigt att alla aktiviteter fyller en 
funktion och därmed tillför något i kedjan, annars är aktiviteten helt onödig och 
bör därmed raderas ur kedjan.5 

En process kan tydligast delas upp i huvudprocesser, stödprocesser och 
ledningsprocesser. Huvudprocesserna innefattar ett företags huvuduppgifter som 
t.ex. sälja, planera och producera. Stödprocesser innefattar aktiviteter som är 
viktiga för företaget men inte direkt driver huvudprocesserna framåt. Exempel på 
stödprocesser kan vara kompetensutveckling, underhåll av lokaler och utrustning. 
Ledningsprocesser är viktiga verktyg för att driva huvudprocesserna i rätt riktning. 
En ledningsprocess kan exempelvis vara budgetering.6  

I en processkarta kan också en så kallad gate finnas. Gatens funktion är att 
definiera vad som krävs innan nästa steg i processen kan fortsätta. Det finns även 
befattningshavare som är en tjänsteman eller liknande och som har en betydande 
roll i processen.  

En väl utförd processkarta är oftast enkel att läsa och har tydliga geometriska 
figurer som beskriver vad för typ av händelser processen består av. Exempelvis 
består en in-/output av en kvadrat, en aktivitet av en pentagon, en gate av en 
snedställd kvadrat och en befattningshavare av en oval. I figur 1 illustreras de olika 
symbolerna.7  

 

 

  

                                              

4 Persson, G. & Bowin, J. (2005). Processer. Stockholm: SIS. 

5 Ibid. 

6 Ibid. 

7 Ibid. 
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”En aktivitet eller grupp av aktiviteter som tar ett inobjekt, tillför värde till det 
och förser en intern eller extern kund med ett resultat. Processer använder sig av 
en organisations resurser för att framställa definierade resultat.”8  

 

 

 

Tillämpning av symbolerna kan exempelvis göras enligt figur 2. Insatsen är en grå 
fasad. En gate säkerställer att färg finns, genom att en inköpare köper färg om 
ingen redan finns. Aktiviteten att måla fasaden följer sedan, varpå utfallet är en vit 
fasad.  

                                              

8 Harrington, H. J. (1991). Business Process Improvement. New York: McGraw-Hill, inc 

Figur 1: Symboler i en processkarta 
Bild: Persson, G. & Bowin, J. 
(2005). Processer. 
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Figur 2 Exempel processkarta 

2.2 Erfarenhetsåterföring 

”Erfarenhetsåterföring innebär att blicka tillbaka på det förflutna,  
men även att planera framtida åtgärder, för att förbättra utförande”9 

Varje projekt som byggs är unikt, men ändå förekommer liknande misstag gång på 
gång. Denna rapport eftersträvar att med hjälp av en processkartläggning utarbeta 
ett system för att förebygga framtida problem, så kallad erfarenhetsåterföring. Att 
samla och dokumentera erfarenheter från ett färdigbyggt projekt, blir ett 
hjälpmedel för att främja mer kvalitativ bebyggelse för bättre social och estetisk 
tillfredställelse bland stadens invånare. 

2.3 Planmonopol 

Kommunen har genom planmonopolet rätten att bestämma om en detaljplan ska 
uppföras på ett område eller inte. Likväl har kommunen rätt att ge eller neka 
bygglov för exempelvis utbyggnad av villa. Planmonopolet regleras av Plan- och 
Bygglagen och finns för att se till samhällets bästa och inte den enskilda individen 
eller företaget. Kommunen gör en avvägning mellan enskilda och allmänna 
intressen. Om upprättande av detaljplaner var en konkurrensmässig marknad hade 
allt för tät bebyggelse riskerats, då det skulle gynna företag samt delvis individer, 
eftersom ett större utbud medför nedpressade priser. Samhället i stort skulle dock 

                                              

9 Teexma. Erfarenhetsåterföring, 
http://www.teexma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=68, 2013-11-08 
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missgynnas. Hade vinstbaserade företag funnits med i bilden skulle troligen 
grannfejder, ökade transaktioner och en betydligt tätare bebyggelse uppstå.10 

De allmänna och enskilda intressena ska för ett hållbart samhälle enligt PBL ha:11   

 En ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av 

bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder 

 En från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för 

alla samhällsgrupper 

 En långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt 

goda miljöförhållanden i övrigt 

 En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens 

2.4 Översiktsplanering 

”Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som 
omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och 
stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda 
miljön ska utvecklas och bevaras.”12 

2.4.1 Allmänt 

Översiktsplanering finns i alla kommuner för att i ett långsiktigt perspektiv främja 
en bättre miljö, enklare vardagsliv och en attraktiv kommun.13 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Planen är vägledande och ska 
underlätta kommunens arbete med detaljplaner och olika områdesbestämmelser. 
Den prövar även bygglov enligt plan- och bygglagen.14 

Översiktsplanen ska följa kommunens mål och arbeta för stadens bästa. Den ska 
inte se till enskilda byggprojekt utan alltid sätta allt i ett större perspektiv. Allting 
som uppförs, såsom vägar eller byggnader, påverkar mer eller mindre 
omgivningen under en längre tidsperiod. Det är översiktsplanens uppgift att dess 
påverkan är så positiv som möjligt för kommunen socialt och miljömässigt.15 

En av översiktsplanens viktigaste delar är att främja en ”ändamålsenlig struktur 
och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och 

                                              

10 Lundgren I, Jörgensen S (2011) Det kommunala planmonopolet, Lund 
11 SFS. (2010:900). Plan- och bygglag. Stockholm: Socialdepartementet 

12 Boverket. Översiktsplanering,  

http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/Oversiktsplanering, 2013-11-29 

13 Ibid. 

14 Ibid. 

15 Boverket. Översiktsplanering, http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-
kunskapsbanken/Oversiktsplanering/Oversiktsplanens-nytta, 2013-11-29 



Bakgrund 

13 

 

kommunikationsleder”.16 Det betyder att översiktsplanen måste se till att det är en 
bra blandning mellan bostäder, infrastruktur och grönområden. 

Översiktsplanen behöver idag utvärderas oftare i jämförelse med förr i tiden, 
eftersom samhällsförändringarna idag sker i en allt snabbare takt. 
Samhällsplanerarna som arbetar med översiktsplanen använder sig ofta av tillägg 
och fördjupningar av den befintliga planen, på så vis hålls den relevant och hela 
planen måste inte göras om ifall nya planeringsanspråk måste beaktas.17 

2.4.2 Översiktsplaneprocessen 

1. Aktualitetsprövning – Alla nya planeringsfrågor, politiska diskussioner 
eller ändrade förutsättningar kräver att översiktsplanen är aktuell och då 
behöver planen testas ifall den är aktuell eller inte. Minst en gång per 
mandatperiod, dvs. 4 år, ska kommunfullmäktige ta ställning om den är 
aktuell.18 

2. Samråd – Samråd kan ske på en mängd olika sätt, till exempel via öppna 
diskussionsmöten, internet och studiecirklar. Alla som berörs av en ändring 
eller förslag på översiktsplan ska kommunen samråda med. Det kan vara 
andra kommuner, länsstyrelsen eller enskilda medborgare som har särskilt 
intresse av förslaget.19 

3. Utställning – Utställningen av den föreslagna planen pågår under minst 
två månader då har den som vill chans att yttra sig genom att lämna 
skriftliga synpunkter.20 

4. Antagande – Efter utställning sammanställs eventuella inkomna 
synpunkter i ett utlåtande och därefter antas planen av 
kommunfullmäktige. När den nya eller ändrade planen vinner laga kraft ska 
den skickas till boverket, länsstyrelsen, regionplaneorgan och kommuner 
som berörs av planen.21  

Figur 3 visar sambandet mellan aktualitetsprövning, samråd, utställning och 
antagande över en mandatperiod. 

 

                                              

16 Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 3 § 

17 Boverket. Översiktsplanering, http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-
kunskapsbanken/Oversiktsplanering/Oversiktsplanens-nytta, 2013-11-29 

18 Boverket. Översiktsplanering, http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-
planering/Oversiktsplanering/Oversiktsplaneprocessen, 2013-11-29 

19 Ibid. 

20 Boverket. Översiktsplanering, http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-
planering/Oversiktsplanering/Oversiktsplaneprocessen, 2013-11-29 

21 Ibid. 
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2.5 Detaljplanering 

En detaljplan är i fysisk planering en plan för utformning av bebyggelse med mera 
inom ett mindre område (från en enstaka fastighet till en mindre stadsdel). 
Tidigare namn för detaljplan var stadsplan, byggnadsplan och avstyckningsplan.22 

2.5.1 Allmänt 

En detaljplan är en bindande uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Det 
är enbart kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan och 
bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Planen talar om vad 
som får och inte får göras inom planområdet. En detaljplan visas som ett bestämt 
område på en plankarta och tillhörande planbeskrivning, som förklarar syftet och 
innehållet i planen.23 

På detaljplanen ska det synas vad som är kvartersmark, vattenområden och 
allmänna platser. Kvartersmark är kvarter med bostäder, affärer, tomter och 
kontor och allmänna platser räknas oftast gator, parker och torg.24  

Om kommunen är huvudman för allmänna platser ska de bestämma användning 
och utformning av dessa platser. Med huvudman menas att de har ett ansvar för 
utbyggnad och förvaltning av de allmänna markområdena, som gator och torg. 
Inom kvartersmark ska den bestämma användningen av till exempel bostäder, 
handel och kontor. I en detaljplan kan det även finnas bestämmelser över bland 

                                              

22 Kalbro, T. (2004). Markexploatering. Stockholm: Norstedts Juridik. 

23 Boverket. Detaljplanering, http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/Detaljplanering, 
2013-11-17 

24 Boverket. Detaljplanering, http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-
planering/Detaljplanering/Planbestammelser, 2013-11-17 

 

                     Figur 3 Översiktsplaneringsprocessen 
                     Bild: Boverket. Översiktsplanering. 
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annat storlek på hus, hushöjd och avstånd från hus till tomtgräns.25 

En detaljplan börjar gälla när den vunnit laga kraft och gäller tills den upphävs 
eller ersätts av en ny. I detaljplanen finns en garanterad rätt att bygga under en viss 
tid, mellan fem och högst 15 år. Denna rätt gäller under genomförandetiden. Efter 
att genomförandetiden gått ut fortsätter detaljplanen att gälla, men kan ersättas, 
ändras eller upphävas.26 

2.5.2 Detaljplaneprocessen 

1. Start och planbesked – Ska en ny detaljplan upprättas ansöks det om ett 
planbesked från kommunen. Inom fyra månader måste kommunen svara 
ifall de kommer inleda ett planläggsarbete eller inte. Kommunen kan säga 
nej till att göra en detaljplan och det beslutet går inte överklaga.27 

2. Program, Samråd, Samrådsredogörelse - Är det ett större planarbete 
sätter kommunen upp ett program med riktlinjer och mål för att underlätta 
arbetet. Görs ett program måste de hålla ett så kallat programsamråd som 
ger allmänheten, myndigheter, organisationer med flera möjligheter att 
lämna synpunkter på innehållet i programmet. Sen samlar kommunen ihop 
synpunkterna och redovisar svar och eventuella ändringar o en 
samrådsredogörelse. Kommunen har möjlighet att ändra planförslaget efter 
synpunkterna.28 

3. Granskning - Planförslaget med eventuella ändringar ställs ut för 
granskning i minst tre veckor. Kommunen annonserar i lokala 
dagstidningar om att detaljplanen håller på att bli färdig. Finns det kritik 
mot planförslaget måste synpunkterna framföras skriftligen till kommunen 
under granskningstiden. Lämnas ingen skriftlig synpunkt försvinner rätten 
att senare överklaga detaljplanen.29 

4. Antagande - Kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden antar 
detaljplanen. Antagandet meddelas på kommunens anslagstavla och ofta på 
respektive kommuns websida.30 

                                              

25 Boverket. Detaljplanering, http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-
planering/Detaljplanering/Planbestammelser, 2013-11-17 

26 Boverket. Detaljplanering, http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-
planering/Detaljplanering/Miljokonsekvensbeskrivning, 2013-11-17 

27 Boverket. Detaljplanering, http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/Detaljplanering/Att-
gora-en-detaljplan, 2013-11-17 

28 Ibid. 

29 Ibid. 

30 Ibid. 
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5. Överklagande - Det är endast de som är sakägare och som har lämnat 
skriftliga synpunkter under antingen samrådet eller granskningen som kan 
överklaga planen till Länsstyrelsen. Sakägare kan till exempel vara de som 
bor i, eller nära planområdet. De har tre veckor på sig att överklaga från 
och med att kommunen meddelar på sin anslagstavla att planen är 
antagen.31 

6. Laga kraft - En ny detaljplan vinner laga kraft och börjar gälla när tiden 
för överklagande gått ut och ingen har överklagat eller om överklagandet 
fått avslag av länsstyrelsen eller om överklagandet fått ett avgörande i 
domstol. När detaljplanen har vunnit laga kraft och kan börja användas 
meddelar kommunen detta med en annons i lokala dagstidningar och ofta 
även via kommunens websida.32 

2.5.3 Enkelt planförfarande 

”Planer som saknar avgörande betydelse för kommunen och inte är av intresse för 
allmänheten kan tas fram med en enklare och kortare process. Detaljplanen måste 
då även stämma överens med kommunens översiktsplan och inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan”.33 

 

2.6 Jönköpings kommun 

Jönköping är Sveriges tionde största kommun med knappt 130 000  invånare och 
växer årligen med cirka 1 000 invånare.34 Staden är belägen vid Vätterns södra 
punkt och ligger mellan Sveriges tre största städer Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Jönköping har en egen flygplats, Jönköping Airport och även bra buss- 
och tågförbindelser. En annan intressant fakta är att 2/3-delar av Nordens 
befolkning bor inom en radie på 40 mil från Jönköping.35 Figur 4 visar en flygbild 
över centrala Jönköping. 

 

                                              

31 Boverket. Detaljplanering, http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/Detaljplanering/Att-
gora-en-detaljplan, 2013-11-17 

32 Ibid. 

33 Ibid 

34 Jönköpings kommun. Kommunpolitik, 
http://www.jonkoping.se/kommunpolitik/kommunfakta.4.5f6990b6135d27202fb6e1d.html, 2013-11-07 

35 (kommun, Jönköping, 2011) 
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Figur 4 Flygbild över delar av Jönköpings stad 
Bild: Jönköpings kommun 

2.6.1 Jönköping och kvalitet 

Jönköpings kommun har inte någon certifiering i något kvalitets- eller 
miljöledningssystem arbetar de efter vissa avtal eller program.36  

Jönköpings kommun har skrivit på Ålborgsåtagandet. Det innebär att de arbetar 
tillsammans med drygt 670 andra städer i Europa för en gemensam hållbar 
stadsutveckling som skapar en god livsmiljö.37 De arbetar även mycket efter 
Sveriges miljömål för god bebyggelse.38 

I ett utdrag från styrprinciper i Jönköpings kommun 2014-01-31 är det två viktiga 
punkter under uppföljning som det står följande; ”Nämnden ansvarar för att 
verksamhetens mål, omfattning, kvalitet och ekonomiska resultat löpande följs 
upp och utvärderas” och ”Varje nämnd bör göra en fördjupad uppföljning och 
utvärdering av någon eller några verksamheter varje år med avseende på 
servicenivå, kvalitet, kostnad m.m.” Det betyder att de ska arbeta med utvärdering 
inom varje nämnd.39 

                                              

36 Intervjuperson 1 – Erik Blomdahl, översiktsplanerare, Jönköpings kommun 

37 Jönköpings kommun. Kommunpolitik, 
http://www.jonkoping.se/kommunpolitik/nationelltregionaltochinternationelltsamarbete 
/internationelltsamarbete/alborgatagandena.4.174da51c13c660ba34a48f.html, 2014-01-24 

38 Intervjuperson 1 – Erik Blomdahl, översiktsplanerare, Jönköpings kommun 

39 (Utdrag ur Styrprinciper Jönköpings kommun 2014-01-31, 2014) 
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2.6.2 Jönköpings visioner 

I Jönköpings kommun finns två olika stadsvisioner. Den första kallas 
”Stadsbyggnadsvision 1.0 - Stadskärnan” och togs fram på 80-talet. Målen med 
denna vision var att förvandla stadskärnan och göra den effektivare och mer 
attraktiv för trafikanter, boende och besökare. Projekt som avslutats sedan år 2000 
är bland annat Piren, Munksjöbron, Science Park och Resecentrum. Projekt som 
fortfarande pågår hösten 2013 är bland annat områdena Kålgården och Atollen. 
Den nya stadsvisionen ”Stadsbyggnadsvision 2.0 – Kärnan” antogs av 
kommunfullmäktige den 30:e oktober 2008. I den nya stadsbyggnadsvisionen, som 
illustreras i figur 5, har kommunen arbetat med att ta fram en större bild av 
Jönköping som stad. I och med att Jönköping är geografiskt placerad mellan 
Göteborg och Stockholm är ett av målen att Jönköping ska bli en 
regionhuvudstad där höghastighetståg ska ha en mellanstation. En ny tågstation 
planeras därför söder om Munksjön för att göra Vätterstranden fri från tågrälsen. 
Kontakten med Vättern är en viktig del av visionen där Vätterstranden planeras 
att göras längre och trevligare med restauranger och caféer likt den östra delen av 
vätterstranden har utformats.40 

För boende i staden planeras framför allt att göra Munksjön mer attraktiv. Genom 
två nya bostadsområden vid Munksjön, ett på Munksjö fabriksområde vid den 

                                              

40 (kommun, Jönköping - staden och sjöarna, 2008) 

Figur 5: Jönköpings stadsbyggnadsvisioner  
Bild: Jönköpings kommun 
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västra delen av Munksjön, och ett söder om Munksjön ska Munksjön bli ett mer 
levande område. Detta fås genom att skapa förbindelser mellan Västra centrum,  

Torpa, Munksjö fabriksområde, Södra delen av Munksjön, Simsholmen, 
Kålgården, söder om Rocksjön, Solåsen/Fridhem och Östra centrum som gör 
staden mer levande. Denna delvision kallas ”Staden mellan sjöarna” och är 
tillsammans med den visionen för hur trafiken ska förbättras de två huvudsakliga 
målen med vision 2.0.41 I figur 6 fortsätter processen med start från beviljat 
bygglov, enligt Jönköpings kommuns beskrivning.42 

                                              

41 (Jönköpings kommun – Staden och sjöarna, 2008) 

42 Jönköpings kommun. Bygglov. 
https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/bygganyttandraellerriva/bygglov/slutbesked.4.2c1c6681136cf22
84171925.html, 2013-12-10 
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Figur 6 Genomförande efter bygglov i Jönköpings kommun        
Bild: Illustrerad utifrån Jönköpings kommuns beskrivning 

 
           

 *43 

                                              

43 Jönköpings kommun. Bygglov, 
https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/bygganyttandraellerriva/bygglov/slutbesked.4.2c1c6681136cf22
84171925.html, 2013-12-10 

Efter godkännande från 
kontrollansvarig och stads 
byggnadsnämnd kan slutbesked 
erhållas och byggnaden kan 
därmed tas i bruk.43 

 

Enligt PBL (SFS 2010:900) 
skickas bygghandlingarna till 
kända sakägare samt annonseras 
offentligt. Om ingen överklagan 
görs inom fyra veckor vinner 
bygglovet laga kraft 

Beslut fattas om en 
kontrollansvarig behövs. Behövs 
en kontrollansvarig krävs ett 
tekniskt samråd. I annat fall ges 
ett startbesked. 

Under ett tekniskt samråd görs en 
kontrollplan och en 
kontrollansvarig utses. Arbetets 
planering och organisation samt 
övriga behov diskuteras. 

 

Innan projekt- och byggstart 
krävs ett skriftligt besked från 
ansvarig handläggare. 

 
På tidigare bestämd tidpunkt 
kontrollerar kontrollansvarig att 
bestämmelser och villkor följs.  
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3 Genomförande 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har utförts med utgångspunkt i erfarenhetsåterföring. 
Kvalitetssystemen som beskrivs grundar sig i förbättringsarbete där 
erfarenhetsåterföring är en stor del. Grundläggande beskrivning av hur en process 
är uppbyggd återfinns också i kapitlet. 

