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TIDIG MEDBORGARDIALOG i Forserum genomfördes under januari och februari 2022. Syftet 
med dialogen var att ta reda på vad boende och verksamma i Forserum tycker och tänker om sin 
tätort. Nässjö kommun vill tacka alla som har deltagit på informationstillfällena och besvarat 
enkäten. 

Detta dokument är en sammanställning av den tidiga medborgardialogen. Utgångspunkten för 
medborgardialogens sammanställning är huvudsakligen den enkät som genomfördes som en del 
av den tidiga medborgardialogen. Resultaten redovisas utifrån enkätens två frågeställningar: Vad 
är bra med Forserum? och Hur kan Forserum utvecklas? Synpunkterna bidrar med ett värdefullt 
planeringsunderlag som kommer användas i arbetet med framtagandet av den fördjupade 
översiktsplanen för Forserum. 
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FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
FORSERUM
Under hösten 2021 beslutade Nässjö kommuns 
samhällsplaneringsnämnd att en ny fördjupad 
översiktsplan för Forserum ska tas fram. En 
översiktsplan är kommunens långsiktiga strategi 
för hur mark- och vattenområden ska användas, 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen gäller för 
hela kommunen och är vägledande för arbetet 
med detaljplaner. En fördjupad översiktsplan 
gäller för ett geografiskt avgränsat område, i detta 
fall Forserum. Det ger möjlighet att mer i detalj 
beskriva kommunens vilja, förutsättningar och 
utmaningar i tätorten. 

VARFÖR MEDBORGARDIALOG?
En tidig medborgardialog gör det möjligt att ta del 
av invånarnas egen bild av en tätort. Som boende 
och verksam i Forserum har du expertkompetens 
om nuläget och hur samhället kan utvecklas. 
Medborgardialogen genomförs tidigt i processen av 
att ta fram en fördjupad översiktsplan och utgör ett 
viktigt underlag för kommunen. Medborgardialogen 
är även ett sätt att förankra medborgare i 
planprocessen och samtidigt ge insyn i det arbete 
som kommunen genomför och vad som ligger till 
grund för framtida utveckling i samhället. 

TIDIG MEDBORGARDIALOG
Under januari och februari 2022 genomfördes 
en medborgardialog genom en kartbaserad enkät 
som fanns tillgång på kommunens hemsida. I 
samband med att enkäten var tillgänglig anordnades 
digitala träffar, två tillfällen för allmänheten samt 
två tillfällen som riktade sig till näringslivet och 
föreningslivet i Forserum. De digitala träffarna 
användes för att berätta om arbetet inom tätorten 
samt att demonstrera hur enkäten fungerade. 
Under träffarna framkom även synpunkter om 
Forserum, vilket har tagits med i beaktning vid 
sammanställning av dialogen. 

BAKGRUND  
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GENOMFÖRANDE
Enkäten delades upp i två övergripande rubriker, 
Vad är bra med Forserum? och Hur kan Forserum 
utvecklas? Under respektive rubrik förekom 
ämnesområden i form av grönstruktur och 
rekreation, handel, skola kommunikationer, trafik, 
bostäder verksamheter och industri. Därefter 
var det fritt att välja en kategori och i fritext 
bidra med sin åsikt. I samband med detta var det 
möjligt att välja ut en plats på en karta. Genom 
att bygga upp enkäten på detta sätt är det inte 
möjligt att strukturera vilka åsikter som kommer 
in, men samtidigt möjliggjorde kombinationen 
av fritext och utpekandet av platser i kartan en 
möjlighet i att få så användbara svar som möjligt. 
De inkomna åsikter och synpunkter som inte 
inryms inom ramen för arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen hänvisas vidare till relevant 
förvaltning, se avgränsning. 

Covid-19-pandemin och restriktionerna avseende 
exempelvis folksamlingar var en bidragande orsak 
till att fysiska dialogmöten inte var möjliga att 
genomföra. Med anledning av förutsättningarna 
och tillvägagångsätt för att kunna genomföra 
medborgardialogen bedöms syftet med den tidiga 
medborgardialogen ha uppfyllts. Kommunen 
bedömer, utifrån det totala deltagarantalet vid 
respektive informationstillfälle samt antalet svar på 
enkäten, att en större andel av Forserums invånare 
har kunnat nås av informationen och fått möjlighet 
att uttrycka sin åsikt. En avsaknad av fysiska 
dialogmöten har däremot synliggjorts och med 
anledning av detta är kommunens bedömning att 
en kombination av fysiska dialogmöten och digital 
enkät är att föredra framöver. 

