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INLEDNING 

I maj 2016 antog Kommunfullmäktige del 2-Mål och strategier av kommunens tredelade strategiska 
boendeutvecklingsprogram för innevarande mandatperiod 2015-2018. Genom detta beslut fullföljer 
kommunen sitt bostadsförsörjningsansvar enligt Bostadsförsörjningslagen, BFL 2000:1383. 
Kommunens bostadsförsörjningsmål och eventuella riktlinjer ska därefter enligt gällande lagstiftning 
aktualiseras av Kommunfullmäktige varje mandatperiod. 

Del 3-Handlingsplan, denna sista del av kommunens boendeutvecklingsprogram, innehållande 
åtgärdslista samt projektlista över möjliga byggstarter, ska revideras årligen av Kommunstyrelsen. 

Syfte 

Handlingsplanen syftar till att konkretisera de åtgärder och projekt som ska prioriteras under perioden 
2017-2018 för att uppnå de mål som Kommunfullmäktige satt upp i del 2 av programmet. Utöver en 
sammanställning av prioriterade och ansvarsfördelade åtgärder, innehåller handlingsplanen en 
projektlista över möjliga byggstarter ända fram till 2025. Detta i syfte att förbättra kommunal 
planering gällande VA, gator och gc-nät, men också för att öka framförhållningen gällande 
detaljplaner och strategiskt markinköp. 

Projektlistan har tagits fram dels utifrån antalet bostäder i antagna och pågående detaljplaner och dels 
med stöd av uppgifter från privata exploatörer och byggherrar samt kommunens bostadsbolag, VSBo. 
För perioden 2017-2018 bedöms sannorlikheten vara relativt stor för att merparten av möjliga 
byggstarter blir verklighet. Osäkerheten både gällande byggstartsår och antalet bostäder per projekt, 
ökar sen för varje år. 

För att nå Kommunfullmäktiges mål att det byggs 500 nya bostäder till 2025 eller 50 per år, och med 
hänsyn tagen till den stora osäkerheten, behöver kommunen planera för minst tre gånger fler 
byggstarter, det vill säga totalt 1500 bostäder eller 150 per år. I handlingsplanens projektlista för 
perioden 2017-2018 redogör vi för totalt 342 möjliga byggstarter eller 171 per år, alltså med marginal 
tre gånger fler byggstarter än kommunfullmäktigemålet på 50 bostäder per år.  

Möjliga byggstarter för 2017-2018 fördelar sig genomsnittligt per år mellan Vaggeryd (116,5), 
Skillingaryd (38,5), landsbygd (10) och övriga tätorter (6). 
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PRIORITERADE ÅTGÄRDER 2017-2018 

Mål Tillväxt och attraktivitet 

Vaggeryds kommun har ett övergripande mål att vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och 
verka i. Vi vill också att hela kommunen får möjlighet att utvecklas och att verksamheten på 
Skillingaryds skjutfält inte påverkar bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.  

Vårt befolkningsmål har vi satt till 14 000 invånare år 2025 med fokus på att behålla våra egna 
kommuninvånare och locka till oss barnfamiljer, unga par och inpendlare från Jönköping och övriga 
länet. För att uppnå detta och att öka vår boendeattraktivitet ska följande åtgärder prioriteras: 

Åtgärd 1-3: 
 

-Marknadsföra Vaggeryds kommun, tydligt och kontinuerligt, som en attraktiv 
kommun att bo, leva och verka i 
-Lyfta fram berättelser om våra unika komponenter som t ex möbel & design, 
Fenix, MakerSpace, Remida och samarbetet skola-näringsliv 
- Gestaltningsprogram för skyltar, syfte att förbättra ”första intrycket” för 
besökare: Kommungränser, infarter, avfarter, genomfarter, stationer, större 
korsningar, viadukter samt andra miljöer där många rör sig. 