3.1.1 Erfarenhetsåterföring 

Att systematiskt använda sig av erfarenhetsåterföring kan med rätt system minska 
felkostnader, spara tid och skapa en erfarenhetsbank inom företaget, 
organisationen etc. Däremot om erfarenhetsåterföringen dokumenteras på fel sätt, 
kan motsatt effekt uppstå, dvs. merkostnader i och med större arbetsbörda på 
tjänstemännen, felkostnader på grund av felaktiga beskrivningar med mera. 
Exempel på problematik med systematisk erfarenhetsåterföring är:44 

 Bristande engagemang från de anställda och att företagen inte prioriterar 

den högt nog. Hela personalen bör vara enad om att erfarenhetsåterföring 

är viktig och att området ska förbättras. 

 Svårigheter att se hur erfarenheter från ett projekt kan hjälpa andra i andra 

projekt. 

 Tidsbrist, det är väldigt problematiskt om det inte finns utrymme 

tidsmässigt att skriva ned erfarenheter systematiskt. 

 Svårigheter att på ett bra och tydligt sätt skriva ner erfarenheter så att andra 

kan förstå och förvalta dessa. 

 Allt för detaljerade system medför att vissa inte orkar/klarar av att använda 

systemet i praktiken. 

För att erfarenhetsåterföring ska uppnå önskad effekt bör följande kriterier 
uppfyllas:45 

 Det måste finnas en direkt nytta för företaget/organisationen i form av 

besparingar av tid och pengar. 

 De anställda måste se att nyttan med ett ökat arbete med 

erfarenhetsåterföring är större än den tid och energi de måste lägga ner. 

 Systemet för erfarenhetsåterföringen måste vara lätthanterligt. 

Vid hantering av erfarenhetsåterföring är det viktigt att kunna skilja på data, 
information och kunskap. Data är endast insamlade råobservationer, när dessa 

                                              

44 (Ling & Trygg, 2007) 

45 Ibid. 
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sätts i kontext och ger svar på frågor som var, när och vem blir datan till 
information. Kunskap skapas när informationen omvandlas till handling.46  

En viktig insikt som måste tas hänsyn till vad gäller erfarenhetsåterföring är att 
endast de dokumenterade erfarenheterna som används är de som betyder något. 
Detta betyder att erfarenhetsåterföring inte kan lagras i arkiv utan att det finns 
aktiv kunskap inom företaget eller organisationen. Dokumenterad 
erfarenhetsåterföring betyder inget om det inte finns någon anställd som förstår 
hur informationen skall användas. Viss kunskap går att förmedla medan annan 
kunskap endast går att överföra via personliga möten. Dessa två kunskaper kallas 
uttrycklig och tyst kunskap. Exempel på skillnaden är hur en fogsvans ser ut 
respektive hur en fogsvans används på ett effektivt sätt. Det är enkelt att på 
papper beskriva utseendet på fogsvansen, dvs. uttrycklig kunskap. Att däremot 
beskriva hur den används på ett effektivt sätt är svårt att göra för någon med dålig 
kunskap inom användningsområdet. Detta kallas tyst kunskap.47  

3.1.2 Kartläggning av en process 

När en redan befintlig process ska utvärderas och utvecklas är det viktigt att 
identifiera vad som egentligen existerar i den nuvarande processen. Processkartan 
kan vara skapad för ett antal år sedan och vara utdaterad. Processen kan då 
utvecklats internt under årens gång. Det medför att vissa aktiviteter i processen 
blir osynliga. Med osynliga menas att de existerar, men finns inte i 
ursprungsprocessen. De osynliga aktiviteterna är till nackdel både för kunden och 
de anställda. För kunden är det en nackdel eftersom inte alla aktiviteter speglar det 
kunden efterfrågar. För de anställda är det en nackdel eftersom den enskilda 
avdelningen inte får önskad insyn i de andra avdelningarnas arbete.48 

För att ta reda på hur det egentligen går till på företaget, myndigheten eller 
liknande organisation behövs alltså en granskning göras på både de synliga, och de 
osynliga aktiviteterna i den nuvarande processen. Att göra en processkartläggning i 
ett tidigt stadie av ett utvecklingsarbete är nödvändig eftersom:49 

 Hela företaget får en insyn i verksamheten  

 De anställa ser en helhet i vad som skapar värde för kunderna 

 De anställda får en inblick i företagets och myndighetens 
processynsätt 

 Processernas kapacitet blir analyserade 

 Den utvecklar av de nuvarande processerna 

                                              

46 (Meiling & Lundkvist, 2011) 
47 Ibid. 

48 Ljungberg, A. & Larsson, E. (2001). Processbaserad verksamhetsutveckling. [s.l]: Studentlitteratur. 

49 Ibid. 
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3.1.3 Lärandeorganisationen 

L > C (Learning > Change) är ett känt begrepp inom organisationsteori som 
innebär att lärandet i en organisation måste vara lika med eller större än 
förändringen i omgivningen.50 Är det inte så kommer organisationen gå neråt och 
i värsta fall försvinna helt. Detta gäller även den offentliga sektorn som blir allt 
mer sårbara för sociala och demografiska förändringar och för radikal statlig 
politik.51 

3.1.4 Plan-Do-Check-Act 

Plan-Do-Check-Act (Planera-Utföra-kontrollera-agera) är en princip för 
kvalitetssäkring och erfarenhetsåterföring, vars tillvägagångssätt de allra flesta 
kvalitetsledningssystem följer. De repetitiva aktiviteterna går ut på att upprätta en 
hög kvalitet i till exempel en organisation. De fyra stegen förklaras närmare nedan 
och illusteraras även i figur 7. 52 

 Plan – Det gäller att identifiera problemen, analysera dem och sedan 
identifiera möjliga åtgärder. 

 Do – Genomföra lösningarna. Göra en stabil process och samla mätvärden 
från den. 

 Check – Samla in och utvärdera data. Är processens duglighet tillräckligt 
bra? Är det inte det så gå tillbaka till steg 1 (Plan) annars fortsätt till nästa 
steg (Act). 

 Act – Implementera och standardisera lösningarna i organisationen. 

 

                                              

50 Revans RW (1998) The ABC of Action learning Lemos & Crane, London 

51 Pendler M, Aspinwall K (2000) Den lärande organisationen – en kortfattad vägledning Lemos & Crane, 
London 

52 Bergman, B & Klefsjö, B. (2001). Kvalitet från behov till användning. Lund: Studentlitteratur Lund. 
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Figur 7 Plan-Do-Check-Act illustration 
Bild: The reliability roadmap 

3.1.5 Total Quality Management (TQM) 

TQM är en accepterad ledningsstrategi i många organisationer. Hörnstenarna i 
TQM redovisas i figur 8. Den grundläggande huvudprincipen med TQM går ut på 
att förbättra en organisations sätt att förstå och uppfylla kunders verkliga behov. 
Definitionen av en kund är i detta sammanhang inte nödvändigtvis en konsument 
eller användare av varor och tjänster, utan alla som värde avses skapas för.53 

Företag och organisationer baserar ofta beslut på diskussioner, åsikter och vad 
kunden förväntas önska. Att till så stor del som möjligt tillämpa ren fakta och 
statistik som beslutsunderlag är ett synsätt som främjas inom TQM.54 

Att utgå från att det alltid finns förbättringsmöjligheter är en viktig del för att 
möjliggöra att kundernas behov tillfredsställs. För att förbättringsarbetet ska 
fungera bra krävs att delaktighet skapas för samtliga inblandade i organisationen, 
och inte bara ett fåtal experter.55 

 

                                              

53 Rentzhog, O. (1998). Processorientering: en grund för morgondagens organisationer. Lund: Studentlitteratur. 

54 Ibid. 

55 Ibid. 
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3.1.6 Business Process Improvement (BPI) 

BPI är en systematisk metod för effektivisering och förbättring av processer inom 
företag och organisationer. Metoden utvecklades och dokumenterades av James 
Harrington och har nyttjats av många företag, bland annat IBM. Vad som 
eftersträvas med BPI-metoden är bland annat att minimera fel och fördröjningar i 
processer samt att göra processerna lättförståeliga. Görs processer enkla att förstå, 
är det lättare att få en helhetsbild över dem, vilket skapar en större möjlighet att 
förstå vad ens egna arbetsuppgifter tillför helheten. Om alla har stor inblick i 
helheten och förstår sin del i arbetet, medför det bättre utvecklingsmöjligheter.56 

BPI-metoden kan beskrivas som en metod i fem steg:57 

1. Organisera för förbättring - Första steget går ut på att bygga ledarskap 
och förståelse. Personalen ska utbildas och målsättningar ska skapas. En 
modell för hur utvecklingen ska bli kan tas fram och undersöka vilka 
processer som är kritiska och främst bör förändras. 

2. Förståelse för processen - Här definieras och dokumenteras tydliga mål, 
uppdrag och avgränsningar i processen. Viktigt är att personalen och dess 
kommunikation fungerar och trivs som team. Flödesdiagram skapas och en 
tydlig processöversikt tas fram. 

3. Rationalisera - Detta steg går ut på att öka effektivitet och 
anpassningsförmåga i processen. Förbättringsmöjligheter ska hittas i största 
möjliga grad, såsom felkällor, onödiga kostnader, fördröjningar, 
kvalitetsbrister mm. Processen förenklas, förkortas och standardiseras.  

                                              

56 Harrington, H. J. (1991). Business Process Improvement. New York: McGraw-Hill, inc 

57 Ibid 

Figur 8: Hörnstenarna i TQM 
Bild: Bergman & Klefsjö. Hörnstensmodellen. 
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4. Kontrollera - Kontroller och mätningar för att få en bild av vad som 
åstadkommits, vilket ger riktlinjer för hur processen vidare kan utvecklas. 

5. Ständig utveckling - Sista steget går ut på att ständigt förbättra processen. 
Härifrån ska steg två åter undersökas för att utveckla processen och dess 
mål utefter vad som åstadkommits under första varvet av de fem stegen. 

3.1.7 International Organization for Standardization (ISO) 

Den mest använda kvalitetsstandarden är serien ISO-9000 och är även den mest 
spridda i hela världen. ISO-9001 är den mest använda i ISO-serien. Standarden 
grundar sig bland annat i de tidigare beskrivna kvalitetssystemen. Utifrån dessa 
befintliga system har ISO framtagit standarder som företag och organisationer kan 
certifiera sig mot. 58   

Standarden arbetar med att organisationen ska:59 

 Identifiera processer  

 Fastställa ordningsföljden och samverkan mellan processerna  

 Fastställa de kriterier och metoder som krävs för att processerna ska 

fungera fullt ut i kvalitetsledningssynpunkt 

 Säkerställa att de resurser som behövs finns 

 Mäta, övervaka och analysera processer  

 Vidta nödvändiga åtgärder för att åstadkomma planerade resultat  

 Arbeta med ständiga förbättringar 

I figur 9 illustreras tydligt hur organisationen ska arbeta med kvalitetssystemet, där 
ständiga förbättringar och kundpåverkan är en stor del. Det syns också att det 
övergripande ansvaret ligger på ledningen. 

                                              

58 Bergman, B & Klefsjö, B. (2001). Kvalitet från behov till användning. Lund: Studentlitteratur Lund. 

59 ISO-9001:2008 
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Figur 9 ISO 9001:2008 

 Bild: ISO 9001:2008 

Många företag strävar efter att bli certifierade då det ger fördelar som att uppfylla 
lagar, arbetsmiljömässigt bättre, ekonomiska fördelar, uppfylla kundkrav och 
marknadsföring. Om en organisation är ISO-certifierad betyder inte det 
automatiskt att det är bättre företag bara för att det är certifierat. Det betyder dock 
att de arbetar aktivt med en god kvalitetssäkring och att de certifierats mot 
standardens krav av ett auktoriserat certifieringsföretag.60 
 

3.2 Intervjuer 

Följande kapitel innehåller sammanfattningar av intervjuer som hållits under 
rapportens genomförande. Samtliga intervjupersoner har bekräftat 
intervjusammanfattningens innehåll samt valt att avstå anonymitet.  

Syftet med intervjuerna är att skapa en helhetsbild av hela byggskedet, från 
planering till färdig byggnad, där personer med olika befattningar från olika parter 
beskriver sitt perspektiv. Vissa kärnfrågor, främst gällande erfarenhetsåterföring, 
återkommer i majoriteten av intervjuerna. I övrigt har frågor anpassats specifikt till 
respektive befattningshavare utefter profession och part. Alla intervjufrågor finns 
som bilagor. 

3.2.1 Erik Blomdahl, översiktsplanerare, Jönköpings kommun 

Intervjun med översiktsplaneraren var den första intervjun som gjordes. Syftet 
med att intervjua denna person var att få en överblick i hur 
Stadsplaneringskontoret i Jönköpings kommun arbetar, för att se om idén till 

                                              

60 ISO-9001:2008 
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arbetet var något att arbeta vidare med samt för att knyta kontakter inom 
kommunen för framtida intervjuer 

Planeringsprocessen börjar med att avdelningen för översiktsplanering framställer 
översiktsplaner för att uppfylla allmänhetens intressen. Översiktsplanerna 
beskriver hur olika områden ska användas och vilken typ av bebyggelse som ska 
byggas, men även hur bland annat vatten och avlopp ska dras. De framtagna 
förslagen granskas sedan och godkänns eller avslås av politiker. Politikerna 
representerar folkets intresse, och är inte nödvändigtvis utbildade inom 
samhällsplanering eller arkitektur, varför kompromisser ofta får göras. 
Kommunens tjänstemän vet vad som är bra ur stadsplaneringssynpunkt, medan 
de boende vid det aktuella området kan ha åsikter om eventuell förändring. 

Efter antagen översiktsplan kan det bli aktuellt med tätbebyggelse. Då upprättas 
en detaljplan av kommunen. Oftast ägs marken av investeringsbolag, 
fastighetsbolag eller byggherrar som då får stå för detaljplaneringskostnaderna. 
Annars ägs marken av kommunen som har spekulanter på byggnation. Finns det 
inga spekulanter så riskerar de att få ligga ute med kostnader för planeringen och i 
värsta fall inte få den såld 

Ett problem som är allmänt känt är ett företag äger marken, får deras vilja ofta för 
stor vikt i planeringsprocessen, varpå planen riskerar att till en mindre grad 
uppfylla allmänhetens intressen. Kommunen har planmonopol och har därmed 
ensamrätten på beslut gällande planerna, men till en viss grad kan kompromiss 
med företagen i praktiken ändå vara nödvändig. Ur ett byggföretags ekonomiska 
synpunkt kan exempelvis en bottenvåning med restauranger vara mindre 
intressant än en bottenvåning med bostadsrätter eller garage.  

I planeringsprocessen idag sitter de olika avdelningarna enskilt med olika 
planeringsritningar samtidigt. Enligt översiktsplaneraren är det en bristande 
kommunikation mellan avdelningarna idag. Det leder till att det som bestämts på 
översiktplaneringsnivå (t.ex. gemensamma mål som är beslutade av politiker) inte 
alltid går hela vägen fram utan att detaljer från de grundläggande planerna 
försvinner längs vägen och därmed blir inte området som ursprungligt tänkt. 
Teoretiskt skall alltså alla planer tas med i beräkningen men det fungerar inte så i 
nuläget. Intervjupersonen tycker att det är svårt att se när och av vem vissa beslut 
har tagits, när filtrerades planen? Det är t.ex. svårt att se varför det inte finns mer 
verksamhet i bottenvåningarna på Kålgården.  

Kommunikationen mellan kommunens olika avdelningar är inte systematiserad 
idag utan sker främst som interna diskussioner. Någon förändring i samarbetet 
eller erfarenhetsåterföring sker för närvarande inte, dock ser intervjupersonen att 
detta är något som är nödvändigt för att undvika att detaljer försvinner under 
projektens förlopp samt bättre internt samråd med bättre erfarenhetsåterföring 
mellan projekt. Som det ser ut idag existerar över huvud taget inte dokumenterad 
erfarenhetsåterföring utan endast muntliga och personliga överföringar finns.  

Ett förslag som diskuterades under intervjun var att ha en styrgrupp för varje 
detaljplan bestående av en anställd från de respektive avdelningarna, 
översiktsplanering, detaljplanering, bygglovsavdelning och mark- och 
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exploateringsavdelning. På så sätt kan de olika avdelningarna styra detaljplanen 
tillsammans till ett gemensamt mål. Efter ett färdigt projekt utvärderas olika 
aspekter och dokumenteras för att återföra erfarenheter. Idag sköts denna 
utvärdering av planchefen samt en planeringshandläggare och några erfarenheter 
förs inte vidare. 

I Jönköpings kommun idag finns det på utvalda områden kommundelsutvecklare 
som arbetar för att förvalta specifika stadsdelar, främst i ytterområdena. De har 
mycket kontakt med de boende och arbetar för en trivsammare miljö att bo och 
vistas i tillsammans. Det handlar om mindre förändringar som t.ex. parkbänkar 
eller liknande men inga stora övergripande förändringar. Det diskuterades på 
intervjun att alla stadsdelar/bostadsområden skulle ha en kommundelsutvecklare 
som arbetar för det enskilda området. Boende i Kålgården hade på så sätt lättare 
kunnat få gehör, t.ex. om det behövs fler parkeringsplatser eller parker osv.   

Feedback på områden sker främst genom lokalpress och informationsutskick om 
nuvarande planering sker genom Jönköpings Kommuns egna informationsutskick 
”Vårt Jönköping” som skickas ut minst två gånger per år.61 

3.2.2 Nils-Erik Wetterbratt, planarkitekt, Jönköpings kommun 

Syftet med denna intervju var att ta reda på mer om Kålgårdsprojektet eftersom 
en fallstudie skulle göras. Planeringsprocess, hur marken fördelades mellan 
byggherrarna, hur kommunens mål följdes samt intervjupersonens uppfattning av 
resultatet av området söktes. 

Intervjupersonen är en nyligen pensionerad planarkitekt, som under många år 
arbetat med stadsplanering på Jönköpings Kommun. Han arbetade på 
planavdelningen under tiden Kålgården planerades. Han deltog inte i hela 
planeringen, men var med och upprättade detaljplaner för en del av området. 
Intervjupersonen var även delaktig i den mån att han ständigt ifrågasatte planer 
samt förändrade detaljer med projektet. 

Under 1960-talet började de första diskussionerna om vad som skulle göras med 
området som skulle komma att bli Kålgården. Kålgården var gammal åkermark 
och det fanns även soptipp på området. Omfattande saneringar behövde göras 
och på så sätt ville byggherrarna bygga så högt som möjligt för att få in mer 
lägenheter och därmed åstadkomma större ekonomisk vinning. Under 70-talet 
fanns idéer om att det skulle bli ett bostadsområde och en stor gymnasieskola. 
1986 kom ett förslag till handlingsprogram. Runt 1986 började gamla hus, som då 
låg på området, förflyttas till det område som idag är gamla Kålgården. Detta för 
att ta tillvara på så mycket gamla byggnader som möjligt. Intressenter på området 
började då komma fram, HSB, Riksbyggen, Vätterhem och Lustgården, där de 
sistnämnda redan ägde den befintliga delen av Kålgården. Lustgården drog sig 
senare ur och år 2000 tog JM över deras nya område. Chefsarkitekterna för HSB 
och Riksbyggen i Stockholm tog gemensamt fram byggnadsförslag för hur 

                                              

61 Intervjuperson 1 – Erik Blomdahl, översiktsplanerare, Jönköpings kommun 
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området skulle se ut medan Arkitekthuset i Jönköping anlitades av Vätterhem för 
att ta fram deras förslag. 

Under 1970–1980-talet kom mycket reaktioner mot miljonprogrammet. 
Reaktionerna var främst mot att byggnaderna var väldigt monotona och tråkiga. 
Utveckling byggandet rent estetiskt ansågs därför nödvändigt och det bestämdes 
därför att Kålgården skulle byggas mer ”stadsmässigt”. Med stadsmässigt menades 
att området skulle utformas som ett antal olika kvarter, med alléer m.m. för att 
skapa ett estetiskt och socialt bättre område. Under ett tidigt skede fanns planer 
om att en kanal skulle gå genom Kålgården, men denna idé föll bort under 
projektets gång, främst på grund av den ekonomiska frågan. Under 90-talet var 
planen att bygga stadsradhus i en del av Kålgårdsområdet, men antalet spekulanter 
på bostäderna var inte tillräckligt, varför delen fick planeras om. 

