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§111

Samråd - Planprogram för Yggen del av Gärahov 2:1 (KS 2020/193)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner samrådshandlingarna och beslutar att skicka ut förslag på 
planprogram för Yggen del av Gärahov 2:1 på samråd.
 
Kommunstyrelsen ser mycket positivt på planprogrammet med blandad bebyggelse men ser 
ett större behov av en jämnare fördelning mellan lägenheter i flerbostadshus, radhus, 
kedjehus, parhus och friliggande småhus. Samt att det är viktigt att sträva efter bostäder i 
prisläge för många.
 
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 2020-11-04 § 204 ett uppdrag att ta fram planprogram för Yggen del 
av Gärahov 2:1, Vaggeryds tätort.

Syftet med planprogrammet är att undersöka möjligheten till ny bostadsbebyggelse och 
skola/förskola samt viss verksamhet i norra Vaggeryd. Planprogrammet ska kartlägga 
områdets förutsättningar samt ta fram förslag på struktur för området med bland annat 
gatunät, dagvattenhantering och bebyggelse med bostäder, skolverksamhet, 
verksamhetslokaler och kommunal service. Planprogrammet ska ligga till grund för 
efterföljande detaljplaner.
 
Stadsarkitekt Behnam Sharo och kanslichef/ bitr. kommundirektör Torbjörn 
Åkerblad föredrar ärendet.
 
Yrkanden
Jan-Olof Svedberg (SD) begär ajournering för diskussion i partigrupperna. Sammanträdet 
ajourneras mellan 14:50-15:10.
 
Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag och finner det 
bifallet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla att kommunstyrelsen ser mycket positivt 
på planprogrammet med blandad bebyggelse men ser ett större behov av en jämnare 
fördelning mellan lägenheter i flerbostadshus, radhus, kedjehus, parhus och friliggande 
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småhus och att det är viktigt att sträva efter bostäder i prisläge för många och finner det 
bifallet.
 
Expedieras till 
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2021-04-21 §§82 Samråd- Planprogram för 

Yggen del av Gärahov 2:1
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-12 Planprogram Yggen samrådsförslag
 Planprogram för Yggen och Gärahov, samrådshandling_webb
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