Mäts genom: Antal kommunikationsaktiviteter, effekt i sociala medier, antal besök webbplatser 
Ansvarig: Kommunstyrelsen 
Utförare: Kommunledningskontoret 
Tidpunkt: Löpande, uppföljning årsvis 
Indikator/nyckeltal: SCBs Nöjd Regionindex (NRI) 
Övriga styrdokument 
som berörs: 

Marknadsplan/kommunikationsplan 

 
Åtgärd 4: -Verka för samverkan och dialog med markägare på landsbygden i syfte att 

öka antalet nybyggnationer i strandnära lägen (LIS) 
Mäts genom: Antal möten med privata markägare samt startbesked inom utpekade LIS-områden 
Ansvarig: Kommunstyrelsen  
Utförare: Kommunledningskontoret i samverkan med miljö- och byggförvaltningen 
Tidpunkt: Löpande, uppföljning årsvis 
Indikator/nyckeltal: SCBs Nöjd Regionindex (NRI) 
Övriga styrdokument 
som berörs: 

LIS-plan 

 
Åtgärd 5-6: -Samverka med handlare, fastighetsägare och VSBo för att utveckla 

Vaggeryds och Skillingaryds centrum som attraktiva mötesplatser 
- Gestaltningsprogram med arkitektonisk och estetisk syn på byggnation i 
främst centrala kvarter och miljömässigt känsliga miljöer 

Mäts genom: Antal möten i Centrumgruppen, antal centrumaktiviteter i ”vår lilla stad” 
Ansvarig: Kommunstyrelsen  
Utförare: Kommunledningskontoret 
Tidpunkt: Löpande, uppföljning årsvis 
Indikator/nyckeltal: SCBs Nöjd Regionindex (NRI), Handelsindex (SV/DV) 
Övriga styrdokument 
som berörs: 

Marknadsplan/kommunikationsplan, Idékatalog 

 
Åtgärd 7: 
 

-Ta fram ett styrdokument för att utveckla vattennära mötesplatser i Vaggeryd 
och Skillingaryd i syfte att öka tillgängligheten och boendeattraktiviteten 

Mäts genom: Antal tillgängliggjorda platser runt Lagan, Hjortsjön och övriga centrumnära 
vattendrag 

Ansvarig: Tekniska utskottet 
Utförare: Tekniska kontoret 
Tidpunkt: 2017-2018, därefter löpande 
Indikator/nyckeltal: SCBs Nöjd Regionindex (NRI) 
Övriga styrdokument 
som berörs: 

Grönplan 
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Åtgärd 8: -Ta fram ett digitalt bokningssystem på vaggeryd.se för att förenkla bokning 
- Utifrån tillgänglighetsrådets perspektiv förbättra tillgängligheten till sim- och 
sporthallar samt övriga lokaler 

Mäts genom: Antal bokningar av sim- och sporthallar och övriga lokaler  
Årsvis uppföljning tillsammans med tillgänglighetsrådet 

Ansvarig: Kultur- och fritidsnämnden 
Utförare: Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med Kommunledningskontoret 
Tidpunkt: 2017-2018 därefter löpande 
Indikator/nyckeltal: Lokalbokningsgrad/nyttjandegrad 
 
Åtgärd 9: -Verka för ökad tillgänglighet, kvalitet och nöjdhet till samt ökad andel flickor 

på UG/UC genom ökade öppettider och fokus på genus 
Mäts genom: Antal pojkar, flickor på UG/UC 
Ansvarig: Kultur- och fritidsnämnden 
Utförare: Kultur- och fritidsförvaltningen 
Tidpunkt: Löpande, uppföljning årsvis 
Indikator/nyckeltal: Besöksstatistik för UG/UC, andel flickor 
 
Åtgärd 10-12: -Stärka positionen som en god kulturkommun genom att utveckla Västra Lägret 

som ett kulturcentrum 
- Utveckla dialogen med kommunens föreningar 

Mäts genom: Antal besökare / paket och samarbete kring de verksamheter som är aktiva i Västra 
Lägret 
Antal föreningar man har dialog med / träffar under året. Ökad tillgänglighet till 
föreningsregistret 
Alla som flyttar till / bor i kommunen ska ha möjlighet att hitta en aktivitet / förening 
som passar dem 

Ansvarig: Kultur- och fritidsnämnden 
Utförare: Kultur- och fritidsförvaltningen 
Tidpunkt: Löpande, uppföljning årsvis 
Indikator/nyckeltal: Besöksstatistik. Antal möten. SCBs Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd 