Positiva aspekter med Kålgården är bland annat att det finns bra och nära tillgång 
till en fantastisk natur och att området ligger relativt nära centrum. Negativa 
aspekter är att området har byggts lite isolerat från övriga Jönköping, det är lite för 
stereotypt och planarkitekten tycker att Kålgården borde ha byggts mer småskaligt 
med bättre variation på husen. I detaljplanerna fanns mer butiker och restauranger 
än vad som kom att byggas. Enligt intervjupersonen ansåg byggföretagen att det 
inte fanns någon möjlighet ekonomiskt, att bygga för mer affärsverksamhet än vad 
som gjordes, på grund av att kundunderlaget uppskattades otillräckligt i 
Kålgården. Planerna tillät ett spelrum med beskrivningen att 
parkering/affärslokaler skulle byggas, vilket ledde till att valet i de flesta fall blev 
parkering. Parkeringsfrågan var en av de mest kontroversiella frågorna i 
planeringen. Kommunen samt de inblandade byggherrarna hade alla sin syn på 
parkeringsfrågan. Kommunen ville ha källarvåningar med parkeringar men detta 
föll bort på grund av att byggherrarna inte ansåg det ekonomiskt hållbart. Istället 
löstes frågan med parkeringsgarage i två våningar på alla områden utom ett. HSB 
byggde sina parkeringar på ett plan mitt i området, vilket ledde till att detta område 
i princip inte har någon öppen vistelseyta mitt i området. 

Om upphandlingen för området skulle skett idag skulle det sett annorlunda ut 
med uppdelningen. Med dagens rutiner skulle en tävling istället hållits, vilket skulle 
gett ett antal förslag som sedan granskats. Med tiden förändras allting, vilket 
innebär att för detaljerade mål i ett tidigt skede ofta sker till ett försämrat resultat i 
slutändan.  

Stor vikt lades vid att Kålgården skulle vara ett säkert och tryggt område. 
Trygghetsvandringen var en vandring och möte med invånarna på Kålgården för 
att undersöka och förbättra säkerheten på området. Många boende på området 
samlades på mötet där det togs upp relevanta frågor gällande tryggheten i 
grannskapet. 

En stadsarkitekt är en kompetent och utbildad person som bär huvudansvaret för 
planeringen i en stad. Stadsarkitekten tar fram mål gällande estetik och arkitektur 
för staden och säkerställer att de följs under hela stadsplaneringsprocessen. 
Personen bär även det övergripande ansvaret för planeringsavdelningarna och 
fungerar som en samordnare för avdelningarna. Planarkitekten ansåg att en 
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stadsarkitekt skulle vara en utmärkt idé som förbättring för hela stadsplaneringen i 
Jönköping. De hade en förut och det fungerade bra. Idag har cheferna inom 
stadsplaneraringen andra bakgrunder, bland annat trafik och lantmäteri, vilket till 
viss mån åsidosätter den rent estetiska helheten för arkitekturutformningen. En 
Stadsarkitekt skulle säkerställa att hela utformningsplanen, d.v.s. kommunens 
estetiska mål följs genom hela planprocessen. 

Vid planering av nya områden sker i ett tidigt skede informationsinsamling och 
undersökningar. Olika tidskrifter om stadsplanering studeras och resor anordnas 
till olika städer. Dessa resor utförs för att granska olika stadsdelar och områden 
och samla inspiration och undersöka för- och nackdelar. Ett erfarenhetsutbyte 
med Borås och Norrköping har hållits. Utöver detta finns inget system för 
erfarenhetsåterföring, ingen direkt dokumentation sker av kritik och synpunkter 
som inkommer. Lärdomar som erhålls från varje projekt är inget som samlas 
skriftligt utan stannar som erfarenheter hos varje individ, och överförs naturligt 
med tiden muntligt mellan kollegor. 

När det gäller stora projekt som exempelvis Kålgården är det väldigt få ifrån 
allmänheten som intresserar sig och kommer med synpunkter. Det uppstår då och 
då att aktivister skapar grupper för att exempelvis bevara delar av olika områden. 
Planeras det exempelvis att byggas en förskola i ett villaområde blir det otroligt 
stort engagemang med mycket synpunkter, men stora projekt blir inte på samma 
sätt personliga för individer, vilket leder till färre synpunkter. Eftersom 
engagemanget hos allmänheten är lågt blir även dess inflytande det. Diskussioner 
angående områden uppstår dock vid samråd med byggnadsnämnden, där alla 
projekt ska redovisas.62 

3.2.3 Pierre Krusing, nybyggnadschef, HSB Göta 

Syftet med att intervjua en av byggherrarna var att få en uppfattning om hur 
kommunen arbetade utifrån en annan synvinkel. Även detaljer i hur HSBs 
område(n) i Kålgården byggdes samt hur arbetet generellt ser ut för en byggherre 
söktes i intervjun. 

Intervjuperson 3 är byggchef för nyproduktion på HSB Göta sen 2002, som är en 
av byggherrarna vid byggnationen av Kålgården. Det är han som är ytterst 
ansvarig för alla projekt inom HSB Göta. Deras planeringsprocess ser väldigt olika 
ut beroende på projektets förutsättningar. 

Jönköpings kommun arbetade förr med en ”tredjedelsprincip”, där en tredjedel av 
byggrätterna tilldelades till allmännyttan som byggde hyresrätter, en tredjedel 
tilldelades till ett privat företag som byggde hyresrätter och en tredjedel till 
kooperationen som byggde bostadsrätter. Kooperationen representerades av 
Riksbyggen och HSB. På Kålgården har HSB byggt brf Bokbindaren innehållande 

                                              

62 Intervjuperson 2 – Nils-Erik Wetterbratt, planarkitekt, Jönköpings kommun 
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67 lägenheter och brf John Bauer innehållande 52 lägenheter mellan åren 2003-
2006. 

De återstående tre kvarteren som HSB Göta ska bygga ligger utmed 
Kålgårdsesplanaden. Arbetet med detaljplanen för dessa tre återstående kvarter 
påbörjades hösten 2006 och byggnationen av det första kvarteret utmed 
Kålgårdsesplanaden, som heter brf Yasuragi innehållande 60 lägenheter, var klart 
för inflyttning i januari 2012. De två sista kvarteren får inte uppföras förrän 
parkeringshuset på Atollen är klart varför HSB Göta kommer att uppföra nästa 
etapp med start sommaren 2014. 

Byggnationen av den sista etappen kommer att påbörjas under 2016 och ska vara 
klart för inflyttning i början av 2018. 

Framtagandet av detaljplanen för de tre sista kvarteren påbörjades hösten 2006 då 
kommunen hade fastställt gränserna för kvarteren och kringliggande gator. 

HSB Göta anlitade Tengboms Arkitekter och tillsammans med Jönköpings 
kommun togs en detaljplan fram, som var klar i augusti 2009. Det är kommunen 
som bestämmer förutsättningarna för byggnationen men HSB Göta tycker att de 
får vara med och påverka detaljplanen. När detaljplanen var klar påbörjade HSB 
Göta arbetet med projekteringen, upphandling av entreprenör, startade sitt 
försäljningsarbete och påbörjade byggnationen av brf Yasuragi våren 2010.  

Parkeringsfrågan är en ofta omtalad fråga, men medförde inte i detta fall någon 
stor process. Kommunens norm på 8 P-platser/1000m2 BTA (bruttoyta) följs 
med marginal då HSB alltid bygger 1 P-plats/lägenhet. Detta för att lägenheter 
utan garanterad parkeringsplats är svårsålda. I Kålgårdsprojektet byggdes 
ytparkeringar i de första projekten för att det var lågkonjunktur och kommunen 
ville få igång byggnationen på Kålgården så fort som möjligt. De gick därför med 
på ytparkeringar, vilka är mer ekonomiskt fördelaktiga för byggherrarna. När HSB 
Göta skulle bygga utmed Kålgårdsesplanaden så hade kommunen ändrat 
uppfattning och krävde parkeringsgarage som HSB sedermera fick acceptera och 
projektera för. 

Kundunderlaget på Kålgårdsområdet är för litet för affärsverksamhet. Därför 
planeras endast en frisörsalong i Brf Stenhuggaren (HSB Götas nästa etapp på 
Kålgården). Lokalerna tros vara för svåra att hyra ut och därför är det inte 
ekonomiskt hållbart. De få befintliga affärslokalerna i Kålgården hyrs ut billigt, 
varav bostadsföreningarna får stå för resterande kostnad.  

Intervjupersonen som själv bor på Kålgården är väldigt nöjd med området och 
anser inte att det behövs mer liv i området. I och med att Ica Maxi och centrum 
finns på så pass bra avstånd är en dyr närköpsaffär inte nödvändig eller 
ekonomiskt hållbar. Prisutvecklingen på området tyder också på att det är ett 
populärt område att bo i.  

Byggchefen på HSB Göta tycker samarbetet med Jönköpings kommun fungerar 
bra men skulle gärna se en bättre styrning av detaljplanearbetet. 

Han skulle gärna se att kommunen hade en ansvarig för detaljplanearbetet som 
skötte det interna arbetet inom kommunen och att mer var klart vid 
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samordningsmöten med byggherren. Han upplever att det är många personer med 
på möten och har en tro att hela detaljplaneprocessen kan skötas effektivare. Han 
har fått uppfattningen att det finns en möteskultur som gör att det är svårt att få 
tag på kommunala tjänstemän då de ofta sitter på möten. Han berättade att det 
varit mycket lätt och smidigt att ta fram en detaljplan i Värnamo där kommunen 
under alla möten endast hade två personer, som även drev hela arbetet och skötte 
de interna kommunikationerna.  

I Varberg har planarbetet lagts ut på konsulter i ett projekt som HSB Göta är 
inblandade i och de driver arbetet mycket fort och effektivt framåt. Hans 
uppfattning och erfarenheter visar att det fungerar väldigt olika i olika 
kommuner.63 

3.2.4 Mattias Karlsson, planarkitekt, Jönköpings kommun 

Intervjun med denna intervjuperson var bland annat till för att se om 
arbetsprocessen förändrats i generationsskiftet inom Jönköpings kommuns 
stadsplaneringskontor. Syftet med intervjun var även att granska 
erfarenhetsåterföringen, hur samarbetet med byggherrarna fungerar utifrån 
planavdelningens synvinkel, hur kommunikationen med övriga avdelningar på 
stadsplaneringskontoret samt få synpunkter på framtagna förbättringsförslag. 

Intervjupersonen har arbetat som planarkitekt med detaljplaner på Jönköpings 
kommuns stadsbyggnadskontor sedan 2007. Planprocessen i Jönköpings kommun 
följer Boverkets standarder, eftersom de är lagstadgade. De politiskt fastställda 
målen följs i stort, byggherrarna har dock ofta inflytande på detaljplanerna, men 
det är politikernas ord som vinner laga kraft. Vad de politiska målen och 
plankontorets önskemål säger är inte alltid ekonomiskt hållbart för byggherren. 
Alla projekt måste gå ihop ekonomiskt, varför kompromisser många gånger måste 
göras mellan Kommun och byggherre. Ifall de beslutande politikerna och 
byggherren inte kan komma överens om en kompromiss får byggherren avstå från 
projektet. 

Vid upprättande av detaljplan är parkering, buller och hushöjder de största 
frågorna. Bullernivåer som är över gränsen kan leda till problem som exempelvis 
att planlösningar måste ändras. Vanligt är att sovrum vänds mot innergård istället 
för mot gata. Detta kan påverka områdets utseende. Mark- och 
exploateringsavdelningen styr vilka upplåtelseformer som ska byggas.  

Planavdelningen har nära kontakt med vissa förvaltningar som exempelvis Mark 
och exploatering, VA, Gata samt miljö. Övriga förvaltningar får information 
genom att planavdelningen skickar ut varje detaljplan på remiss. Enligt 
planarkitekten skulle kommunikationen med Översiktsplanerarna kunna 
förbättras. Översiktsplanerarna följer direkt de politiska målen, medan 

                                              

63 Intervjuperson 3 - Pierre Krusing, chef nyproduktion, HSB Göta 
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detaljplanerarna förhandlar mer med byggherrarna. Detta gör att de politiska 
målen till viss del ibland kan falla bort.  

Rutinerna för kommunikation och beslutstagande på Jönköpings kommun 
innebär mycket möten. Mötena är enligt planarkitekten nödvändiga, men skulle 
kunna förbättras. Det händer att möten hålls men inga beslut tas, och därmed inte 
för processen framåt. Det är något som behöver förbättras.  

Det finns inga formella rutiner för erfarenhetsåterföring, utan personlig 
kommunikation är det som för erfarenheterna vidare mellan tjänstemännen. 
Under projektet fungerar kommunikationen bra och vissa avdelningar jobbar 
väldigt tätt. Intervjupersonen anser dock att en utvärdering efter varje projekt 
skulle vara nyttigt för att formellt ta tillvara på erfarenheter. Nyanställda frågar 
ofta efter checklistor men dessa finns inte, eller är utdaterade. 

Detaljplanerarna och byggherrarna hörs med jämna mellanrum, och har enligt 
intervjupersonen en tillfredsställande kommunikation. När byggherrarna lämnar in 
förslag är de oftast väldigt detaljerade, varför de är svåra att ändra på i efterhand 
såvida inget uppenbart fel finns.64 

3.2.5 Ulf Mattsson, bygglovschef, Jönköpings kommun 

Syftet med denna intervju var att få en insyn i hur bygglovsprocessen går till, om 
hänsyn tas till kommunens riktlinjer vid beviljande av detaljplan samt hur 
intervjupersonen ställer sig till de förslag som arbetats fram. 

Intervjupersonen arbetar som bygglovschef på stadsbyggnadskontoret i 
Jönköpings kommun. Bygglovsprocessen går vanligtvis till på två olika sätt. I det 
första sättet kommer byggherren med handlingar på vad de vill bygga. 
Planavdelningen väger då handlingarna mot de kommunala mål och visioner som 
finns och det diskuteras fram ett projekt som båda parter accepterar. Därefter tas 
en detaljplan fram tillsammans, där projektet ligger som grund. 

I det andra sättet finns gällande detaljplan som plankontoret har tagit fram utifrån 
de kommunala riktlinjerna. Byggherren läser då ofta planen och tar fram 
bygghandlingar utefter det som står. Problem med detta kan vara att byggherren 
inte tar upp någon direkt kommunikation med bygglovsavdelningen, utan skickar 
bygghandlingar med posten. Ofta ändras regler och normer med tiden, och utan 
en dialog händer det då att byggherren går miste om förändringar.  

Bygglovsavdelningen är en myndighet och ett serviceorgan, där servicen är den 
största delen. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt ta upp en dialog vid 
planer om byggnation för att möjliggöra bästa resultat utan missförstånd. 

Bygglovsavdelningen sitter på Stadsbyggnadskontoret tillsammans med 
planavdelningen- och lantmäteriavdelningen, vilket gör att en nära dialog alltid kan 
hållas. Till övriga kommunala intressenter skickas remisser. Varannan vecka hålls 
gemensamma arbetsplatsträffar där information byts och principfrågor diskuteras. 

                                              

64 Intervjuperson 4 - Mattias Karlsson, planarkitekt, Jönköpings kommun 
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Dokument förs inte mellan avdelningarna utan utbyte av information sker 
muntligt.  

Vid beviljande av bygglov sker först prövning mot detaljplanen, som ska 
säkerställa att kommunala intressen följs. Projektet kontrolleras även mot 
Boverkets byggregler för att se till att regler följs. Det finns även riktlinjer gällande 
energi som kontrolleras. 

Gällande erfarenhetsåterföring dras endast personliga erfarenheter vidare, och 
överförs muntligt mellan kollegor. Inga dokument förs för att bibehålla 
erfarenheter med tiden. Intervjupersonen anser att det alltid finns 
förbättringsmöjligheter, oavsett vad det gäller. Lagar och regler ändras hela tiden 
och ständig förändring är därmed nödvändig.  

Enligt lagen ska ett bygglov bedömas inom 10 veckor, Jönköpings kommun 
bedömer idag 75 % av alla ansökningar inom 4 veckor, vilket anses 
tillfredsställande. 

Ett förslag gällande en styrgrupp, bestående av representanter från olika aktuella 
avdelningar, med huvudansvar för företagskontakt och samordning sågs som ett 
positivt förbättringsförslag.  

Framförallt i ett tidigt skede är det viktigt att byggherren har en tät 
kommunikation med kommunen och alltid kan få svar på frågor. Därefter krävs 
olika komponenter i olika projekt, exempelvis är mark- och 
exploateringsavdelningen nedtonad om projektet inte handlar om kommunägd 
mark. Ifrån byggherrens perspektiv är kommunen en enhet, medan kommunen i 
själva verket består av många personer i olika avdelningar där kommunikation 
måste upprätthållas.65 

3.2.6 Lise-Lotte Johansson, mark- och exploateringssamordnare, 
Jönköpings kommun 

Intervjun med exploateringssamordaren var att veta mer om hur mark- och 
exploateringsavdelningen i Jönköpings kommun fungerade. Syftet var även att få 
reda på hur samarbetet med de övriga avdelningarna fungerade, hur nyanställda 
hanteras, hur rutiner för erfarenhetsåterföring ser ut samt få feedback på 
framtagna förbättringsförslag.  

Intervjupersonen jobbar som exploateringssamordnare på Jönköpings kommun. 
Exploateringskontoret jobbar med att ta vara på kommunägd mark och göra det 
bästa av den, d.v.s. sälja, spara eller exploatera den själva. Vid framtagande av nya 
tomter följer mark- och exploateringsavdelningen befintliga kommunala riktlinjer 
och program. Kommunprogrammet, dokumentet ”Verksamhets och 
investeringsplan” och KBFP (Kommunalt bostadsförsörjningsprogram) agerar 
styrdokument vid framtagande. En riktlinje är att det finns behov för ca 500 nya 
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bostäder årligen. Andelen hyres- respektive bostadsrätter ska vid planeringen 
fördelas så jämnt som möjligt i varje område.66 

Att bestämma upplåtelseformer är en av arbetsuppgifter vid nybyggnation. Tillhör 
marken en byggherre som är intresserad av att bygga är det således också den 
aktören som har rätten att bestämma vilken typ av boende som är mest intressant 
att bygga. Är marken kommunägd är processen annorlunda. Då är statistik på 
vilken upplåtelseform intressant att veta samt vilken typ av boende närliggande 
bostadshus är. Mark- och exploateringsavdelningen vill ha varierande boendeform 
runt om i staden och således byggs exempelvis bostadsrätter gärna bredvid 
hyresrätter. Ett undantag är om den kommunägda byggherren Vätterhem äger 
marken, då byggs enbart hyresrätter. 

Externa problem på avdelningen är väldigt varierande. Det kan vara variation 
mellan byggherrar, typ av mark, typ av byggnation osv. Dock är 
exploateringsavtalet en sak som alltid förhandlas fram med byggherren om 
marken är kommunägd. Internt har avdelningen enligt intervjupersonen bra 
kontakt med planavdelningen men kontakten med översiktsavdelningen är inte 
alltid tillräcklig. Kontaktnätet på avdelningen är stort och måste vara stort annars 
fallerar byggprocessen. Möten, mail och telefonkontakt hålls med gata- och VA-
projektörerna samt miljökontoret ständigt. 

Som nyanställd på mark- och exploateringsavdelningen är det mycket att ta in från 
början. Intervjupersonen säger att inlärningstiden tills den nyanställde beräknas 
vara fullärd är tre år. Intervjupersonen säger också att det inlärningssätt de tror är 
det bästa är att få ta hand om ett nytt, lite mindre projekt helt själv men med stöd 
av övriga kontoret. Därför ges vanligtvis ett av dessa projekt till den personen som 
är nyanställd.  

Vad gäller arbetssätt och erfarenhetsåterföring så revideras arbetssättsprocesserna 
ständigt. Muntliga erfarenhetsåterföringar samt enkäter existerar, dock är 
erfarenhetsåterföring och speciellt ett utstakat system något nödvändigt. 
Intervjupersonen säger att det arbetas på men att det blir bortprioriterat på grund 
av för hög arbetsbelastning många gånger. En styrgrupp är intervjupersonen 
positiv till och då speciellt i början av nya projekt. Idag träffas olika aktörer inom 
kommunen en gång i månaden för att ha en gemensam ståndpunkt gentemot 
byggherren och övriga möten bidrar med information även om alla åsikter inte 
alltid framförs. 