DIALOGENS SAMMANSTÄLLNING
Resultatet av enkäten och informationstillfällena 
presenteras utifrån ämnesområden med hjälp 
av kartor, citat och sammanfattande texter. De 
sammanfattande texterna är en sammanslagning av 
de vanligaste förekommande svaren, viss tolkning 
av inkomna synpunkter har varit nödvändigt för 
att ge dokumentet en god läsbarhet. Citat används 
för att få en mer direkt uppfattning av vad som 
inkommit under den tidiga medborgardialogen. 
I kartorna redovisas punkter som medborgarna 
själva har pekat ut, punkterna kompletteras med 
sammanfattande texter och citat. Under dialogen 
förekom även utpekade ytor i kartorna, men för att 
inte specifika utpekanden ska vägra tyngre än andra 
har dessa ombildats till punkter. 

AVGRÄNSNING
En fördjupad översiktsplan inbegriper flertalet 
frågor och aspekter, det finns dock begränsningar 
i vad som kan behandlas inom ramarna för 
en fördjupad översiktsplan. Den fördjupade 
översiktsplanens huvudsakliga uppgift är att 
redogöra för kommunens långsiktiga mark- och 
vattenanvändning i Forserum. De utpekanden 
och ställningstaganden som görs i en fördjupad 
översiktsplan ligger på en strategiskt långsiktig 
och översiktlig nivå, vilket medför att det finns 
synpunkter som inkommit som är relevanta för 
Forserums utvecklig men som inte kan behandlas 
i den fördjupade översiktsplanen. Exempelvis 
kan det vara frågor som berör drift och underhåll 
av kommunens anläggningar eller frågor som 
berör exempelvis detaljplanering. Det kan också 
vara frågor som berör renhållning, gatubelysning, 
utrustning på lekplatser eller hastighetsreglering på 
en viss vägsträcka. Inkomna frågor och synpunkter 
från den tidiga medborgardialogen som inte 
kan tas upp i den fördjupade översiktsplanen 
vidarebefordras till berörd förvaltning inom 
kommunen där frågan hanteras vidare. 
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DELTAGANDE
Deltagandet i den tidiga medborgardialogen för 
den fördjupade översiktsplanen för Forserum 
kan ses i två delar, dels utifrån de som deltog vid 
de digitala informationstillfällena, dels utifrån 
svaren som inkom på enkäten. Eftersom denna 
sammanställning huvudsakligen utgår från 
de svar som inkom från enkäten så redovisas 
deltagarantalet utifrån detta. I diagrammen på 
nästkommande sida redovisas deltagarantalet 
utifrån könsfördelning och ålder. 

Diagrammen nedan visar att över hälften av de 
som besvarade enkäten var kvinnor och den 
vanligaste åldern på de som besvarade enkäten 
var i åldersspannet 31–40 år. Att nå denna grupp 
ser kommunen mycket positivt på eftersom det 
är en grupp som vid enbart fysiska möten ofta är 
svår att nå. Detta visar på att en kombination av 
genomförandemetoder är att föredra. 

KATEGORIER 
Svaren som inkom via enkäten delas in i 
de kategorier som finns listade nedan. Vid 
ifyllandet av enkäten fanns även möjlighet att 
välja någon av nedanstående kategorier för 
att tycka till om. Under respektive kategori 
återfinns en kortare beskrivning av vad som 
inkluderas i respektive kategori. 

BOSTÄDER
Med begreppet bostäder avses i huvudsak läge 
och boendemiljö för befintliga bostäder men 
även tillgång till och utbud av olika typer av 
bostäder

GRÖNSTRUKTUR OCH REKREATION
Med begreppet grönstruktur och rekreation 
avses exempelvis parker, grönområden samt 
strand- och vattennära miljöer. Platser som är 
utformade för motion, rörelse och friluftsliv. 
Exempelvis ett elljusspår eller ett strövområde. 