Regionindex (NRI) 
 

 

Mål Hållbar boendeutveckling 

Vaggeryds kommun har som mål att utveckla ett hållbart samhälle. Ur ett ekonomiskt perspektiv är 
målet att skapa förutsättningar för att det byggs minst 50 nya bostäder per år fram till år 2025. Ur ett 
socialt perspektiv är målet att minst 1/3-del av nyproduktionen ska utgöras av hyresrätter och minst 
1/5-del ska utgöras av bostadsrätter. Ur ett miljömässigt perspektiv är målet att all nyproduktion sker 
på ett miljömässigt hållbart sätt.  

Målen ovan ska uppnås genom att prioritera följande åtgärder: 

Åtgärd 13: -Uppdatera och utveckla grönplanen med fokus på Vaggeryds och 
Skillingaryds friluftsområden och centrumnära vatten 

Ansvarig: Kommunstyrelsen  
Utförare: Kommunledningskontoret 
Tidpunkt: 2017-2018 
Övriga styrdokument 
som berörs: 

Översiktsplan, Miljöprogram 
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Åtgärd 14: -Ta fram tydliga riktlinjer för kommunala markanvisningar med bl.a. 

konkurrenskraftiga markpriser, i syfte att öka marknadens intresse 
Mäts genom: Antal markanvisningar/exploateringsavtal med externa byggherrar 
Ansvarig: Kommunstyrelsen 
Utförare: Kommunledningskontoret 
Tidpunkt: 2017-2018 
Indikator/nyckeltal: Pris per kvadratmeter tomtmark, pris per kvadratmeter BOA 
 
Åtgärd 15: -Ta ett större ansvar för bostadsbyggandet i mindre attraktiva delar i 

kommunen för att säkerställa målet att hela kommunen ska utvecklas  
Mäts genom: Befolkningsutveckling samt antal startbesked i Skillingaryd och övriga mindre 

tätorter 
Ansvarig: Kommunstyrelsen 
Utförare: Kommunledningskontoret 
Tidpunkt: Löpande, uppföljning årsvis 
Indikator/nyckeltal: Befolkningsutveckling, SCBs Nöjd Regionindex (NRI) 
Övriga styrdokument 
som berörs: 

Översiktsplan 

 
Åtgärd 16: -Prioritera byggherrar/projekt med hyresrätter och/eller bostadsrätter för att 

säkerställa målet med social hållbarhet 
Mäts genom: Antal startbesked för hyresrätter och bostadsrätter 
Ansvarig: Kommunstyrelsen 
Utförare: Kommunledningskontoret 
Tidpunkt: Löpande, uppföljning årsvis 
Indikator/nyckeltal: Andel hyresrätter/bostadsrätter av kommunens totala bostadsbestånd 
 
Åtgärd 17: -För in livscykelperspektivet i projekteringen av byggandet i egen regi för att 

säkerställa målet med miljömässig hållbarhet 
Mäts genom: Antal projekt i egen regi med livscykelsperspektiv 
Ansvarig: Kommunstyrelsen / VSBos styrelse 
Utförare: Fastighetsenheten / VSBo 
Tidpunkt: 2017-2018 
Övriga styrdokument 
som berörs: 

Miljöprogram 

 
Åtgärd 18: -Kommunen och VSBo ska vara lokala förebilder och visa på egna goda 

exempel genom att ta fram och använd miljökvalitetskriterier i byggandet i 
egen regi för att säkerställa målet med att bygga hållbart 
- VSBo och kommunen ska prioritera förnyelsebara material, såsom 
exempelvis trä och limträbalkar. Förnybar energi såsom fjärrvärme och 
solcellsel ska ha en given plats vid byggnation i egen regi. 

Mäts genom: Antal projekt i egen regi med miljökvalitetskriterier 
Ansvarig: Kommunstyrelsen / VSBos styrelse 
Utförare: Fastighetsenheten / VSBo 
Tidpunkt: 2017-2018 
Övriga styrdokument 
som berörs: 

Miljöprogram 

 

  



 
8 

Mål Kommunens roll och ansvar - planarbete 

Vaggeryds kommun har målet att skapa en jämn nybyggnadstakt med god planberedskap och tillgång 
till byggbar mark. Målet är också att ha ett effektivt och ansvarsfördelat planarbete med en 
planberedskap på minst 100 bostäder per år. Kommunen har även som mål att utveckla och förbättra 
kommunal service under programperioden. 