Vid framtagande av exploateringsavtal använder sig Mark- och 
exploateringsavdelningen ett processystem. Detta skapar en bättre överblick samt 
underlättar för nyanställda som ska lära sig arbetet.67  

                                              

66 (kommun, Kommunalt bostadsförsörjningsprogram, 2013) 

67 Intervjuperson 6 – Lise-Lotte Johansson, mark- och exploateringssamordnare, Jönköpings kommun 
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3.2.7 Stefan Lind, samhällsbyggnadsstrateg, Jönköpings 
kommun 

Syftet med intervjun av Jönköping kommuns samhällsbyggnadsstrateg var främst 
att ta reda på uppgifter som saknats under senare delen av arbetets gång. Detta var 
även ett utmärkt tillfälle att ta reda på vad samhällsbyggnadsstrategens 
arbetsuppgifter är, samt vilken roll han har i stadsplaneringsprocessen. Det ska 
tilläggas att intervjupersonen är relativt ny på sin post som 
samhällsbyggnadsstrateg. 

Samhällsbyggnadsstrategen i Jönköpings kommun har som huvuduppgifter att 
samordna stadsbyggnadsvisioner, samt att se till så att dessa implementeras i de 
olika avdelningarnas arbete. För närvarande är stadsbyggnadsvision 2.0 gällande. 
Där arbetar intervjupersonen med hållbara kommunikationer, förnyelse kring 
södra Munksjön, stadens liv och innehåll samt utveckling i stadskärnan. Planer 
ritas på dessa områden och då är det viktigt att visionerna följs, annars är det inte 
någon mening att skapa visioner. 

Samhällsbyggnadsstrategen sitter formellt i Rådhuset, men har sitt kontor på 
stadsbyggnadskontoret i Jönköping. Tanken är att han ska ha möte med alla de 
olika avdelningarna ungefär varannan månad för att se till så att visionerna 
fortfarande finns i åtanke vid alla nya förslag. Möten med de mer involverade 
avdelningarna sker var 14:e dag. Intervjupersonen anser att det är mycket möten, 
men att mötena oftast är nödvändiga. 

I centrala stadsdelar är kommunens önskemål att ha ett så blandat åldersspann 
som möjligt, allt från barnfamiljer till pensionärer. Detta för att skapa en levande 
stadskärna. Att det inte är en mer blandad befolkning på Kålgården tycker 
intervjupersonen är synd. Kommunens önskemål är även att det ska vara ungefär 
50 % bostadsrätter och 50 % hyresrätter i centrala stadsdelar. Detta är dock 
konjunkturberoende och kan skifta beroende på hur bra ekonomin ser ut för 
kommunen och andra aktörer för tillfället. Ibland är det mer ekonomiskt 
fördelaktigt att bygga bostadsrätter, och ibland är det ekonomiskt mer fördelaktigt 
att bygga hyresrätter. Är det sämre ekonomiska tider blir det dock kanske oftare 
att kommunen tänjer på gränserna med målen, för att få fram byggstart av 
byggherrarna. 

På frågan gällande ifall det skulle vara aktuellt med en stadsarkitekt i Jönköpings 
kommun hade intervjupersonen en aning svårt att uttala sig om detta. Han anser 
att det beror lite på stadsarkitektens tänkta funktion, samt att en hierarki kan 
uppstå även utan en person med titeln stadsarkitekt. 

Slutligen ställer sig intervjupersonen positiv till redovisade förslag. En styrgrupp 
som kortar av informationsflödena är bra och han trodde att det absolut skulle 
gynna externa parter att ha en ansvarig som sköter kontakterna med externa 
aktörer. Erfarenhetsåterföring från gamla projekt tyckte han att det är något 
Jönköpings kommun kan, och borde arbeta mer med.  
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Han ställer sig även positivt till förslaget om ett effektivare arbetsflöde som 
illustrerats i figur 15 (se sidan 60).68 

3.2.8 Analys av intervjuer 

I intervjun med en översiktsplanerare på stadsbyggnadskontoret i Jönköpings 
kommun, framgick att intentioner ofta förändras genom processen och att det är 
svårt att se vem som har tagit vilket beslut, eftersom det inte finns någon direkt 
systematiserad kommunikation. I en intervju med en pensionerad planarkitekt, 
framgick att spelrum fanns i detaljplanerna för Kålgården. Detta ledde till att 
företag prioriterade att bygga parkeringar istället för affärslokaler. Mycket av 
kritiken som kommunen fått om Kålgården, samt rykten som framgått, handlar 
om att det är bristfälligt med liv och rörelse i området. De har även fått 
påståenden om att området har en äldre befolkning. Affärsverksamhet som 
exempelvis restauranger eller handel är något som skulle ge mer liv i stadsdelen.  

Ursprungliga mål och intentioner med området har eftersökts i intervjuer, 
dokument som erhållits samt detaljplaner. Uppsatta mål vid Kålgårdens planering 
gällande balans mellan olika folkgrupper, åldrar etc. finns inte dokumenterade. 
Därför intervjuades Jönköpings kommuns stadsbyggnadsstrateg för att kunna 
värdera Kålgården mot hur målsättningarna ser ut idag. Det som framgått av 
intervjuerna är att Kålgården hade som mål att bli ett trevligt bostadsområde. 
Några djupare analyser kunde inte styrkas. 

Vid intervjun med nybyggnadschefen på HSB Göta, en utav byggherrarna, lyftes 
två exempel fram. Ena exemplet handlade om tillvägagångssättet på Värnamos 
kommun, där endast två personer bärande huvudansvar deltog på möten. Att ha 
få personer med huvudansvar som sedan delegerar uppgifter och delger övriga 
information ansågs mycket underlättande för samarbetet mellan kommun och 
byggherre. Jönköping är en större kommun än Värnamo och har därmed fler 
anställda på stadsbyggnadskontoret. Det medför att fler individer behöver hållas 
informerade.  

Det andra exemplet handlade om Varbergs kommun, där konsulter användes vid 
framtagande av detaljplaner. Det medförde att kommunens tjänstemän kunde 
fokusera fullt på att ta bra beslut och bedöma planerna. Konsulterna kan även 
vara specialiserade på exempelvis ritteknik och detaljlösningar i detaljplaner, vilket 
medför en effektivare process. Enligt nybyggnadschefens uppfattning gick hela 
processen med framtagande av detaljplaner fortare i Varberg än i övriga 
kommuner.  

Problemet med att ta in konsulter för Jönköpings kommun är de ekonomiska 
aspekter som följer med. Jönköpings kommun har fler byggnadsprojekt i rullning 
än angivna exempel och konsultfirmor är per tidsenhet mer kostsamma jämfört 
med egna anställda. Dessutom är fördelen med att ha egna anställda att de vet hur 
tidigare områden blivit till och därmed byggs erfarenhet upp inom 
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stadsbyggnadskontoret. En fördel med konsulter, utöver specialkompetens, är 
dock att de med fördel kan anlitas vid behov, exempelvis om det under en månads 
tid är extra mycket att göra. Ett alternativ är att några planer görs av konsulter och 
några av egen personal, alternativt en arbetsgrupp med en kombination. Då 
behåller man kompetensen som finns på kommunen och använder sig även av 
extern spetskompetens. 

Chefer för stadsbyggnadskontoret finns, men en chefsroll med ansvar för ledning 
och samordning av planavdelningarna genom planprocessen har i flertalet 
intervjuer ansetts intressant. Rollen, som med fördel har arkitektbakgrund, skulle 
även innefatta övergripande ansvar för att skapa en enhetlig arkitektur och estetik i 
staden. Befattningen skulle innebära delar av de ansvarsområden som en 
stadsarkitekt har. En annan fördel med chefsrollen skulle vara att beslutsvägar 
kortas varpå kommunikationen effektiviseras internt och externt. Befattningen 
ansågs lämplig att benämnas chefsarkitekt. Titeln är dock inte lika viktig som 
funktionen. Flera av intervjupersonerna ansåg även att ett större samarbete mellan 
de olika avdelningarna skulle vara fördelaktigt vid upprättande av detaljplan. 

I intervjun med översiktsplaneraren diskuterades kommundelsutveckling, där 
ytterområden i Jönköpings kommun har en kommunanställd förvaltare som 
fungerar som en länk mellan invånare och kommun. Det ansågs inte nödvändigt i 
de centrala stadsdelarna, då kommundelsutvecklingsprogrammet visade sig 
fokusera på att utveckla ytterområdenas egna centrum.69 De centrala stadsdelarna 
har inte samma behov av ett eget centrum. 

I intervjun med exploateringssamordnaren framgick det att de har börjat utföra 
projektutvärderingar för vissa projekt. Får de anmärkningsvärda resultat, positiva 
eller negativa, utreder de möjliga orsaker. Utredningarna leder till dokument 
innehållande kunskap och erfarenhet som kan komma till användning i 
kommande projekt. På grund av brist på tid och personal nyttjas dessa inte till 
fullo i dagsläget. Dokumenten anses dock vara ett steg i rätt riktning för en positiv 
utveckling på avdelningen. Detta system fanns tyvärr inte när Kålgården 
planerades. 

 

                                              

69 Jönköpings kommun. Stadsplanering, 
http://www.jonkoping.se/byggabomiljo/stadsplanering/kommundelsutveckling.4.2b6fbe95137849290978
a5.html, 2014-01-22 
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3.3 Fallstudie – Kålgården 

Fallstudien på Kålgården innehåller bakgrundsinformation och utvecklingsförlopp 
av området. Kapitlet innehåller också statistik och en analys av hur området blev 
som helhet samt sannolika bakomliggande orsaker på varför delade åsikter har 
uppstått från stadsbyggnadskontoret och andra aktörer. Kålgården är ett område 
som ofta kritiseras, vilket är välkänt för Jönköpings kommun. Ingen direkt 
uppföljning eller analys efter områdets färdigställande har genomförts av 
Jönköpings kommun. Denna fallstudie är därför relevant att genomföra samt 
ligger i allmänhetens intresse. 

3.3.1 Bakgrund 

Kålgården är en central stadsdel i Jönköping med en stor del nybyggda 
bostadshus, men även ett område med äldre bevarade hus från så tidigt som 1700-
talet. Området är näst intill färdigbyggt, sånär som en park och några bostadshus 
där byggnation pågår. Kålgården var gammal åkermark och det fanns även en 
soptipp på området så marken behövdes saneras. Lokaliseringen gjorde dock att 
området var attraktivt för bebyggelse, trots de höga saneringskostnaderna.70 

Under 60-talet började de första diskussionerna komma fram, om vad som skulle 
göras med området, som skulle komma att bli Kålgården. Under 70-talet fanns 
idéer om att det skulle bli ett bostadsområde och en stor gymnasieskola. Planerna 
på en gymnasieskola föll senare bort då det inte fanns tillräckligt med elevunderlag 
men bostadsområdesplanerna blev till verklighet. År 1986 kom ett förslag till 
handlingsprogram. Runt 1986 började gamla hus som då låg på området, förflyttas 
till området som idag är gamla Kålgården. Detta för att ta tillvara på så mycket 
gamla byggnader som möjligt. Intressenter på området började då komma fram, 
HSB, Riksbyggen, Vätterhem och Lustgården, där Lustgården redan ägde den 
befintliga delen av Kålgården. Lustgården drog sig senare ur och år 2000 tog JM 
över deras nya område. Chefsarkitekterna för HSB och Riksbyggen i Stockholm 
tog gemensamt fram bygghandlingar för hur området skulle se ut medan 
Arkitekthuset i Jönköping anlitades av Vätterhem för att ta fram deras förslag.71 
Figur 10 och 11 visar flygbilder över Kålgården från 2001 respektive 2011, där 
stadsdelens utveckling blir påtaglig.  

                                              

70 Intervjuperson 2 - Nils-Erik Wetterbratt, planarkitekt, Jönköpings kommun 

71 Ibid. 
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Figur 10 Flygfoto över stadsdelen Kålgården i Jönköping 2001 
Bild: Jönköpings kommun 
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Under 1970–1980-talet kom mycket reaktioner mot miljonprogrammet. 
Reaktionerna var främst mot att byggnaderna var väldigt monotona och tråkiga. 
Utveckling av byggandet krävdes rent estetiskt och därför bestämdes att 
Kålgården skulle byggas mer ”stadsmässigt”.  Med stadsmässigt menades att 
området skulle utformas som ett antal olika kvarter, med alléer m.m. för att skapa 
ett estetiskt och socialt bättre område. Under ett tidigt skede fanns planer om att 
en kanal skulle gå genom Kålgården, men denna idé övergavs under projektets 
gång.72 

GC- och bilvägar planerades tidigt och noggrant så att de skulle vara estetiskt 
utformade och anpassade för gång- och cykeltrafiken och inte för biltrafiken. Det 
var också mycket diskussioner huruvida det skulle vara en genomfartsled genom 
området eller om biltrafiken skulle ledas runt, där det sistnämnda blev resultatet.73 

En annan viktig och omdiskuterad fråga var hur parkeringsplatser skulle lösas. Ett 
beslut från byggnadsnämnden 1989 som sade att Kålgården skulle ha 11 p-
platser/1000m2. Det beslutet ändrades 1990 efter att byggherrarna framfört starka 
önskemål om att sänka behovet till 8 p-platser/1000m2 för att det skulle bli 
ekonomiskt hållbart. Planen från början var att alla parkeringsplatser skulle byggas 
under mark, men det blev väldigt dyrt på grund av höga grundvattennivåer, därför 
fick HSB lov att bygga sina parkeringar över marknivå.74 

Parkeringshus var också aktuellt ett tag och en inblandad planarkitekt ritade på 
flera olika förslag beroende på hur många våningar husen blev. De på 
översiktsplaneringen förespråkade tvåvåningshus, men det var inte byggherrarna 
intresserade av att bygga. Ju högre hus som byggs, desto mer lägenheter blir det 
som i sin tur genererar mer inkomster som behövdes för att bekosta den 

                                              

72 Intervjuperson 2 - Nils-Erik Wetterbratt, planarkitekt, Jönköpings kommun 

73 Ibid. 

74 Ibid. 

Figur 11 Flygfoto över stadsdelen Kålgården i Jönköping 2011 
Bild: Jönköpings kommun 
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omfattande saneringen som hade gjorts. Därför byggdes till slut fyravåningshus på 
hela området.75 

Vätterhem blev de första som började bygga, och uppförde ca 150 lägenheter. De 
var klara våren 1995 och Vätterhems hyresrätter var mycket populära. Riksbyggen 
planerade att bygga stadsradhus i en del av Kålgårdsområdet, men antalet 
spekulanter på bostäderna var inte tillräckligt när de hade ute radhusen för 
försäljning, varför delen fick planeras om och det blev flerbostadshus på hela 
området istället.76 

Kålgårdsområdet är inte färdigställt när rapporten är skriven. Ett kvarter 
seniorbostäder med Riksbyggen som byggherre, ska påbörja byggas våren 201477 
och ytterligare två kvarter med HSB som byggherre tillkommer. HSB:s första 
kvarter planeras påbörjas andra halvan av 2014 och inflyttning planeras ske 2016. 
För det andra kvarteret är inte byggstart planerad.78  

Jönköpings kommuns vision med Kålgården beskrivs som följande: 

”Områdets struktur innebär att den västra delen i huvudsak innehåller bostäder 
medan den östra innehåller verksamheter, i stor utsträckning bilhandel. Med det 
centrala läge som området har är det angeläget att få ett mer blandat innehåll i 
båda delarna. 

I den södra delen anläggs en park som även inkluderar naturområdet kring 
Rocksjön. Området närmast park- och naturområdet bör bebyggas med bostäder 
och/eller publik verksamhet för att bidra till trygghet samtidigt som naturområdet 
skyddas från exploatering. För att stärka sambandet mellan Östra centrum och 
Kålgårdsområdet med gamla flygfältsområdet och den stadsutveckling som kan 
ske där föreslås ett tydligt och gent norr-södergående gång- och cykelstråk.”79 

Ett av politikernas mål med bostadsområdet var att det skulle bli en länk mellan 
Centrum östra och Gamla flygfältsområdet.80 

                                              

75 Intervjuperson 2 - Nils-Erik Wetterbratt, planarkitekt, Jönköpings kommun 

76 Ibid. 

77 Riksbyggen. Kålgården, http://www.riksbyggen.se/Ny-Bostad/Aktuella-
projekt/Jonkoping/aspholmen/start, 2013-12-20 

78 Intervjuperson 3 - Pierre Krusing, chef nyproduktion, HSB Göta 

79 Jönköping - Staden och sjöarna (2008) 

80 Ibid 
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Målsättningar och intentioner för området gällande invånare, såsom ålder, 
etnicitet, familjesituation och inkomst, har sökts för att analysera om någon form 
av balans varit önskvärd. I dokument som funnits samt intervjuer som hållits, har 
inga intentioner om detta funnits. Undersökning av hur kommunens aktuella 
rutiner ser ut har istället fått utföras. Under en intervju med Jönköpings 
Stadsbyggnadsstrateg framgick att strävan idag alltid är att skapa ett så blandat och 
balanserat område som möjligt.81 En översiktsplanerare på Jönköpings kommun 
berättade att grundtankarna med området sannolikt var att skapa ett trevligt 
bostadsområde utifrån den tidens planeringsnormer.82 Figur 12 visar placering och 
namn på de olika kvarteren i Kålgården. 

 

 
Figur 12 Översikt Kålgårdens kvarter 
Bild: Jönköpings kommun  

3.3.2 Analys av statistik som rör Kålgården 

I de tabeller som redovisas i detta kapitel har statistik sammanställts från 
Jönköpings kommuns dokument för befolkningsstatistik från 2012. I tabellerna 
används data för hela Jönköpings kommun samt för centrala stadsdelar, vilka visas 
i figur 13. Syftet med statistiken är att utreda om Kålgården påtagligt skiljer sig i 
jämförelse med andra centrala stadsdelar eller kommunen som helhet. I 
intervjuerna med Jönköpings kommunanställda har information framgått att de 
fått klagomål från allmänheten om att Kålgården anses vara ett område för äldre 
med hög medelinkomst. Analyser av statistiken ska visa om det ligger någon 
sanning bakom dessa påståenden samt vad som i så fall kan vara bakomliggande 
orsaker. För att få en relevant och rättvis bild har följande statistik analyserats: 

                                              

81 Intervjuperson 7 – Stefan Lind, Samhällsbyggnadsstrateg, Jönköpings kommun 

82 Intervjuperson 1 – Erik Blomdahl, översiktsplanerare, Jönköpings kommun 
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 Åldersfördelning 

 Upplåtelseformer 

 Förvärvsinkomst 

 Antal förvärvsarbetare 

 Antal sysselsättningsmöjligheter 

 Andel utrikesfödda 

 

 
 

Figur 13 Jönköpings centrala stadsdelar 
Bild: Jönköpings kommun 

I de olika stadsdelarna är det nästan uteslutande flerbostadshus, med undantag för 
Torpa, där 24 % är äganderätter.83 

Antal boende i respektive stadsdel är: 84 

 Kålgården: 2345 

 Öster: 5484 

 Väster: 3589 

 Söder: 5789 

 Torpa: 3038 

 Liljeholmen: 3521 

 Hela kommunen: 129478 

                                              

83 Sammanställning av Områdesfakta, Jönköpings kommun 2012 

84 Ibid. 
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Statistiken som sammanställts för Jönköpings centrala stadsdelar samt hela 
kommunen, har granskats objektivt för att Kålgårdens kända ryktens sanningsgrad 
ska kunna avgöras samt eventuella orsaker dokumenteras. Åldrarna 0-18 är i 
samtliga stadsdelar med undantag för Torpa, underrepresenterade i jämförelse 
med hela kommunen. En bidragande orsak är rimligtvis att områdena ligger 
väldigt centralt och är mindre attraktiva för barnfamiljer än exempelvis större 
lägenheter och småvillor i lugnare och mindre trafikerade bostadsområden.85 

Åldersgruppen 19-64 antas vara förvärvsarbetande. Kålgården, såväl som de 
övriga stadsdelarna är i hög grad proportionella mot hela kommunen, dock är 
övriga stadskärnan svagt överrepresenterad i denna åldersgrupp.86  

Jämförs åldersgruppen 19-29 år så har Kålgården större andel än Jönköpings 
medelsnitt, men är cirka 10-20 procentenheter lägre än resterande centrala 
stadsdelar. Det antas bero på upplåtelseformerna (vars statistik redovisas senare) 
och att det är nybyggda bostäder på området som generellt medför en högre 
boendekostnad. Enligt inkomststatistiken är inkomsten lägre hos 19-29-åringar än 
äldre personer. Åldersgruppen 65+ är överrepresenterade på Kålgården och 
Centrum väster, i jämförelse med de andra områdena.87 

 

 

  

                                              

85 Sammanställning av Områdesfakta, Jönköpings kommun 2012 

86 Ibid. 

87 Ibid. 
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Tabell 1 Åldersfördelning Jönköpings kommuns centrala stadsdelar 
Bild: Sammanställning av Områdesfakta, Jönköpings kommun 2012 

  

Tabell 2 Åldersstatistik Jönköpings kommuns centrala stadsdelar 
Bild: Sammanställning av Områdesfakta, Jönköpings kommun 2012 

 

Befolkning över 65 år följer Liljeholmen, Centrum öster samt Jönköping söder 
kommunsnittet som ligger på 18,6 %. Torpa är underrepresenterat i denna 
kategori medan Centrum väster och Kålgården har ca 9,5 procentenheter fler 
seniorer än kommunens medel.88 

                                              

88 Sammanställning av Områdesfakta, Jönköpings kommun 2012 
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Att Centrum väster har fler seniorer har rimligtvis att göra med att de har 
ålderdomshem och flera bostadshus endast avsedda för äldre, så kallade +55-
boenden. Det finns också hiss i ett flertal lägenhetshus, vilket antas vara en stor 
bidragande orsak att äldre bor i området. 