SKOLA
Med begreppet skola avses vägarna till och 
från skolan samt skollokalers tillgänglighet och 
nåbarhet i samhället. 

HANDEL OCH SERVICE
Med begreppet handel avses tillgången till 
service och samhällets serviceutbud. 

KOMMUNIKATIONER OCH TRAFIK
Med begreppet kommunikationer avses 
kollektivtrafik samt gator och vägar i 
samhället. Med begreppet trafik avses 
framkomligheten för cyklister och fotgängare 
samt trafiksäkerheten på såväl gång- och 
cykelbanor som på bilvägar.

VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Med begreppet verksamheter och industri 
avses verksamheternas effekter på samhället i 
form av tillskapandet av arbetstillfällen samt 
deras lokalisering i samhället i förhållande till 
annan bebyggelse eller naturområden. Diagrammet visar könsfördelning på deltagarna som 

besvarat enkäten.

Diagrammet visar åldersfördelning på deltagarna som 
besvarat enkäten.
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VAD ÄR BRA MED FORSERUM?
Utgångspunkten i Vad är bra med Forserum? är att 
fånga in vad boende och verksamma ser som 
positivt och fördelaktigt med sin tätort. Genom att 
fokusera på vad som är bra synliggörs vad som är 
viktigt för Forserumsborna och vad de värnar om. 
I de inkomna svaren utmärker sig ett flertal olika 
saker som gör att Forserum upplevs som ett bra 
samhälle att bo och verka i.

Tillgången till grönområden och rekreation 
inom tätorten framhävs som en viktig tillgång, 
där specifika grönområden ses som viktiga 
för samhället i stort. Parker, rekreations- och 
friluftsområden framhävs vara av stort värde. Av 
de grönområden som pekas ut är fokus inte enbart 
på goda möjligheter till fysisk rörelse i naturen 
utan även tillgången till väl utformade och bra 
badplatser. Utpekandet av både grönområden och 
vattenområden inom tätorten visar på att Forserum 
har platsspecifika förutsättningar som är viktiga 
att bevara och förvalta och som värdesätts av dess 
invånare. 
 
Samtidigt framhålls Forserums skola och tätortens 
föreningsliv som bra och en del i stärkandet av 
tätorten. Skolan lyfts fram som en stor trygghet 
och en tillgång för tätorten med alla årskurser, 1–9, 
samlade på samma plats. Bilden som framhålls är 
att Forserum är en attraktiv tätort för barnfamiljer 
med barn i skolåldern, samtidigt som tätorten med 
sitt föreningsliv visar att förutsättningarna för ett 
aktivt liv finns i Forserum. 

Den handel och offentliga service som finns i 
tätorten framhålls som god och visar att invånarna 
nyttjar den service som finns. 

En av de mest framträdande positiva aspekterna 
av Forserum är den goda tillgången till 
kommunikationer. Både tåg- och vägförbindelser 
framhålls som särskilt bra och som en viktig faktor 
för tätorten som bidrar till goda möjligheter för 
arbetspendling till de större orterna Nässjö och 
Jönköping.

Sammantaget förmedlas en bild av att Forserum är 
en tätort som har flera olika aspekter som gör det 
attraktivt att bo och verka på platsen. Svaren från 
enkäten ger en bild av en tätort med särskilt viktiga 
tillgångar som gör Forserum attraktivt, samtidigt 
som andra tillgångar i form av exempelvis skola 
stärker tätorten ytterligare. Sammanställningen 
av vad som är bra med Forserum har formulerats 
utifrån de svar som inkom i enkäten. Med 
anledning av detta kan sammanställningen inte ses 
som representativ för hela Forserums befolkning. 
Däremot, utifrån spridningen avseende deltagandet 
i dialogen bedöms inkomna svar ge en god 
återspegling av vad som är bra med Forserum. 