Målen ovan ska uppnås genom att prioritera följande åtgärder: 

Åtgärd 19: -Prioritera upprättandet av detaljplaner för småhusbyggnation i Vaggeryd 
Mäts genom: Antal antagna planer för småhustomter, antal lediga småhustomter 
Ansvarig: Kommunstyrelsen  
Utförare: Kommunledningskontoret 
Tidpunkt: Löpande, uppföljning årsvis 
Indikator/nyckeltal: Andel lediga småhustomter av totalt antal detaljplanerade småtomter 
Övriga styrdokument 
som berörs: 

Översiktsplan, Grönplan, GC-plan, VA-plan mm 

 
Åtgärd 20: -Prioritera upprättandet av detaljplaner för centrala flerbostadshus i 

Skillingaryd  
Mäts genom: Antal antagna planer för flerbostadshus, dialog / egna marknadsundersökningar 
Ansvarig: Kommunstyrelsen  
Utförare: Kommunledningskontoret 
Tidpunkt: Löpande, uppföljning årsvis 
Indikator/nyckeltal: Vakansgrad hos VSBos bestånd i Skillingaryd 
Övriga styrdokument 
som berörs: 

Översiktsplan, Grönplan, GC-plan, VA-plan mm 

 
Åtgärd 21: -Prioritera arbetet i PLEX med fokus på intern samverkan, idéutbyte, 

problemlösning samt att få med miljöperspektiven i tidigt skede 
Mäts genom: Antal PLEX-möten, tid från uppdrag till startbesked 
Ansvarig: Kommunstyrelsen  
Utförare: Kommunledningskontoret 
Tidpunkt: Löpande, uppföljning årsvis  
Indikator/nyckeltal: Genomsnittlig projekttid 
Övriga styrdokument 
som berörs: 

Miljöprogram 

 
Åtgärd 22: Processanalysera planarbetet och ta fram tydliga, ansvarsfördelade 

arbetsrutiner i syfte att effektivisera och minska slöserier 
Mäts genom: Tid från planuppdrag till antagen plan 
Ansvarig: Kommunstyrelsen  
Utförare: Kommunledningskontoret 
Tidpunkt: 2017-2018, därefter löpande 
Indikator/nyckeltal: Genomsnittlig tid för planupprättande 
 
Åtgärd 23: Upphandla konsulttjänster för naturvärdesbedömningar, bullerutredningar, 

geoteknik och arkeologi 
Mäts genom: Tid från planuppdrag till antagen plan 
Ansvarig: Kommunstyrelsen  
Utförare: Kommunledningskontoret 
Tidpunkt: 2017-2018, därefter löpande 
Indikator/nyckeltal: Genomsnittlig tid för planupprättande 
 

Mål Kommunens roll och ansvar - bostäder för alla 

Vaggeryds kommun ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god bostad i olika skeden i livet. I 
och med detta har kommunen tagit fram flera olika mål som syftar till att säkerställa behovet av HVB-
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platser, öka antalet demensplatser samt utveckla nya servicebostäder s k LSS-boende. Kommunen har 
även som mål att säkerställa behovet av förskole- och skollokaler. 

Målen ovan ska uppnås genom att prioritera följande åtgärder: 

Åtgärd 24: Bygga 25 nya vårdplatser på kvarteret Gästgivaren 
Ansvarig: Kommunstyrelsen 
Utförare: Kommunledningskontoret i samarbete med Socialförvaltningen 
Tidpunkt: 2017-2018 
 
Åtgärd 25: Inrätta nya demensplatser på Sörgården 
Ansvarig: Socialnämnden  
Utförare: Socialförvaltningen 
Tidpunkt: 2017-2018 
 