Att Kålgården har högre andel seniorer beror troligtvis på att området är 
arkitektoniskt kvalitativt, relativt nybyggt samt mycket centralt.  Det är även 
utformat till att bli ett lugnt och säkert område, vilket det lyckats med. Samtliga 
nybyggda flerbostadshus har hiss, vilket även är lagstadgat för nybyggda 
flerbostadshus över två våningar.89  

I centrala Jönköping är idag bostadshus utrustade med hiss en bristvara. Hiss antas 
därför vara en övervägande anledning till att Kålgården attraherar äldre personer. 
Priset för en lägenhet på Kålgården är generellt högre än en lägenhet i samma 
storleksnivå i övriga stadsdelar, eftersom de är nybyggda. Äldre personer har i 
större utsträckning möjlighet att investera i en dyrare lägenhet än vad unga har (se 
tabell 6).  

Tabell 3 Andel invånare över 65 år  
Bild: Sammanställning av Områdesfakta, Jönköpings kommun 2012 

 

Vad gäller minoritetsgruppen utrikesfödda ligger Kålgården på medelvärdet 
utifrån jämförda centrala stadsdelar totalt. Kålgården har större andel utrikesfödda 
än Jönköping söder och Torpa, men inte lika stor andel som Liljeholmen, 
Centrum öster och Centrum väster, som alla nästan följer Jönköpings kommuns 
procentandel. Kålgården följer också nästan Jönköpings kommuns procentandel 
gällande andelen utrikesfödda i området. Kålgården har 10.2 % utrikesfödda 
invånare som kan jämföras med hela Jönköpings kommuns totala andel på 12.7 
%.90 

                                              

89 (3 kap 4 och 18 §§ Plan och byggförordningen PBF (2011:338) 

90 Sammanställning av Områdesfakta, Jönköpings kommun 2012 
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Kålgården ligger strax över andelen utrikesfödda över 65 år (~2,1 % mot ~1,7 %) 
jämfört med Jönköpings kommun totalt. Denna andel följs dock nästan av 
områdena Jönköping söder, Centrum väster och Centrum öster. Andelen 
utrikesfödda under 18 år följer ingen av de jämförda centrala stadsdelarna 
kommunens snitt på ~1,1 %. Kålgården har en andel på ~0,1 % i denna kategori 
och det är ungefärligt hur de andra centrala stadsdelarna också har.91 

Tabell 4 Andelen utrikesfödda 
Bild: Sammanställning av områdesfakta, Jönköping kommun 2012 

 

I intervjun med Jönköpings stadsbyggnadsstrateg framgick att kommunen strävar 
efter att i centrala stadsdelar ha lika delar hyresrätter och bostadsrätter när det 
gäller flerbostadshus. Genomsnittet för hela kommunen kan anses lyckat, dock 
med lite sämre spridning än önskat. Totalt i kommunen är ca 42 % hyresrätter, 38 
% äganderätter och 20 % bostadsrätter.92 

Kålgården består nästan uteslutande av flerbostadshus, varav 30 % är hyresrätter 
och 70 % är bostadsrätter. Alla de andra centrala stadsdelarna har ungefär tvärtom 
istället, det vill säga cirka 65-70 % hyresrätter och resterande bostadsrätter (med 
undantag av Torpa som har 24 % äganderätter, 24 % bostadsrätter och 52 % 
hyresrätter).93 

Det som kan fastställas av redovisad statistik är att Kålgården procentuellt består 
av fler bostadsrätter än någon annan central stadsdel. En hög inkomst underlättar 
investering av bostad. Generellt ökar inkomst med ålder, framförallt upp till 
ungefär 40 år (se tabell 6) 

 

                                              

91 Sammanställning av Områdesfakta, Jönköpings kommun 2012 

92 Ibid. 

93 Ibid. 
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Tabell 5 Upplåtelseformer i Jönköpings stadsdelar 
Bild: Sammanställning av Områdesfakta, Jönköpings kommun 2012 

 

Tabell 6 Sammanräknad förvärvsinkomst efter kön och ålder i Sverige. Medianvärden (2007). 
Källa: SCB 

Förvärvsinkomst 

 Ålder 

Inkomststatistiken visar att antalet personer vars förvärvsinkomst var över 
280 000 (år 2011) är ca 10-15 procentenheter fler i Kålgården än övriga centrala 
stadsdelar.94 Detta tyder på att bättre inkomst i större grad möjliggör investering 
av bostadsrätt eller äganderätt. Att bostadsmarknaden stigit rejält de senaste 
decennierna har medfört att villaägare kunnat sälja sin bostad och investera i en 
ny. 

                                              

94 Sammanställning av Områdesfakta, Jönköpings kommun 2012 
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Tabell 7 Förvärvsinkomst år 2011 (tkr) 
Bild: Sammanställning av Områdesfakta, Jönköpings kommun 2012 

 

Andelen förvärvsarbetande ligger Kålgården ca två procentenheter bakom 
Jönköpings kommun totalt, den enda av de jämförda centrala stadsdelarna som 
följer detta snitt är Liljeholmen. Centrum öster och Centrum väster ligger över 
detta snitt, resterande ligger ett par procentenheter under kommunens snitt.95  

I åldersgruppen 20-64 år är 83 % förvärvsarbetande på Kålgården, vilket är 4,4 
procentenheter över kommunens medeltal. Inga andra centrala stadsdelar avviker 
nämnvärt (se bilaga 8).96 

Jämförs andelen förvärvsarbetare boende i Kålgården med sysselsatta i området, 
skulle nästan alla rent statistiskt kunna arbeta i området (se bilaga 9).97 

3.3.3 Analys av detaljplaner 

Efter en granskning av kommunens detaljplaner gällande Kålgården har 
byggherrarna i samtliga områden haft affärslokaler som en valbarhet. Tabell 9 
innehåller citat hämtat från respektive detaljplan gällande byggnation av 
affärslokaler på bottenplanet. Således har byggnation av dessa i stor utsträckning 
uteblivit, sannolikt på grund av den dåliga ekonomi som rådde vid 
byggnationstillfället samt att byggherrarna inte såg värde i att ha lokaler för 
uthyrning som ekonomiskt hållbart på lång sikt.  

Nyproduktionschefen för HSB Göta sade i intervju: ”Kundunderlaget på 
Kålgårdsområdet är för litet för affärsverksamhet. Därför planeras endast en 
frisörsalong i Brf Stenhuggaren (HSB Götas nästa etapp på Kålgården). Lokalerna 

                                              

95 Sammanställning av Områdesfakta, Jönköpings kommun 2012 

96 Ibid. 

97 Ibid. 
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tros vara för svåra att hyra ut och därför är det inte ekonomiskt hållbart. De få 
befintliga affärslokalerna i Kålgården hyrs ut billigt, varav bostadsföreningarna får 
stå för resterande kostnad.”98 

Hade Jönköpings kommun velat ha en mer levande stadsdel skulle krav på 
affärslokaler funnits med i detaljplanerna. Detta skulle givetvis kunnat medföra 
ekonomiska förluster i upphandlingsskedet eller uteblivna intressenter på området.  
Det finns idag fyra olika verksamhetslokaler byggda för kommersiell service i det 
nybyggda området av Kålgården, nämligen café, massagesalong och två stycken 
äldreboenden. Att det endast finns fyra verksamheter i det nybyggda området 
bidrar till att det är så lite rörelse i området. Mer kommersiell verksamhet finns i 
Kålgårdens östra del, det är dock i utkanten av området och rörelsen där märks 
därför inte av.  

                                              

98 Intervjuperson 3 - Pierre Krusing, chef nyproduktion, HSB Göta 
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Figur 14 visar att det finns stor aktivitet av mat- och restaurangverksamhet runt 
om Kålgården. Tabell 8 citerar ur detaljplanerna för Kålgården och där står det att 
kommersiella behov tillgodoses utanför området. Detta bekräftas via figur 14 där 
gula stjärnor hänvisar till matbutiker och lila prickar hänvisar till 
restaurangverksamhet. 

Tabell 8 Planbestämmelser affärslokaler 
Källa: Jönköpings kommun  

Område Planbestämmelser gällande verksamhetslokaler Befintliga 
verksamhetslokaler 

Kv. Kålgården 1:1 m.fl.99  Får anordnas Café 

Kv. Eskadern100 Får anordnas och är önskvärt Saknas 

Kv. Eldslandet101 Får anordnas. Kommersiella behov tillgodoses 
utanför planområdet. 

Saknas 

Kv. Eldsjälen102 Får anordnas. Kommersiella behov tillgodoses 
utanför planområdet. 

Saknas 

Kv. Duvan, Delfinen103 Får anordnas. Kommersiella behov tillgodoses 
utanför planområdet. 

Massagesalong 

Kv. Dundret104 Kontor får anordnas. Kommersiella behov 
tillgodoses utanför planområdet. 

Äldreboende 

Kv. Dragonen, 
Draken105 

Får anordnas. Kommersiella behov tillgodoses 
utanför. 

Äldreboende 
(Dragonen) 

Kv. Eldoradot106 Får anordnas. Kommersiella behov tillgodoses 
utanför. 

Saknas 

                                              

99 Stadsbyggnadskontoret Jönköpings kommun. (den 04 08 2009). Detaljplan för del av Kålgården 1:1 m.fl. 
Hämtat från http://karta.jonkoping.se:8080/dp/dp090813b.pdf 

100 Stadsbyggnadskontoret Jönköpings kommun. (den 01 08 2002). Detaljplan kv. Eskadern. Hämtat från 
http://karta.jonkoping.se:8080/dp/dp021219b.pdf 

101 Stadsbyggnadskontoret Jönköpings kommun. (den 18 07 2003). Detaljplan för Eldslandet 11 m.fl. Hämtat 
från http://karta.jonkoping.se:8080/dp/dp030814b.pdf 

102 Stadsbyggnadskontoret Jönköpings kommun. (den 18 07 2003). Detaljplan för Kv. Eldsjälen. Hämtat från 
http://karta.jonkoping.se:8080/dp/dp030814a.pdf 

103 Stadsbyggnadskontoret Jönköpings kommun. (den 19 07 1988). Detaljplan för fortunakvarteren. Hämtat 
från http://karta.jonkoping.se:8080/dp/dp880616.pdf 

104 Stadsbyggnadskontoret Jönköpings kommun. (den 22 06 1995). Detaljplan för kv. Dundret m.fl. Hämtat 
från http://karta.jonkoping.se:8080/dp/dp900927.pdf 

105 Stadsbyggnadskontoret Jönköpings kommun. (den 27 08 1990). Detaljplan för kv. Dragonen mfl. Hämtat 
från http://karta.jonkoping.se:8080/dp/dp900927.pdf 

106 Stadsbyggnadskontoret Jönköpings kommun. (den 01 10 1991). Detaljplan för kvarteren Eldsjälen, Eldoradot, 
Eskadern, Eran mm. Hämtat från http://karta.jonkoping.se:8080/dp/dp920130.pdf 
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Figur 14 Matbutiker och restaurangverksamhet runt Kålgården 
Bild: Google Maps 

3.3.4 Slutsats Kålgården 

Stadsbyggnadsvisionen beskriver att huvudmålet är att göra Jönköping till 
Skandinaviens mest attraktiva stad i sin storlek. De bärande idéerna bakom detta 
är bland annat att stadskärnan ska vara den självklara mötesplatsen för invånare 
och ska vara säker att vistas i dygnet runt. Stadskärnan ska även vara en mångfald 
när det kommer till boende, utbildning, handel etc. Den ska också hålla en hög 
kvalitet på arkitektur och ha god tillgänglighet. Vid betraktande av Kålgården som 
en komponent i Jönköpings stadskärna uppfyller den boende som del av 
mångfalden i hela kärnan. Det finns goda kommunikationer i övriga staden och 
arkitekturen är kvalitativ. Sett som en komponent i Jönköpings stadskärna 
stämmer Kålgården alltså in i kommunens stadsbyggnadsvision. 

Ett av politikernas mål med bostadsområdet var att det skulle bli en länk mellan 
Centrum östra och Gamla flygfältsområdet och det har det blivit.107  

                                              

107 Jönköping - Staden och sjöarna (2008) 
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Kålgården är ett område som ofta kritiseras, vilket är välkänt för Jönköpings 
kommun. Ett rykte påstår att Kålgården har en äldre befolkning. Statistiskt har 
Kålgården procentuellt flest personer över 65 år, i jämförelse med övriga centrala 
stadsdelar. En bidragande orsak till detta är troligtvis att många äldre säljer sina 
hus för att flytta till en mer central lägenhet med närhet till kommersiell service. 
För att en lägenhet ska vara fördelaktig för äldre personer krävs bra tillgänglighet i 
bostadshuset, exempelvis hiss. Utbudet av lägenheter som uppfyller dessa krav är i 
Kålgården utomordentligt. 

Ett annat rykte påstår att Kålgården har bristfälligt med liv och rörelse. Kålgården 
har inte lika mycket kommersiell verksamhet som exempelvis Centrum öster. Att 
det inte finns fler verksamhetslokaler i Kålgården beror på att Jönköping kommun 
inte krävde det. Detaljplanerna gav möjlighet till offentliga lokaler i 
bottenvåningarna, men byggherrarna valde i de allra flesta fallen alternativ 
byggnation. 

Service som handel och restauranger finns det väldigt lite av inom området. Det 
behovet ansåg kommunen kunna tillgodoses utanför planområdet och det finns 
mycket verksamhet runt omkring området som kan tillgodose det behovet. 

Kålgården består nästan uteslutande av flerbostadshus, av vilka 70 % är 
bostadsrätter och 30 % är hyresrätter. Kommunens strävan är att ha en lika 
fördelning. Det för närvarande råder en snedfördelning av upplåtelseformer i 
Jönköpings kommun, där 20 % av bostäderna är bostadsrätter. Detta tyder på att 
Kålgården skulle kunna ha ett syfte att kompensera och förbättra statistiken. 
Undersökningar i rapporten tyder dock på att det inte var ett medvetet val i det 
syftet, utan var något byggherrarna styrt. 

Att fördela upplåtelseformer i nya områden på ett sätt som balanserar upp 
kommunens medelvärde för de andra centrala stadsdelarna är troligtvis inte en 
lösning. Att istället sträva efter att varje nytt område är så balanserat som möjligt 
kommer rimligtvis leda till ett bra resultat. 

Statistiken tyder på att förvärvsinkomsten är generellt högre på Kålgården än i 
övriga centrala stadsdelar. Ett samband mellan inkomst och den höga andelen 
nybyggda bostadsrätter anses troligt. 

Slutsatsen är att Kålgården resulterade som Jönköpings kommun beställde. De lät 
vid olika tillfällen byggherrarna erhålla utrymme för egna beslut. Det är även ett 
lugnt område med goda kommunikationer med övriga delar av Jönköping. Brf 
Yasuragi på Kålgården vann år 2012 Jönköpings stadsbyggnadspris för god 
arkitektur, vilket visar att arkitektonisk kvalitet finns inom området.108 Att 
Kålgården har en något äldre befolkning beror på att området såväl som 
bostäderna har utmärkt tillgänglighet och är modernt utrustade. Samtliga 
bostadshus är utrustade med hiss, vilket är en mycket positiv aspekt som 
attraherar äldre personer. Att området är nybyggt medför även att priserna är 
högre än i övriga centrum, vilket generellt försvårar inflyttning för unga personer. 

                                              

108 Jönköpings kommun. Stadsbyggnadspriset. 
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En koppling mellan stadsbyggnadsprocessen och resultatet av Kålgården är att 
Stadsbyggnadskontoret i svåra ekonomiska tider kan acceptera större 
kompromisser med byggherrar, vilket kan leda till att byggnation i mindre 
utsträckning sker efter kommunens mål.  

3.4 Framtagna förbättringsförslag 

Ett antal förbättringsförslag har framtagits i avsikt att utveckla Jönköpings 
kommuns befintliga arbetssätt till ett mer systematiskt. Förslagen ska bidra till att 
erfarenheter från gamla projekt kan föras till nya, upplärning av nyanställda ska 
underlättas samt en förbättrad kommunikation bidrar till en ökad kvalitet på 
arbetet. 

3.4.1 Styrgrupp 

Första kontakten mellan kommun och byggherre är viktig. Kommunikationen 
måste fungera från första stadie och byggherren behöver känna att det alltid går att 
få tag på någon på kommunen som kan svara på frågor. Utomstående ser ofta 
kommunen som en enhet, medan kommunen i själva verket består av ett antal 
avdelningar, som i sin tur består många av tjänstemän. Eftersom dessa tjänstemän 
tillhör olika avdelningar med olika ansvarsområden är det inte praktiskt möjligt att 
alla har daglig kontakt med alla, eller att alla vet allt.  

Ett framarbetat förbättringsförslag på detta är en styrgrupp. Styrgruppen har som 
främsta uppgift att styra större projekt i rätt riktning baserat på kommunens mål. 
Denna styrgrupp består av ett fåtal personer från för projektet relevanta 
avdelningar, som har väldigt tät, regelbunden kommunikation. Varje person ska 
representera sin avdelning, vara mycket insatt och lämpligtvis ha avdelningens 
spetskompetens i det aktuella projektet. Personerna i styrgruppen behöver inte 
nödvändigtvis veta allt om projektet från sin avdelnings kunskapsområde, dock 
ska personen kunna fungera som en länk och styra varje fråga till rätt person på 
sin avdelning. I styrgruppen utses en person till att bära samordningsansvar för 
kommunens i projektet inblandade avdelningar. Personen ska utöver sin egen 
avdelnings område ha grundläggande inblick i övriga avdelningars arbete och 
kunna svara på de flesta enkla frågor om projektet. 

Dels så skulle detta arbetssätt förbättra kommunikationen internt på kommunen. 
Styrgruppen blir en kommunikationslänk mellan avdelningarna. Det skulle 
medföra mindre behov av möten och mindre antal deltagande på varje möte. 
Varje inblandad tjänsteman behöver inte medverka på varje sammanträde, utan 
information överförs istället upp till representanten, som representerar hela 
avdelningen. Detta leder till att varje tjänsteman erhåller större utrymme att 
fördjupa sig och lägga mer tid på det faktiska arbetet. 
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För kommunens räkning skulle detta förslag förstärka kvaliteten i det tidiga skedet 
av ett projekt, då det skapar en starkare kommunikation i uppstartsfasen. Att 
komma igång på rätt fot är ofta en stor fördel för ett projekt. Detta arbetssätt 
skulle även leda till en förbättring i byggherrens intresse under hela projektets 
gång. Att ha en kontaktperson på kommunen som alltid är anträffbar och 
dessutom har stor inblick i projektet är mycket värt. Tid är pengar, dessutom är 
byggprojekt ofta väldigt tidspressade. Att direkt kunna kontakta rätt person utan 
att behöva bli vidarebefordrad, skulle därför vara en relevant förbättring. 

