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Samrådsmöte syftar till utveckling och samhällsbyggnad! 
 
Jönköpings kommun, som är 10:e största kommunen i Sverige, har en positiv utveckling i 
många avseenden. En utveckling som är sammansatt av utveckling inom näringsliv och 
offentlig verksamhet, som tillsammans också leder till positiv utveckling av befolkningen. 
 
För 2019 redovisas att drygt 141.000 invånare bor och skattar i Jönköpings kommun. För alla 
dessa gäller det att kommunen uppfyller ett antal åtaganden vad gäller grundläggande 
betingelser för skola, vård, socialt ansvar, bostäder, infrastruktur, vatten o avlopp, 
kommunikation m.m. Ja listan kan göras lång över den service som kommunens tjänstemän 
och politiker ansvarar för. 
 
Vad gäller bostadsproduktion, där målet är nyproduktion av 1.000 bostäder per år, finns det 
ett omfattande regelverk, både nationellt och till vissa delar kommunalt. I vår kommun är det 
så organiserat att Tekniska Kontoret ansvarar för att anvisa och upplåta kommunal mark, för 
vilket det finns särskilda och detaljerade regler medan Stads Byggnads Kontoret ansvarar för 
att upprätta detaljplaner och bevilja bygglov. Också detta noga reglerat i lagar och 
förordningar. Tyvärr verkar processerna kring nyproduktion längre och mer tidsödande än i 
jämförbara kommuner, vilket det finns anledning att utreda och se hur dessa kan speedas upp. 
 
Dock är det också viktigt att ge våra invånare möjlighet att ta del av och få ge synpunkter på 
olika delar av kommunens verksamhet. Vad gäller byggnation så sker detta i så kallade 
Samrådsmöten där både berörda och andra medborgare får möjlighet att ta del av 
presentationsmaterial och kunna bidra med konstruktiva synpunkter. Vid dessa tillfällen möter 
tjänstemän och politiker intresserade medborgare för att i dialog ta del av varandras 
synpunkter och argument.  
 
I den bästa av världar blir det en bra dialog som bidrar till att etablering av exempelvis 
Trygghetsboende eller andra bostadsprojekt kan realiseras och då på sådant sätt att 
kommunen når målet med 1.000 nya bostäder per år. Om man vid varje samrådsmöte skulle 
mötas av en publik där en del framhåller uppfattningen ”att bygg gärna men inte här” eller  ”vi 
tycker att 0-produktion är att föredra”, då skulle Jönköpings kommun stanna i utvecklingen 
och de värden och styrkor som kommunen idag representerar skulle riskera att raseras och 
hindra en fortsatt positiv utveckling. 
 
Samrådsmötena är till för att föra projekten framåt på bästa möjliga sätt, därför gäller det att 
alla tar ansvar för att bidra till en positiv samhällsbyggnad. Både tjänstemän, politiker och 
medborgare. Det är vi tillsammans som utgör samhället, där vi vill bo och trivas och känna 
stolthet över. 
 
Och för den som har klar uppfattning om hur saker och ting bör förhålla sig och hur problem 
skall lösas så finns det en utmärkt demokratisk möjlighet att engagera sig i politiken och 
genom det bidra till ansvar och beslutsfattande. Och sist men inte minst, i politiken är det inget  



 
 
 
 

 
 

 
 
krav att man skall vara ofelbar och kunna allt, det räcker gott med att man har ett ärligt uppsåt 
att på konstruktivt sätt bidra med den kompetens man har. Så välkommen att bidra, men då  
 
måste man kunna kompromissa och stå upp för att det måste byggas och utvecklas för allas 
bästa.  
 
En eloge till tjänstemän och politiker som med engagemang och kompetens bidrar till det goda 
samhällsbygget. 
 
 
Nils-Erik Emme 
 
 
 
 