Åtgärd 26: Bygga 20+20 nya lägenheter på kvarteret Gästgivaren 
Ansvarig: Kommunstyrelsen / VSBos styrelse 
Utförare: Kommunledningskontoret / VSBo 
Tidpunkt: 2017-2018 
 
Åtgärd 27-28: - Bygga ny förskola samt ny högstadieskola i Vaggeryd 
Ansvarig: Kommunstyrelsen 
Utförare: Kommunledningskontoret i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen 
Tidpunkt: 2017-2018 

 

Mål Vaggeryds kommun i regionen 

Vaggeryds kommun har som ambition att utvecklas till en attraktiv och självklar boendekommun i 
Jönköpings län och på så vis bidra till regionens fortsatta positiva utveckling. Vi tar även vårt 
bostadsförsörjningsansvar genom att ha KF-antagna mål och riktlinjer för kommunens 
boendeutveckling på plats sedan maj 2016.  

För att stärka kommunens boendeattraktivitet behöver vi stärka kopplingen mellan Värnamo-
Jönköping genom att utveckla kollektivtrafiken. Vi behöver också utveckla en unikt attraktiv 
utbildningsmiljö för alla åldrar med fokus på kreativitet och entreprenörskap och tillsammans med 
våra befintliga resurser som Fenix Kultur- och kunskapscentrum, Remida och MakerSpace. 

Målen och ambitionerna ovan ska uppnås genom att prioritera följande åtgärder: 

Åtgärd 29: Verka för halvtimmestrafik dagtid mån-fre till och från Jönköping-Värnamo 
Mäts genom: Antal turer till och från Jönköping-Värnamo 
Ansvarig: Kommunstyrelsen  
Utförare: Kommunledningskontoret i samarbete med Jönköpings Länstrafik 
Tidpunkt: Löpande, uppföljning årsvis 
Indikator/nyckeltal:  
 
Åtgärd 30: Verka för ökad turtäthet kvällar och helger till och från Jönköping  
Mäts genom: Antal turer till och från Jönköping 
Ansvarig: Kommunstyrelsen  
Utförare: Kommunledningskontoret i samarbete med Jönköpings Länstrafik 
Tidpunkt: Löpande, uppföljning årsvis 
Indikator/nyckeltal:  
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Åtgärd 31: Utred förutsättningarna för kompletterande lokaltrafik mellan Hok-Vaggeryd-
Skillingaryd-Klevshult  

Mäts genom: Utredning genomförs och behandlas politiskt ja / nej 
Ansvarig: Kommunstyrelsen  
Utförare: Kommunledningskontoret i samarbete med Jönköpings Länstrafik 
Tidpunkt: 2018 
Indikator/nyckeltal:  
 
Åtgärd 32: Verka för ökad samverkan skola-näringsliv bl a i syfte att skapa positiva 

attityder till teknik och produktutveckling  
Mäts genom: Antal sökande till teknikutbildningarna (industriprogrammen) på Fenix 
Ansvarig: Kommunstyrelsen / BUN / VNRs styrelse 
Utförare: Kommunledningskontoret i samarbete med BUN-förvaltningen och VNR 
Tidpunkt: Löpande, uppföljning årsvis 
Indikator/nyckeltal: SCBs Nöjd Regionindex (NRI) 

 

 

MÖJLIGA BYGGSTARTER 2017-2025 

I och med behovet av framförhållning och ett långsiktigt planeringsverktyg för planarbetet och övrig 
kommunal service, sträcker sig de listade byggprojekten fram till 2025 - i motsats till åtgärderna som 
endast sträcker sig till 2018. 

Hindren för bostadsbyggandet är många; konjunktur, efterfrågan, finansiering, regelverk, antagna 
detaljplaner och marktillgång. Med utgångspunkt att vart tredje byggprojekt resulterar i faktiska 
bostäder, är det totala antalet möjliga byggstarter mer än tre gånger fler än Kommunfullmäktiges 
bostadsförsörjningsmål om totalt 500 nya bostäder till 2025. I Vaggeryd listas 1000 möjliga 
byggstarter under en tioårsperiod med ett mål på 250, i Skillingaryd listas 500 med målet 125, i övriga 
tätorter 90 med målet 25 och på landsbygden 100 med målet 100. 