Förslaget med styrgrupp har diskuterats i de intervjuer som utförts. Den 
pensionerade planarkitekten trodde inte förslaget skulle fungera i praktiken och 
ställde sig därför tveksam till det. I övrigt var samtliga intervjupersoner positivt 
inställda till förslaget. 

3.4.2 Projektutvärdering 

Kommunen har politiskt fastställda mål och visioner vid nybyggnation. Huruvida 
dessa riktlinjer har följts bör utredas för att kunna se var och varför eventuella 
avvikelser skett. I enlighet med principen för Plan-Do-Check-Act är det viktigt att 
arbeta för en ständig utveckling av kvalitet och medvetenhet i arbetssättet. 

En förbättringsidé är att införa en rutinmässig projektutvärdering, bestående av 
följande två separata utvärderingar:  

1. Utvärdering efter godkända bygghandlingar. 

2. Utvärdering ett antal år efter i huvudsak slutfört byggprojekt, förslagsvis 
minst fem år. 

Lämpligtvis är styrgruppen ansvarig för utvärderingen. En utvärderingsmall för 
respektive utvärdering behöver först arbetas fram av kommunen. Mallen skapar 
en standard för samtliga utvärderingar och gör att de viktigaste punkterna alltid 
kommer med. 

Efter att bygghandlingarna har blivit godkända görs en utvärdering baserad på 
dessa. Huruvida fastställda mål och visioner bibehålls genom hela 
planeringsprocessen undersöks, allt ifrån politiska beslut, exploateringsavtal och 
översiktsplan till färdig bygghandling. 

När projektet i huvudsak slutförts och området blivit en del av staden utförs en 
ytterligare utvärdering. Denna utvärdering grundas på bland annat den första 
utvärderingen, feedback från allmänheten samt en ren kvalitetskontroll på 
området. 

Resultatet av utvärderingarna dokumenteras och sammanställs för att slutligen 
arkiveras på en för kommuntjänstemännen lättåtkomlig plats. När sedan nästa 
liknande projekt startas finns dessa handlingar med i uppstartmötet med 
styrgruppen som en hjälp för att undvika att samma misstag görs igen och att det 
nya området blir så bra som möjligt. 
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3.4.3 Stadsarkitekt eller liknande chefsroll 

Enligt intervjun med den före detta planarkitekten i Jönköpings kommun är en 
stadsarkitekt en kompetent och utbildad person som bär huvudansvaret för 
planeringen i en stad. Stadsarkitekten tar fram mål gällande estetik och arkitektur 
för staden och säkerställer att de följs under hela stadsplaneringsprocessen. 
Personen bär även det övergripande ansvaret för planeringsavdelningarna och 
fungerar som en samordnare för avdelningarna. Jönköping hade ett antal år 
tillbaka en stadsarkitekt.109  

Att införa en stadsarkitekt som mellanchef för stadsbyggnadskontoret skulle, på 
gott och ont, leda till en mer hierarkisk organisation, till skillnad från den relativt 
platta organisation kommunen idag är. Fördelar uppstår för byggherrar som får en 
kontaktperson med samordningsansvar, som kan svara på de flesta frågor och ta 
beslut utan dröjsmål. 

För att bibehålla en demokratisk organisation, men med en chefsroll med 
arkitektutbildning och övergripande ansvar, har befattningen chefsarkitekt istället 
föreslagits. Detta för att inte innebörden av titeln ska blandas ihop med det 
auktoritära styre stadsarkitekten historiskt sett har haft. Chefsarkitektens främsta 
ansvarsområden är följande: 

 Skapa en enhetlig arkitektur i staden 

 Styra planeringen enligt de politiskt fastställda målen 

 Övergripande samordningsansvar för stadsbyggnadskontoret 

 Tät kommunikation med projektledare i styrgrupperna 

 Ansvarig över styrgrupper 

Chefsarkitekten ska vid större projekt ha en nära kontakt med projektledare, för 
att tillsammans arbeta för att följa de fastställda politiska besluten. Fördelar med 
detta visar sig för stadens invånare, då stadens utformning i en större grad 
kommer följa de politiskt framställda målen. Det motverkar att arkitekturen och 
utformningen kan styras av företags ekonomiska vinstintresse. Förutsättningen är 
givetvis att politiska mål och beslut är fastställda med kompetens och korrekthet 
för stadens bästa. 

Chefsarkitekten ska också ansvara för de olika styrgrupperna och vara med på 
startmöte inför nytt projekt med styrgruppen. 

                                              

109 Intervjuperson 2 – Nils-Erik Wetterbratt, planarkitekt, Jönköpings kommun 
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3.4.4 Sammankopplande av förbättringsförslag med befintliga 
teorier 

Enligt Plan-Do-Check-Act-modellen så börjar det med ”Plan” och det innebär att 
identifiera problemen och komma på lösningarna. Lösningarna som är framtagna 
är att använda sig av en styrgrupp och eventuellt en stadsarkitekt eller liknande 
chefsroll. Sen är det upp till Jönköpings kommun eller likande kommun att 
komma till nästa steg ”Do”. Alltså att testa ifall rutinerna fungerar. Nästa steg 
”Check” kan kopplas till projektutvärderingen, där syns hur det egentliga utfallet 
är och hur processen har förändrats. Är förändringarna positiva med till exempel 
styrgrupp så implementeras det i hela organisationen (Act). När detta är gjort 
startas processen upp med ”Plan” igen för att förbättra processen ytterligare. På så 
sätt eftersträvas ständiga förbättringar och organisationen blir en ”lärande 
organisation” som utvecklas framåt hela tiden. Styrgruppen är alltså med i hela 
Plan-Do-Check-Act-modellen och är framförallt ett redskap för att kunna arbeta 
med en P-D-C-A-modell. 

Enligt TQM är det viktigt med ett engagerat ledarskap. Detta är något den 
föreslagna chefsarkitekten kommer att tillföra. Den redovisade processkartan har 
konstruerats och utvecklats så att alla aktiviteter tillför betydande värde för 
helheten. Att arbeta med ständiga förbättringar är något som TQM beskriver som 
viktigt. Att tillämpa Plan-Do-Check-Act-modellen är ett verktyg för att genomföra 
detta i praktiken. 

En annan hörnsten i TQM handlar om att basera beslut på fakta. För att i 
praktiken kunna genomföra detta handlar det framtagna förslaget om att 
genomföra utvärderingar efter varje projekt. Genom att i styrgruppen ha 
medlemmar från olika avdelningar skapas i varje projekt en delaktighet och insyn 
för samtliga inblandade. De fyra punkterna beskrivs som hörnstenarna i TQM och 
är nyckeln till att sätta kunden i fokus. 

Enligt BPI-metoden är det viktigt organisera för förbättring för att skapa 
systematik i arbetssättet. Första steget är att bygga ett ledarskap som kan skapa en 
helhetsbild över projektet för de anställda, samt sätta individuella målsättningar. 
Den här helhetsbilden är det tänkt att chefsarkitekten och även den utsedda 
ledaren i styrgruppen ska ha. 

För att visa att ett ständigt arbete med kvalitét pågår samt att vissa principer 
efterlevs, kan organisationer certifiera sig mot olika kvalitetsledningssystem, bland 
vilka ISO är ett välkänt system. Jönköpings kommun är inte certifierad enligt 
detta. En undersökning om möjlighet till certifiering finns är dock en stark 
rekommendation. 

3.4.5 Förslag till modell för effektiviserat arbetsflöde 

I figur 15 har ett framtaget förbättringsförslag av arbetsflödet vid kommunal 
stadsplanering illustrerats. Den framarbetade illustrationen innehåller de framtagna 
förbättringsförslagen styrgrupp med projektansvarig, chefsarkitekt och 
projektutvärdering.  
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I olika fall behövs olika typer av översiktsplaner, såsom kommunomfattande 
översiktsplan, fördjupad översiktsplan eller översiktsplan för ramprogram. I 
illustrationen har typ av översiktsplan inte specificerats för att illustrationen ska 
gälla mer generellt än i ett specifikt fall.  

Om översiktsplanen inte är aktuell och en ny måste upprättas, är chefsarkitekten 
deltagande vid upprättande av den nya, för att säkerställa att stadens 
arkitektoniska, enskilda och allmänhetens intressen uppfylls. Chefsarkitekten är 
även med vid ett startmöte med styrgruppen.  

Vid upprättande av detaljplan är styrgruppen och dess projektansvarige 
byggherrens första kontaktperson för att underlätta kommunikationen. 
Chefsarkitekten, styrgruppen och byggherren arbetar sedan nära under 
upprättandet av detaljplanen för att tillgodose allas intressen.  

Efter beviljande av bygglov utför styrgruppen en utvärdering av processen från 
översiktsplan till färdiga bygghandlingar. Utvärderingen ska börja med att visa hur 
väl översiktsplanen motsvarat befintliga mål för markanvändning. Därefter 
utvärderas varje steg i processen för att slutligen jämföra slutresultatet med de 
tidigt uppsatta målen och visionen för respektive kommun. Positiva faktorer såväl 
som problem kan därför utredas och dokumenteras för att ta lärdom inför 
kommande projekt. 

En andra utvärdering görs efter att den nya stadsdelen erhållit tid att integreras i 
staden. Denna utvärdering ska innefatta allmänhetens uppfattning av området, 
boende såväl i som utanför området. Allmänhetens åsikt om estetik, sociala 
aspekter och säkerhet är intressant för att få feedback och kunna se ett resultat av 
området. De sociala aspekterna bör utförligt undersökas, huruvida de boende trivs 
på området samt bakomliggande orsaker. Säkerhet på området är en viktig punkt, 
som har samband med utformning av område, planering av belysning, 
upplåtelseformer m.m. Gällande liv och rörelse bör först värderas till vilken grad 
det är önskvärt. Liv och rörelse kan vara allt från ålderdomshem och parker, till 
restauranger och diskotek. Hur mycket offentlig verksamhet som är rimligt och 
vilken typ måste givetvis värderas för respektive område. För att i längden kunna 
skapa en uppfattning och förutse behov är det därför viktigt att dokumentera varje 
enskild fall. Rimligtvis borde denna utvärdering göras tidigast fem år efter området 
är färdigt, för att boende ska hinna flytta in och lära känna området samt kunna 
bilda en rättvis uppfattning. 

Efter att utvärderingarna är färdigställda ska de dels arkiveras, men framförallt ska 
de finnas lättillgängligt för personalen. Ju fler som vid något tillfälle läser en 
utvärdering, desto större är möjligheten att de i dokumentet beskrivna misstagen 
slipper upprepas. 

Modellen har diskuterats med Jönköpings kommuns samhällsbyggnadsstrateg och 
översiktsplanerare och båda har ställt sig positiva till den. 
Samhällsbyggnadsstrategen ville däremot inte uttala sig om huruvida en 
chefsarkitekt var nödvändig eller inte, men processkartan fungerar utan 
chefsarkitekt också. 
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Figur 15 Förslag till modell för effektiviserat arbetsflöde 
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4 Resultat och analys 

4.1 Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut i Jönköpings 

kommun och hur påverkade denna den befintliga 

stadsdelen Kålgården? 

En kartläggning av befintliga arbetsmetoder och rutiner har utförts och ett antal 
påtagliga brister har dokumenterats. En undersökning av hur planeringsprocessen 
och informationsflödet går till praktiskt har utförts och efterföljande text beskriver 
avvikelser från teorin samt brister som kan orsaka sänkt kvalitet i planeringen. 

4.1.1 Planprocessen i Jönköpings kommun 

I Jönköpings kommun är det framför allt avdelningarna översiktsplanerings-, 
plan-, mark-och exploaterings- och bygglovsavdelningen som driver processen för 
utförande och godkännande av en detaljplan. Det finns även ett antal avdelningar 
som utför mer detaljerade arbeten för tidigare nämnda avdelningar. Exempel på 
sådana avdelningar är VA-, gatu- och trafikavdelningen. I övrigt skickas 
detaljplaner på remiss till bland annat fritids-, skol och brandmyndigheten.110 

Planprocessen i Jönköpings kommun illustreras i figur 16. Vid planering och 
byggnation i Jönköpings kommun börjar processen med att kommunens politiker 
beslutar och fastställer mål och visioner de bedömer ligga i kommunens intresse. 
Dessa mål ska agera riktlinjer vid byggnation i staden.111 

Första steget i Jönköpings kommuns planeringsprocess är översiktsplanering, där 
översiktliga planer tas fram för att visa hur olika markytor i kommunen ska 
användas. Dessa planer ska följa de fastställda målen och respektive kommuns 
vision, för att säkerställa att kommunens intressen följs. När en översiktsplan är 
godkänd och byggnation planeras, framställs en detaljplan, som är en mer 
detaljerad och precis plan om hur respektive område ska användas. Efter att en 
detaljplan tagits i bruk efter eventuell uppdatering görs en ansökan om bygglov 
hos bygglovsavdelningen.112 

                                              

110 Intervjuperson 1 – Erik Blomdahl, översiktsplanerare, Jönköpings kommun 

111 Ibid. 

112 Ibid. 
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Figur 16 Processkarta för kommunal planeringsprocess 
Bild: Jönköpings kommun 

4.1.2 Stadsplaneringen i Jönköpings kommun 

Översiktsplaner finns som täcker hela Jönköpings kommun. Avdelningen för 
översiktsplanering arbetar ständigt med att ta fram nya översiktsplaner för aktuella 
områden för att uppfylla kommunens intressen. Planerna beskriver vilken typ av 
bebyggelse platsen är avsedd för samt hur bland annat vatten och avlopp ska 
utformas.  
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När bebyggelse blir aktuellt upprättas en detaljplan av kommunens planavdelning, 
i samarbete med byggherren. Vid upprättande av detaljplan krävs ofta 
kompromisser. Plankontorets uppgift är att säkerställa att kommunalt uppsatta 
visioner och mål följs, medan byggherren måste genomföra ett ekonomiskt 
hållbart projekt. På grund av planmonopolet har kommunen dock alltid rätten att 
bestämma. 

Mark- och exploateringsavdelningen delar in mark i tomter, skriver 
exploateringsavtal och bestämmer upplåtelseformer utefter kommunala riktlinjer 
och program. Om byggherren äger marken har de dock rätten att själva bestämma 
upplåtelseform. 

När en färdig detaljplan finns väger bygglovsavdelningen bygghandlingarna mot 
detaljplanen för att säkerställa att byggnationen stämmer med intentionerna som 
framställs i detaljplanen. Bygglovsavdelningen granskar även handlingarna mot 
övriga lagar och regler så att de följs. Bygglovsavdelningen agerar dock inte endast 
myndighet, utan är även ett serviceorgan som hjälper till att arbeta fram en bra 
lösning. 

4.1.3 Kålgården 

Ett av politikernas mål med bostadsområdet Kålgården var att Kålgården ska bli 
en länk mellan Centrum östra och Gamla flygfältsområdet. Det har det definitivt 
blivit och området kommer bli det ännu mer när det är färdigbyggt. 

Kritiken som kommit in till Jönköpings kommun för området att det är en 
gammal befolkning stämmer delvis. De har fler andelar äldre befolkning än övriga 
centrala stadsdelar, men att det är ”endast” gamla som bor stämmer inte, då 40 % 
av befolkningen är under 40 år. Analyseras åldersgrupper så har Kålgårdsområdet 
äldst befolkning i jämförelse med övriga centrala stadsdelar. Däremot inte mycket, 
utan för invånare över 40 år på de olika områdena är det cirka 10-15 
procentenheter mer på Kålgårdsområdet i jämförelse med resterande centrala 
stadsdelar. Jämförs det med hela Jönköpings kommuns befolkning är det 10 %. 
Statistiken för invånare över 65 år visar tydligare att Kålgården har en äldre 
befolkning i jämförelse med övriga centrala stadsdelar och hela Jönköpings 
kommuns invånare. En stor bidragande orsak till detta antas vara att de andra 
centrala stadsdelarna inte har så mycket nybyggnation och därför inte heller så 
mycket hissar, som äldre antas ha behov av oftare än yngre. 

Upplåtelseformerna på Kålgården är 70 % bostadsrätter och resterande 
hyresrätter. Det ger oftast en äldre befolkning då ekonomin i regel är stabilare för 
personer över fyrtio år. Den huvudsakliga anledningen till den höga andelen 
bostadsrätter är den dåvarande ekonomiska situationen. På grund av 
lågkonjunktur försvårades byggnationen, varför kommunen valde att 
kompromissa med byggherrarna. Kommunen lät byggherrarna bygga fler 
bostadsrätter vilket bidrog till att byggherrarna fann ekonomisk hållbarhet i 
fortsatt byggnation. Önskvärt i de centrala stadsdelarna är att ha lika delar 
bostadsrätter som hyresrätter, men Jönköpings kommun gav med sig för att inte 
riskera obebyggda områden. Detta dilemma utnyttjade byggherrarna. En annan 
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teori som är obekräftad är att Kålgården skulle kunna ha ett syfte att kompensera 
och förbättra statistiken, då de andra centrala stadsdelarna har övervägande 
hyresrätter. Undersökningar i rapporten tyder dock på att det inte var ett medvetet 
val i det syftet, utan var något byggherrarna styrt.  

Kålgården har också fått kritik gällande att för att vara en central stadsdel så är det 
för lite liv och rörelse. Det beror framförallt på grund av att det är så få 
affärslokaler för restauranger, affärer och andra verksamheter i det nybyggda 
området. Efter en granskning av kommunens detaljplaner gällande Kålgården har 
byggherrarna i samtliga områden haft affärslokaler som en valbarhet. Således har 
byggnation av dessa i stor utsträckning uteblivit, på grund av den dåliga ekonomi 
som rådde vid byggnationstillfället samt att byggherrarna inte såg värde i att ha 
lokaler för uthyrning som ekonomiskt hållbart på lång sikt. Affärslokaler och 
annan kommersiell service finns det väldigt lite av inom området. Det behovet 
ansåg kommunen kunna tillgodoses utanför planområdet och det finns mycket 
verksamhet runt omkring området som kan tillgodose det behovet. 

Kålgården har blivit så som Jönköpings kommun bestämde med detaljplanerna. 
Området är ett lugnt och utseendemässigt stilrent område som ligger centralt med 
goda möjligheter att ta sig runt i stadskärnan och utnyttja dess kommersiella 
verksamheter. Att det är en liten äldre och rikare befolkning är svårt att komma 
från då området är nybyggt, men Kålgården fungerar mycket bra till att vara en 
modern central stadsdel för alla åldersgrupper.  

Åtgärder som ska bidra till att detaljplanerna kontrolleras mindre av byggherrarna 
är framtagna. Med hjälp av tätare kontakt med byggherren samt bättre kontroller 
mot politiska mål och riktlinjer blir Jönköpings kommun, och liknande 
kommuner, en starkare aktör i framtida bebyggelse av centrala stadsdelar.  

4.1.4 Kommunikation 

Idag finns inget system för kommunikation och kontroll mellan 
planeringsprocessens olika steg, vilket leder till att några delar försvinner för varje 
steg och planen divergerar i förhållande till de ursprungliga målen. Slutresultatet 
kan därför påtagligt differera i jämförelse med målen, på grund av bristande 
kommunikation mellan avdelningar. Bristfällig strikthet mot upphandlande företag 
kan också vara en anledning till större spelrum på detaljplaner. 

Mellan avdelningar som Detaljplanering och Bygglov på Jönköpings kommun, 
finns en bra intern kommunikation enligt intervjukälla. Mellan avdelningarna 
Översiktsplanering och Detaljplanering kan kommunikationen dock anses 
bristfällig. Skadan detta kan medföra är att grundtankar och intentioner i en 
översiktsplan kan falla bort när den mer fördjupade detaljplanen upprättas. Vid en 
bristande kommunikation försämras möjligheten att hålla det från början tänkta 
spåret genom hela planeringsprocessen.  
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Bristande kommunikation internt på kommunen kan även orsaka problem för 
byggherrar. De kan få lägga mycket tid på att få tag på rätt person när frågor 
uppstår, om kommuntjänstemännen inte har koll på vem som arbetar med vilket 
projekt. Det har i Kålgårdsprojektet även förkommit att byggherrar på grund av 
detta blivit tvetydigt informerade gällande byggnation, vilket leder till förvirring 
och i värsta fall rena felaktigheter.  

4.1.5 Erfarenhetsåterföring 

Mark- och exploateringsavdelningen utför för vissa projekt en projektutvärdering. 
När resultat de anser anmärkningsvärda uppstår, positiva eller negativa, vill de 
utreda vad som var orsaken. Utredningen leder till dokument innehållande 
kunskap och erfarenheter som kan komma till användning i framtida projekt. I 
dagsläget finns dessvärre inte tid och personal till att nyttja dessa dokument till 
fullo. 

Mark- och exploateringsavdelningen använder sig även av ett processystem vid 
framtagande av exploateringsavtal. Ett digitalt system används, i vilket varje steg i 
processen beskrivs detaljerat. Detta system ökar överblicken över processen för 
avdelningens tjänstemän samt är starkt underlättande för nyanställda som ska sätta 
sig in i arbetet. Detta arbetssätt är i enlighet med TQM principer när det handlar 
om att arbeta med processer. Inom TQM är det viktigt att basera beslut på fakta, 
exempel på det är de utförda projektutvärderingarna. Om utvärderingarna kan 
komma att användas mer leder det till ett starkare beslutsunderlag, eftersom 
utvärderingarna blir en referens för resultat från tidigare tagna beslut. 

Inga rutiner finns på övriga avdelningar för att ta tillvara på kunskap eller 
erfarenheter från slutförda projekt. När en tjänsteman lämnar sin avdelning går 
därmed personens kunskaper och erfarenheter bort. Risken med detta är att varje 
nyanställd kommer repetera samma misstag tills lärdom har tagits och personlig 
erfarenhet erhållits. Om erfarenheter kan dokumenteras och sparas kan 
nyanställda ta åt sig av dessa utan att själva behöva göra dessa misstag. För varje 
misstag som slipper repeteras kan ett nytt istället göras, vilket fortare bidrar till 
avdelningens utveckling. 

Precis i enlighet med litteraturen är en av de stora svårigheterna med 
erfarenhetsåterföring, som beskrivs i intervjuerna, att finna tid samt engagera 
personalen så kunskapen utnyttjas till fullo. Om dokument skapas men ingen 
finner tid att läsa dem har erfarenhetsåterföringen inte fullföljts. Litteraturen 
illustrerar påtagligt exempel på svårigheter som beskrivits i genomförda intervjuer. 

För att undvika dessa problem och det ska löna sig att använda sig av 
erfarenhetsåterföring måste tid och resurser avsättas. Att endast arbeta med 
erfarenhetsåterföring i mån av tid är inte tillräckligt. Då är risken stor att det rinner 
det ut i sanden och prioriteras bort. Det tar tid att studera gamla dokument och 
kunna relatera nyttig information till nya projekt och det tar även tid att 
samanställa erfarenheter efter avslutat projekt. Därför behöver 
erfarenhetsåterföring vara en egen punkt i större projekt. 
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4.2 Hur kan Jönköpings stadsplaneringsprocess 

förbättras till ett mer systematiskt arbetssätt med 

bättre erfarenhetsåterföring? 

För att i större mån följa de ursprungliga målen, och därmed bygga efter 
Jönköpings kommuns intresse, är det därför relevant med framtagande av en 
metod för systematisk kommunikation. En förbättrad kommunikation kan 
tillsammans med rutinmässiga kontroller mot grundmålen öka kvaliteten på 
planeringen.  Den ger även möjlighet att skapa en bättre linje och involvering 
genom hela processen och därmed säkerställa att kommunens mål till en större 
grad uppfylls. Problemen som konstaterats och förväntas vara bakomliggande 
orsaker till de beskrivna utfallen är: 

 Långa beslutsvägar på kommunen 

 Bristfällig kommunikation mellan kommunala avdelningar samt med 
externa parter 

 Möteskultur som gör arbetet ineffektivt 

 Ingen skriftlig uppföljning av färdigställda projekt 

 Inga rutiner för erfarenhetsåterföring 

 Inga resurser avsatta för erfarenhetsåterföring 

 Intentioner eller detaljer kan tappas under planeringsprocessen 

4.2.1 Styrgrupp 

BPI-metoden pekar på vikten av att organisera för förbättring för att skapa 
systematik i arbetssättet. Framtaget förslag för att skapa konvergens mot denna 
betrodda metod är att införa styrgrupper. En styrgrupp är en projektledningsgrupp 
där en utsedd person från varje relevant avdelning på kommunen medverkar och 
agerar representant för respektive avdelning. Representanten ska delegera 
information och uppgifter till sin avdelning samt agera kontaktperson mot 
byggherre och intressenter. Inom styrgruppen utses en projektansvarig som agerar 
första kontaktperson för projektet och arbetar mycket administrativt. Fördelen 
med detta är att skapa kortast möjliga informationsvägar internt, men även mot 
byggherre och intressenter. En styrgrupp innebär en effektivisering av 
kommunikationen på kommunen, eftersom den innebär färre deltagare på möten. 
När projektledaren och representanterna arbetar mer administrativt och delegerar 
uppgifter får övriga tjänstemän mer tid och kraft att fokusera på sina uppgifter 
och därmed öka deras kvalitet. 
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4.2.2 Projektutvärdering 

Att efter varje projekt genomföra en utvärdering där de ursprungliga intentionerna 
och kommunala målen jämförs med det slutliga resultatet skapar en referensbild 
av hur arbetet gick samt om olika handlingar resulterade som förväntat. Positiva 
och negativa aspekter från projektet kan dokumenteras varpå slutsatser kan dras 
och erfarenheter skapas. När samtliga dokument arkiveras skapas en databas av 
erfarenheter som inte försvinner när tjänstemän lämnar avdelningen, utan istället 
kan nyttjas gång på gång för att effektivt lära nyanställda och med tiden höja 
kvaliteten på arbetet. 

Ett alternativ är att efter beviljande av bygglov göra en utvärdering av processen 
från översiktsplan till färdiga bygghandlingar. Utvärderingen ska börja med att visa 
hur väl översiktsplanen motsvarat befintliga mål för markanvändning. Därefter 
utvärderas varje steg i processen för att slutligen jämföra slutresultatet med de 
tidigt uppsatta målen. Positiva faktorer såväl som problem kan därför utredas och 
dokumenteras för att ta lärdom inför kommande projekt. 

Denna utvärdering sköts förslagsvis av styrgruppen och projektledaren mailar ut 
frågor och synpunkter till styrgruppen för att de sedan ska reflektera över dessa. 
Sedan hålls ett sammanträde efter detta där ett dokument skapas som sedan 
arkiveras. 

En andra utvärdering görs efter att den nya stadsdelen integrerats i staden. 
Rimligtvis borde denna utvärdering göras tidigast fem år efter området är i 
huvudsak färdigställt för att få en helhetsbild över området och staden. 

Det är viktigt att styrgruppen erhåller erforderliga resurser för att göra en ordentlig 
utvärdering som är så pass neutral att tjänstemännen i framtiden ser nytta i 
informationen och inte tycker att utvärderingen är för projektinriktad. Alla projekt 
ser olika ut och har olika parametrar som styr. Det gör att en för detaljerad 
utvärdering riskerar att bli en förlustaffär då det kostar mer att göra utvärderingen, 
än vad som fås ut av den. 

4.2.3 Chefsarkitekt 

Jönköpings kommun har idag ingen chefsarkitekt eller liknande befattningshavare. 
En chefsarkitekt arbetar för en arkitektonisk och estetisk helhet i staden, vilket i 
längden höjer kvaliteten på arkitekturen. Det innebär kortare beslutsvägar och 
underlättar för byggherrar och intressenter, eftersom informationsflödesvägen 
även förkortas. Några av de främsta ansvarsområdena en chefsarkitekt skulle ha 
är: 

 Skapa en enhetlig arkitektur i staden 

 Styra planeringen enligt de politiskt fastställda målen 

 Övergripande samordningsansvar för stadsbyggnadskontoret 

 Nära kommunikation med projektledare i styrgrupperna 

 Ansvarig för styrgrupper 
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4.3 Hur kan den framtagna metoden utarbetas till en 

robust samt generellt applicerbar metod vid framtida 

stadsbyggnadsplanering? 

I figur 15 (kapitel 3.4.5) har ett framtaget förbättringsförslag av arbetsflödet vid 
kommunal stadsplanering illustrerats. Den framarbetade illustrationen innehåller 
de framtagna förbättringsförslagen styrgrupp med projektansvarig, chefsarkitekt 
och projektutvärdering.  

I olika fall behövs olika typer av översiktsplaner, såsom kommunomfattande 
översiktsplan, fördjupad översiktsplan eller översiktsplan för ramprogram. I 
illustrationen har typ av översiktsplan inte specificerats för att illustrationen ska 
gälla mer generellt än i ett specifikt fall.  

Är översiktsplanen inte aktuell så en ny måste upprättas, är chefsarkitekten 
deltagande vid upprättande av den nya, för att säkerställa att stadens arkitektoniska 
intressen uppfylls. Chefsarkitekten är även med vid ett startmöte med styrgruppen.  

Styrgruppen upprättas när aktuell översiktsplan är färdigställd. Den består av olika 
tjänstemän beroende på projekt. Förslagsvis en tjänsteman från 
detaljplaneavdelningen, en från översiktsplaneavdelningen och en från 
bygglovsavdelningen. Är byggherren markägare har Mark- och 
exploateringsavdelningen inte lika stor roll i projektet, som om kommunen äger 
marken. Markägaren anses inte relevant för informationsflödet i detta fall och har 
därför inte illustrerats i processkartan.  

Vid upprättande av detaljplan är styrgruppen och dess projektansvarige 
byggherrens första kontaktperson för att underlätta kommunikationen. 
Chefsarkitekten, styrgruppen och byggherren jobbar sedan nära under 
upprättandet av detaljplanen för att tillgodose allas intressen.  

Efter beviljande av bygglov utför styrgruppen en utvärdering av processen från 
översiktsplan till färdiga bygghandlingar. Utvärderingen ska börja med att visa hur 
väl översiktsplanen motsvarat befintliga mål för markanvändning. Därefter 
utvärderas varje steg i processen för att slutligen jämföra slutresultatet med de 
tidigt uppsatta målen. Positiva faktorer såväl som problem kan därför utredas och 
dokumenteras för att ta lärdom inför kommande projekt. 

En andra utvärdering görs efter att den nya stadsdelen erhållit tid att integreras i 
staden. Rimligtvis borde denna utvärdering göras tidigast fem år efter området är i 
huvudsak färdigt.  

Processkartan har diskuterats med Jönköpings kommuns samhällsbyggnadsstrateg 
och översiktsplanerare och båda har ställt sig positiva till den. 
Samhällsbyggnadsstrategen ville däremot inte uttala sig om huruvida en 
chefsarkitekt var nödvändig eller inte. 
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Används Plan-Do-Check-Act-metoden i hela processen kommer processkartan att 
vara robust nog för att appliceras på andra centrala stadsdelar i Jönköpings 
kommun och även centrala stadsdelar i andra kommuner. Cirkeln sluts genom att 
arkiverade dokument används som material vid startmöte för nya liknade projekt.  

. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Syfte 

”Arbetets syfte är att förbättra framtida centrala stadsdelar genom utveckling av arbetsmetoder.” 

Syftets uppfyllandegrad kan i dagsläget endast vara en hypotetisk bedömning. För 
att se huruvida syftet uppfyllts i verkligheten krävs att modellen appliceras under 
framtida byggnation. Därefter kan uppförda stadsdelar utvärderas och jämföras 
med tidigare, varpå eventuella förbättringar kan dokumenteras. 

5.1.2 Mål 

”Målet med arbetet är att genom utvärdering av en processkartläggning utveckla en modell för 
systematiskt arbetssätt med bättre erfarenhetsåterföring i stadsplaneringsarbete.”  

Genom första frågeställningen dokumenterades i dagsläget existerande problem 
och brister i arbetssättet. Därefter undersöktes vilka effekter det har haft i 
praktiken, genom fallstudien av Kålgården. I andra frågeställningen utarbetades 
förbättringsförslag för ett mer systematiskt arbetssätt med bättre kommunikation 
och erfarenhetsåterföring. Resultatet var baserat på Jönköpings kommun och 
Kålgården som fall. I tredje frågeställningen undersöktes hur de framtagna 
förslagen kunde generaliseras för att vara applicerbara även i fler städer än 
Jönköping.  

Målet är uppfyllt i och med att uppsatta frågeställningar har besvarats och en 
modell har utvecklats med förbättringar som förebygger brister som existerar i 
dagsläget. 

5.1.3 Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut i Jönköpings kommun 
och hur påverkade denna den befintliga stadsdelen Kålgården? 

Resultatet visar att stadsplaneringen i Jönköpings kommun följer planprocessen 
enligt PBL, men att det finns förbättringsmöjligheter gällande kommunikation och 
erfarenhetsåterföring. Kommunikation mellan avdelningar och externa parter är 
otroligt viktig och måste fungera. Dålig kommunikation är en bidragande orsak till 
förseningar, missförstånd och felaktigheter. 

Informationen om hur stadsbyggnadsprocesessen i Jönköpings kommun ser ut 
har vi fått mestadels från intervjuer. Det kan göra att resultatet är lite missvisande 
då det framkommer mycket personliga åsikter. Vi tror dock inte detta då vi har 
valt ut olika intervjupersoner med omsorg och nästan alla har pekat på samma 
problem. 
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Gällande erfarenhetsåterföring finns få systematiserade rutiner. Mark- och 
exploateringsavdelningen strävar efter att utföra utvärderingar efter projekt de 
anser anmärkningsvärda. Vi anser det positivt att delar av stadsbyggnadskontoret 
har visat medvetenhet i vikten av erfarenhetsåterföring. Det är en förbättring i 
riktning mot syftet med denna rapport, att förbättra framtida centrala stadsdelar 
genom förbättring av arbetsmetoder. 

Det är synd att mycket material från Kålgården är slängt. Rapporten kanske hade 
kunnat vara mer precis, men vi är nöjda med att kunnat bevisa ifall ryktet att 
Kålgården har en gammal och rik befolkning stämmer eller inte. Det stämmer 
delvis, för de har en något rikare och äldre befolkning, men det är långt ifrån 
endast personer i de här åldersgrupperna respektive inkomstgrupperna utan det är 
en blandad befolkning. Att hela området är nybyggt och modernt utrustat, gör att 
området attraherar en äldre och rikare befolkning, vilket är svårt att komma ifrån. 
Vi tycker Kålgården är ett bra område att bo i oavsett ålder eller inkomst. 

Vi tycker att Jönköpings kommun måste var hårdare mot byggherrarna. Inte ge 
valbarheter som de egentligen vet kommer att väljas bort utan vara mer bestämda. 
Hade Jönköpings kommun varit det när detaljplanerna för Kålgården skapades 
hade Kålgården med största sannolikhet haft mer ”liv och rörelse” i området.  

En punkt som reflekterats över inom gruppen gällande offentlig verksamhet samt 
”liv och rörelse” i Kålgården, är huruvida Atollen tagits med i beräkningarna vid 
planeringen. Kålgården var vid uppförandet något avsides från övriga centrum, 
även mindre livligt. Köpcentrum- och verksamhetslokalerna i- och kring Atollen 
flyttar östra centrums absoluta tyngdpunkt en nämnvärd bit i Kålgårdens riktning. 
Atollen befinner sig direkt över gatan från Kålgårdens nordvästra del, vilket vid 
fullt färdigställande kommer öka närheten till centrums tyngdpunkt samt 
möjligtvis göra att Kålgården smälter in mer i kärnan. Planer på detta är inget som 
kunnat hittas, ingen har heller kunnat bekräfta en intention för detta. Det är 
endast ett reflekterande av en möjlig ursprunglig plan eller ett lyckat utfall. 

5.1.4 Hur kan Jönköpings stadsplaneringsprocess förbättras till 
ett mer systematiskt arbetssätt med bättre erfarenhetsåterföring? 

Mark- och exploateringsavdelningen har visat medvetenhet i vikten av 
erfarenhetsåterföring och upplärning av nya tjänstemän och införde därför ett 
processystem för framtagande av exploateringsavtal. Detta är det arbetssätt som 
mest liknar de teorier vi läst om i litteraturstudien. Vi anser att det är ett bra 
initiativ för en utveckling i rätt riktning och bör uppmärksammas av övriga 
avdelningar. Arbetssättet är även ett bra steg mot rapportens uppsatta mål 
gällande ett systematiskt arbetssätt. Bättre erfarenhetsåterföring medför att färre 
fel kommer att upprepas, vilket sparar tid och resurser för samtliga inblandade 
parter.  
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Det framarbetade förslaget med styrgrupp fick under intervjuerna positiv respons. 
Förslaget om styrgrupp växte fram i början av arbetet och det underlättade en hel 
del att redan tidigt i arbetet ha ett förbättringsförslag som vi kan arbete vidare med 
och utveckla. Att införa en styrgrupp för varje stort projekt skapar systematik i 
arbetet samt en kortare informationsväg. Detta skapar en starkare och effektivare 
organisation, vilket bidrar till måluppfyllelsen i denna rapport. 

Chefsarkitektförslaget kom också fram tidigt i arbetet. Det byggde vi vidare på och 
utvecklade en hel del, från traditionell stadsarkitekt till en chefsroll med olika 
funktioner. 

Att efter varje stort projekt genomföra projektutvärderingar skapar med tiden ett 
stort kunskapsunderlag med förbättrade riktlinjer och dokumenterade misstag. 
Denna typ av erfarenhetsåterföring bidrar till att nya tjänstemän fortare kan läras 
upp och komma in i rutiner utan att först behöva begå samma misstag. Det är en 
princip som fungerar likadant som vetenskap och inlärning i samhället, ny 
information arbetas fram för att dokumenteras och i nästa generation läras in på 
en kortare tid. 

Vi är nöjda med de förbättringsförslag vi har tagit fram. Arbetet med dessa har 
utvecklat förslagen och även grundat sig på befintliga teorier som vi studerat i 
litteraturstudien. 

Vi märkte att de yngre på Jönköpings kommun är mer intresserade av förändring 
än de som varit där en längre tid. Det kan bero på flera saker, såsom att de äldre 
vet mer, de äldre tycker slentrianmässigt att det fungerar som det gör idag, de 
yngre är ambitiösa (kanske till och med överambitiösa), men det enda sättet att ta 
reda på om en förändring är värd att göra är att testa. Det problematiska med att 
testa teorierna är då att de äldre generellt sett har mer att säga till om vilket leder 
till att nya förslag är svåra att genomföra. 

5.1.5 Hur kan den framtagna metoden utarbetas till en robust 
samt generellt applicerbar metod vid framtida 
stadsbyggnadsplanering? 

Efter att ha spenderat tid på att förstå proceduren om hur 
stadsplaneringsprocessen gick till, gjorde vi ett förslag till effektivare arbetsflöde i 
form av en processkarta. Processkartan skickades till en utav översiktsplanerarna i 
Jönköpings kommun där vi bad om kommentarer och kritik. Kritiken som utgavs 
tog vi åt oss och gjorde sedermera en reviderad processkarta som nu syns i 
rapporten. Översiktsplaneraren uttalade sig därefter muntligt om processkartan 
där han ställde sig positivt till den. Han ansåg också att den var robust nog för att 
användas på de flesta centrala stadsdelar i städer liknande Jönköping. 

I den sista intervjun som gjordes redovisades processkartan för 
samhällsbyggnadsstrategen i Jönköping kommun. Hans utlåtande var positivt och 
därmed anser vi att den teoretiskt är robust och klarar flertalet centrala stadsdelar 
vad gäller kommunikation och erfarenhetsåterföring, men behöver appliceras i 
praktiken för att få ett slutgiltigt svar. 
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Vi hoppas att redovisad processkarta kan komma till användning och att 
Jönköpings kommun, eller andra kommuner ska testa den i kommande 
stadsbyggnadsprojekt. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Vi lade många timmar på att försöka förstå hur kommunen arbetade, vilka 
processer de hade och vilka processer de skulle kunna förbättra. I arbetet med 
detta så hade vi stor hjälp av den litteraturstudie som vi gjorde i början. 
Litteraturstudien var definitivt nödvändig och i tillfredställande mängd för att 
kunna lära oss grunderna i processarbeten. 

De två andra metoder vi använde oss av för att besvara våra frågeställningar var 
intervjuer och dokumentanalys, samt en fallstudie på den centrala stadsdelen 
Kålgården. 

Intervjuerna vi hade var av blandad kvalitet. Vissa intervjuer var väldigt nyttiga för 
att både få helhetsbilden och vissa detaljer, medan vissa inte gav så mycket alls. Vi 
hade till exempel en intervju med en ordförande för en bostadsförening på 
Kålgården, som intervjuades i egenskap av boende på Kålgården. Tanken med att 
intervjua en ordförande var att hitta en representant för en hel förenings samlade 
åsikter. Vid vidare diskussioner framgick att alla i föreningen givetvis inte hade 
samma åsikt. Intervjun fick senare väljas bort i rapporten för att inte skapa en 
subjektiv bild av Kålgården. För att skapa en mer sanningsenlig bild hade det 
krävts att antingen intervjua ett antal procent av Kålgårdens invånare, eller utföra 
en enkätundersökning. Eftersom antalet boende går upp i tusental skulle detta bli 
tidsmässigt orimligt. Undersökningens fokus riktades därför mer åt kommunens 
arbetssätt och det fysiskt existerande området rent objektivt.  

Att använda sig av intervjuer som informationskälla medför alltid ett risktagande 
gällande tillförlitligheten. Det är möjligt att ett liknande arbete skulle kunna skilja 
sig i resultatet, men intervjuobjekten är valda med omsorg och vi har analyserat all 
information så objektivt som möjligt samt i största möjliga mån filtrerat bort 
personliga åsikter. Vi tror därför att ett liknande arbete skulle få ett liknande 
resultat. 

Dokumentanalysarbetet vi gjorde har varit ganska svårt. Information från 
framförallt Kålgården är väldigt gammal och bristfällig. Det fanns mycket 
information inom ämnet, men mycket var irrelevant och vissa viktiga delar 
återfanns inte. Mycket sökande har gjorts efter rent konkreta mål för Kålgården. 
Vad intentionerna var gällande mångfald såsom åldersuppdelning, inkomst, 
minoritetsgrupper och familjesituation är punkter där målsättningar hade varit 
intressanta för rapporten. För att värdera en måluppfyllelse krävs någon form av 
mål. Vi har där fått utgå från kommunens dokument Stadsbyggnadsvisionen och 
jämföra med deras mål som är generella för hela stadskärnan. Som en komponent 
av stadskärnan är måluppfyllelsen i Kålgården god, främst motsvarande 
bostadskomponenten. Övriga dokument vi har analyserat är detaljplaner samt 
statistik framtagen av Jönköpings kommun. Denna typ av dokument består av 
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väldigt konkret statistik och beskrivningar, vilket ger en objektiv bild. Vad som 
skulle kunna skilja sig i resultat om denna undersökning utfördes igen, är ifall fler 
källor eller dokument återfunnits. Vi anser därför att tillförlitligheten är hög.  

Vi tycker att vi lyckats väldigt bra med att besvara frågeställningarna och uppnå 
syftet med rapporten genom de metodval vi använt oss av. För att erhålla ett ännu 
bättre resultat skulle en liknande fallstudie kunna utföras på ett liknande område i 
en annan kommun. Därigenom skulle arbetssätt och resultat kunna jämföras för 
att sedan ta fram de bästa arbetsmetoderna från varje part.
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6 Slutsatser och rekommendationer 

6.1 Slutsats 

Avdelningen mark- och exploatering bestämmer vad kommunägd mark ska 
användas till med hjälp av de kommunala riktlinjer och program som bestämts av 
Jönköpings politiker. Planavdelningen konstruerar detaljplaner där byggherren 
oftast har inflytande, när detaljplanen är färdigställd söker byggherren bygglov. 
Vid stora projekt krävs även en kontrollplan, kontrollansvarig mm. Detta är för att 
förhindra byggfusk och se till så att de godkända bygghandlingarna följs. 

Idag råder många gånger en bristande intern kommunikation på 
stadsplaneringskontoret i Jönköpings kommun. Detta har medfört att kommunens 
mål och visioner i viss mån faller bort när detaljplanen konstrueras. Detta är ofta 
på grund av att byggherren vill få ett så ekonomiskt lönsamt projekt som möjligt. I 
fallet Kålgården fanns önskemål om att det skulle bli en mer levande stad än vad 
resultatet blev. En stor faktor till att det inte blev mer levande var att det inte 
fanns några krav på affärslokaler i detaljplanerna som vann laga kraft.   

Vad gäller att dokumentera erfarenheter från genomförda projekt var mark- och 
exploateringsavdelningen den enda avdelningen som gjorde detta av de 
avdelningar som granskades. Resterande avdelningar använde sig av personlig 
erfarenhet och i viss mån muntlig erfarenhetsåterföring, vilket är problematiskt då 
nyanställda inte kan ta lärdom av gamla misstag på samma sätt som om det fanns 
dokument att läsa. Viktig information kan också gå förlorad vid pensionsavgångar 
och när personal slutar. 

Förbättringsförslagen har främst fokuserats på att skapa en bättre kommunikation 
inom kommunens olika stadsplaneringsavdelningar. Blir den interna 
kommunikationen bättre medför detta också med stor sannolikhet att den externa 
kommunikationen också blir bättre. 

Det första framtagna förslaget blev att konstruera en styrgrupp som innefattar de 
viktigaste komponenterna vid godkännande av en detaljplan. De består förslagsvis 
av en person från översikts-, plan-, mark- och exploaterings- och 
bygglovsavdelningen. Dessa medlemmar fördelar då arbetet samt representerar 
andra mindre avdelningar på möten. Detta skapar kortare informationsflöden och 
mindre tidskrävande möten vilket medför att samtliga avdelningar kan arbeta mer 
effektivt. I styrgruppen utses även en projektledare som är förstahandskontakt för 
byggherren. Detta skapar mindre förvirring för byggherren samt gör arbetet mer 
effektivt även för en andra part.  

En projektutvärdering bör göras efter varje slutfört projekt. Förslagsvis en 
utvärdering efter godkända bygghandlingar och en när det nya området integrerats 
i staden några år senare. Detta görs för att jämföra resultat med ursprungliga 
intentioner. Både positiva och negativa aspekter bör dokumenteras och sparas i en 
databas. Görs detta kontinuerligt kommer nyanställda att kunna läsa sig till vilka 
misstag som begåtts samt vilka metoder som visat sig effektiva vid specifika 
projekt. Detta gör att erfarenhet inte försvinner när personal slutar. 
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Ett mer hierarkiskt förslag vore att införa en chefsarkitekt eller likande 
chefsbefattning i Jönköpings kommun. Detta skulle medföra att en person har 
huvudansvar gällande stadens arkitektur, utformning och ha övergripande ansvar 
över styrgrupperna. Förslaget skulle skapa kortare beslutsvägar och därmed 
underlätta för byggherrar och intressenter. 

Vad som slutligen bör tilläggas är att en chefsarkitekt eller likande chefsbefattning 
inte behöver vara nödvändig utan förslaget till ett effektivare arbetsflöde går att 
genomföra utan en person med denna roll. 

Fallstudien på Kålgården resulterade i att Jönköpings kommun beställt det område 
de har fått. De var inte tillräckligt hårda mot byggherrarna vid olika beslut som 
resulterade i att det inte är så mycket affärslokaler och dylikt. Området är ett lugnt 
och utseendemässigt stilrent område som ligger centralt med goda möjligheter att 
ta sig runt i stadskärnan och utnyttja dess kommersiella verksamheter. Att det är 
en liten äldre och rikare befolkning är svårt att komma från då området är 
nybyggt. Att det finns hissar i alla bostäder attraherar äldre personer då det är en 
bristvara med hiss i övriga centrala stadsdelar. 

Processkartan som är gjord för att svara på tredje frågan, är en sammankoppling 
av förbättringsförslagen i en processkarta. Den ska vara robust nog för att kunna 
appliceras på liknande stadsdelar i andra kommuner om kvalitetstänket följer 
beskrivna kvalitetsmetoder i litteraturstudien. 

 

6.2 Rekommendationer 

Att skapa ett effektivare arbets- och informationsflöde är alltid aktuellt. Vidare 
arbeten på ämnet skulle kunna vara att utforma en eller flera mallar för hur 
erfarenhetsåterföring skulle kunna dokumenteras. Det skulle även vara intressant 
att dokumentera hur de mindre avdelningarna, som också bidrar till hur 
detaljplanerna utformas arbetar.  

Vidare kommer det efter ett par år när förslag från denna rapport applicerats, vara 
intressant att analysera om teorierna håller i verkligheten. Det kan analyseras om 
nyanställda får en bättre grund, om det smugit in några dolda aktiviteter i 
processkartan, samt om förslaget till ett mer effektiviserat arbetsflöde är så robust 
som önskat med några år på nacken. 

Ett annat intressant område vore att granska varför och hur Jönköpings kommun 
skulle kunna uppnå kraven för att bli certifierade för ISO-9001 och ISO-14001 likt 
Kalmar kommun blev år 2011.  
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9.1 Bilaga 1 - Utvärdering av stadsdelen Kålgården i 

Jönköping 

 

Ärende 
Jönköpings kommun och särskilt de centrala delarna av Jönköping är inne i en 
expansiv period. Ett betydande bostadsområde, Kålgården, har tillkommit och 
planering pågår av ytterligare byggnation utmed Södra Munksjön.  

Som en del av stadsbyggnadsutvecklingen är det angeläget att utvärdera 
genomförda bostadsbyggnadsprojekt för att ta med erfarenheterna till kommande 
projekt. Några sådana utvärderingar har dock inte gjorts tidigare i Jönköpings 
kommun och det är mycket sparsamt med liknande arbeten bland övriga 
kommuner i Sverige.  

Mot denna bakgrund vore det intressant att genomföra en utvärdering av de nya 
kvarteren i Kålgården. Detta kan med fördel utföras som ett examensarbete. 

 

Mål och syfte 
Stadsbyggnad är att skapa goda livsmiljöer utifrån ett helhetsperspektiv och 
omfattar gestaltning och planering utifrån kommunens samtliga ansvarsområden. 

Utvärderingens syfte är att få erfarenheter och kunskaper om stadsdelsutveckling 
på ett strukturerat sätt som kan tas tillvara vid framtida bostadsbyggnadsprojekt i 
Jönköpings kommun (exempelvis planeringen av Södra Munksjön). I detta ingår 
också att försöka utveckla en metod för återkommande erfarenhetsåterföring av 
genomförda bostadsbyggnadsprojekt i kommunen, såväl projekt för nybebyggelse 
som förtätning och omvandling.  

Utvärderingen ska ge svar på om uppställda visioner och mål i olika styrdokument 
uppfyllts i de uppförda kvarteren. Det handlar framförallt om fysiska och sociala 
kvaliteter i form av god stadsmiljö och ett gott stadsliv.  

En viktig del i utvärderingen är att också fastställa hur väl utfallet stämmer 
överens med planerna. Blev det som det var tänkt eller ändrades planerna 
allteftersom? Skedde utbyggnaden i den takt som det var tänkt? Vad har 
Kålgården kostat – både totalt och specifikt för Jönköpings kommun? 
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Genomförande 

Utvärderingen kan med fördel genomföras genom faktainsamling, genomgång av 
tidigare planer och styrdokument samt intervjuer med till exempel: 

 nyckelpersoner som var involverade i planeringen,  

 förvaltningar inom välfärdsområdet,  

 byggherrar,  

 representanter för bostadsrättsföreningar i området,  

 hyresgäster, 

 representanter för övriga intressenter i området.  

 
Eventuellt kan enkätfrågor utarbetas och skickas till de boende på Kålgården.  

 

Kommunala stipendier 
Det utgår ingen ersättning för själva arbetet. Däremot finns möjlighet att ansöka 
om kommunala stipendier. Mer information om detta finns på kommunens 
webbplats. 

Andreas Zeidlitz 
utredningschef 
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9.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor – Erik Blomdahl, 

översiktsplanerare, 2013-10-15 

 

1. Hur går planeringsprocessen till? 

2. Finns något teoretiskt system/plan för hur planeringen ska gå till? 

3. Hur fördelas arbetet på kommunens respektive avdelningar? 

4. Hur går informationsflödet/kommunikationen till? 

5. Pågår någon förbättringsprocess av arbetet? 

6. Anser du att behov finns av förbättring eller systematisering av arbetssätt 
och/eller kommunikation? 

7. Finns rutiner för erfarenhetsåterföring? Hur fungerar de? 

8. Anser du att erfarenhetsåterföring idag kan förbättras och är förbättring i 
så fall relevant? 

9. Har allmänheten/intressenter någon inblick eller inflytande på planeringen? 

10. Hur har ni fått feedback om Kålgården från boende och övriga invånare? 

11. Sker någon form av informationsutskick, artikelpublicering eller liknande så 
allmänheten informeras om planeringen? 
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9.3 Bilaga 3 – Intervjufrågor – Nils-Erik Wetterbratt, 

F.d. planarkitekt, 2013-10-21 

 

1. Vad var din roll i planeringen av Kålgården? 

2. Kan du berätta lite kortfattat hur planeringsprocessen gick till på 
Kålgården? 

3. Fanns byggherrespekulanter på området redan innan DP upprättades? Tror 
du att de påverkade DP? 

4. Hur ser du på Kålgården som helhet? Positivt resp. negativt med området? 

5. Om du jämför ursprungsplanerna och Kålgården idag, blev det som ni 
hade tänkt? 

6. Hur väl bevarades kommunens intressen från politikernas uppsatta mål – 
ÖP – DP – upphandling och byggnation? Tappades detaljer på vägen? 

7. Använde ni er av någon form av erfarenhetsåterföring? Information från 
föregående uppbyggda stadsdelar eller om det dokumenterades något från 
Kålgården? 

8. Fanns gamla dokument sparade, som användes som erfarenheter och 
därmed gynnade Kålgårdens planering? 

9. Vi har spånat lite på att en styrgrupp bestående av en medlem från 
respektive kommunavdelning kanske skulle vara intressant för framtida 
byggnadsprojekt för att se till så att allas intressen bevaras från 
ursprungsidén till färdigt område, vad tror du om det? 

10. Har du tips på andra kontakter som skulle vara intressant för vårt 
examensarbete? 
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9.4 Bilaga 4 – Intervjufrågor – Pierre Krusing, chef 

nyproduktion, HSB Göta, 2013-10-29 

 

1. Vad har du för arbetsuppgifter? 

2. Hur ser planeringsprocessen ut på HSB? 

3. Hur ser planerna ut inför byggnationen på Kålgården? 

4. Hur tänker ni kring parkeringsfrågan? 

5. Under hur lång tid pågick planeringen inför Kålgårdsbyggnationen? 

6. Fick ni någon kritik av era idéer och tvingades ändra? (Av 
allmänheten/planeringskontoret) 

7. Hur tät kontakt har ni med planarkitekterna? 

8. Har ni möjlighet att få inflytande på detaljplanerna? 

9. Är planerna spikade eller går det att få lite spelrum? 

10. Anser du att företag bör få mer eller mindre inflytande på detaljplanerna? 

11. Har ni någon speciell erfarenhet från tidigare projekt på Kålgården, inför 
kommande? 

12. Har ni något system för hur erfarenhet ska återföras till framtida projekt? 
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9.5 Bilaga 5 – Intervjufrågor – Mattias Karlsson, 

planarkitekt, 2013-10-30 

 

1. Hur går detaljplaneringsprocessen till? 

2. Följs någon teoretisk process vid upprättande av detaljplaner? 

3. Följs de politiska målen? (t.ex. stadsbyggnadsvisionen) 

4. Var uppstår de flesta problemen med en detaljplan? 

5. Hur nära jobbar ni med de övriga avdelningarna? 

6. Hur fungerar kommunikationen med de övriga avdelningarna? 

7. Har ni nära samarbete med byggherrarna?  

8. Uppstår det ofta intressekonflikter? 

9. Finns det någon form av erfarenhetsåterföring i arbetet idag? 

10. Vi har tänkt på en styrgrupp vid planering, är det intressant? 

11. Har allmänheten/intressenter någon inblick eller inflytande på planeringen? 
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9.6 Bilaga 6 – Intervjufrågor – Ulf Mattson, 

bygglovschef, 2013-11-01 

 

1. Hur går bygglovsprocessen till vid större byggnationer? (ej villor m.m.) 

2. Finns det några ständigt återkommande problem eller felaktigheter i 
bygglovsprocessen? T.ex. vanliga fel i bygghandlingar. 

3. Finns det något system för kommunikation med de andra avdelningarna 
för att säkerställa att alla riktlinjer följs? 

4. Hur fungerar informationsflödet på er avdelning? Mellan avdelningar? 
Muntligt, samråd, dokument? 

5. Ser ni direkt till detaljplanen när ni beviljar bygglov, eller undersöker 
djupare som t.ex. i kommunala riktlinjer för att säkerställa att DP inte har 
några brister? 

6. Pågår någon förbättringsprocess av arbetssättet? 

7. Anser du att behov finns av förbättring eller systematisering av arbetssätt 
och/eller kommunikation? 

8. Finns rutiner för erfarenhetsåterföring? Hur fungerar de? 

9. Anser du att erfarenhetsåterföringen idag kan förbättras och är förbättring i 
så fall relevant? 

10. Vi arbetar på en fallstudie om Kålgården, medverkade du i 
bygglovsprocessen, eller har någon erfarenhet av stadsdelen? 

11. Vi har undersökt om en styrgrupp med representanter från olika aktuella 
avdelningar skulle vara relevant att ha i varje projekt, vad tycker du? 
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9.7 Bilaga 7 – Intervjufrågor – Lise-Lotte Johansson, 

exploateringssamordnare, 2013-11-15 

 

1. Hur arbetar ni på Mark- och exploateringsavdelningen? 

2. Hur går det till när ni bestämmer upplåtelseformer? 

3. Finns det några ständigt återkommande problem eller svårigheter? 

4. Finns det något system för kommunikation med de andra avdelningarna 
för att säkerställa att riktlinjer följs? 

5. Hur fungerar informationsflödet på er avdelning? Mellan avdelningar? 
Muntligt, samråd, dokument? 

6. Har ni något system för att nyanställda snabbt ska komma in i arbetssätt, 
rutiner och regler? 

7. Pågår någon förbättringsprocess av arbetssättet? 

8. Anser du att behov finns av förbättring eller systematisering av arbetssätt 
och/eller kommunikation? 

9. Finns rutiner för erfarenhetsåterföring? Hur fungerar de? 

10. Anser du att erfarenhetsåterföringen idag kan förbättras och är förbättring i 
så fall relevant? 

11. Vi har undersökt om en styrgrupp med representanter från olika aktuella 
avdelningar skulle vara relevant att ha i varje projekt, vad tycker du? 
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9.8 Bilaga 8 - Intervjufrågor - Stefan Lind, 

Samhällsbyggnadsstrateg, 2013-12-16 

 

1. Vad är din roll i kommunens stadsplanering? 

2. Vad är önskvärt gällande åldersfördelning i ett centralt bostadsområde? 

3. Vad är önskvärt gällande upplåtelseformer i ett centralt bostadsområde? 

4. Hur lyckat tycker du att kålgården är med hänseende till de två ovanstående 
frågorna? 

5. Vad tycker du om att ha en stadsarkitekt? 

6. Hur ser kommunikationen ut mellan dig och planeringsavdelningarna? 

7. Hur ser du på att ha rutiner för projektutvärdering och vem ska i så fall 
utföra dessa? 

8. Vi har bifogat två viktiga delar från vårt arbete. Vad tycker du om dessa, 
har du några förslag till förbättringar? 
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9.9 Bilaga 9 – Förvärvsarbetande i centrala stadsdelar 

i Jönköping  
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9.10 Bilaga 10 - Områdesfakta Kålgården  