”Järnvägen är viktig för samhället och dess 
fortsatta utveckling”

”bra grönområde finns och det är vi glada för”

”Ett av samhällets stora plus är tillgången 
till kommunikationer. Både allmänna med 
massor av tågförbindelser, bussar samt snabba 
vägförbindelser med tillgång både till gamla och 
nyare riksvägar”

”Mycket bra service i de butiker som finns”

”Skolan är fantastiskt bra och verkligen en 
tillgång för samhället”

”Nuvarande område för elljusspår och tillhörande 
skogsområde är ovärderligt för forserumsborna”

”Att vi har skola F-9 är bra för samhällets 
ungdomar. Ger trygghet i en ålder där mycket 
kan kännas jobbigt och otryggt”

”Rikt föreningsliv”

”Bra att skolan är ända till åk 9 så barnen 
slipper pendla”
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Kartan visar platser där invånarna föreslår utveckling av bostäder. 
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BOSTÄDER
Att Forserum är en expansiv ort är något som 
tydligt framgår och en vanligt förekommande 
uppfattning och synpunkt är att det finns en brist 
på bostäder i Forserum. Störst anses bristen vara på 
villatomter men även hyresrätter och bostadsrätter 
efterfrågas. Ett ökat bostadsbyggande framhålls av 
flera som en avgörande del i Forserums framtida 
utveckling och tillväxt. Vikt läggs vid att få i gång 
flyttkedjor och med anledning av detta behöver det 
finnas fler bostäder som är tillgänglighetsanpassade 
för äldre såväl som billiga hyresrätter till unga. 
Framför allt efterfrågas lägenheter i ett centralt 
läge i Forserum, med närhet till service och 
kommunikationer. 

Samtidigt framkommer det att flera Forserumsbor 
anser att bostäder inte bör byggas på 
jordbruksmark, utan koncentreras till bland annat 
skogsområden. Generellt är det bostäder norr om 
järnvägen som föreslås.

”Möjlighet till boende för oss seniorer som vill 
lämna våra villor”

”En lämplig plats för sutteränghus. En yta som 
står oanvänd”

”Viktigt att värna om produktiv åkermark. Så 
bäst vore såklart att hitta något skogsområde där 
det går att bygga”

”Det behövs fler marklägenheter så våra äldre 
kan bo kvar i samhället när de säljer sina hus”

”Forserum är i stort behov av nya tomter att 
bygga på då det är många äldre som sitter på 
hus som är förstora för dom men som inte har 
alternativ att byta till”

”Viktigt att det alltid finns nya bostadsområden 
med olika slags boendeformer, såsom hyresrätter, 
bostadsrätter, villor och radhus”

HUR KAN FORSERUM UTVECKLAS?
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Kartan visar platser där invånarna föreslår utveckling av grönstruktur och rekreation. 
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GRÖNSTRUKTUR OCH REKREATION
Det finns ett stort intresse för att utveckla 
grönstrukturen och rekreationen i tätorten, 
något som stärker framställningen om att boende 
och verksamma i Forserum värdesätter sina 
grönområden och möjligheter till fysisk aktivitet 
och rörelse. Avseende hur grönstrukturen och 
möjligheterna till rekreation kan utvecklas framhävs 
specifika platser möjliga för utveckling, från 
nyetablering av rekreationsområden samtidigt 
som upprustning av befintliga miljöer inom 
tätorten eftersträvas. Efterfrågan på att utveckla 
grönstrukturen har inte enbart en målgrupp. 
Fler lekplatser, skatepark, hundrastgård och 
utegym riktar sig till olika målgrupper i Forserum. 
Samtidigt är det inte enbart områden med specifika 
användningar som kan förbättras och utvecklas 
utan även mångfunktionella grönytor skulle vara 
positiva för tätorten. Grönytor bedöms kunna 
nyttjas på ett bättre sätt, detta gäller även utmed 
vattenområden exempelvis sjöar och åar. 

Flertalet natursköna platser pekas ut och framhålls 
som extra viktiga att bevara och inte ta i anspråk för 
annan användning

”En gångstig runt sjön skulle sitta fint”

”Avsaknaden av parker i Forserum har 
synliggjorts i och med pandemin och det ökade 
behovet av att kunna samlas och ses utomhus”

”Runt delar av sjön finns en liten promenadstig, 
tänk om man skulle göra en fin vandringsstig 
runt hela?”

”Vi har fina park/grönområden låt oss ta hand 
om dessa ordentligt”

”Det är ett härligt stråk att gå längs med ån”

”Så vackra platser som är dolda för så många”

”Värna om den vackra naturen!”
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Kartan visar platser där invånarna föreslår utveckling av skola.
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SKOLA
Forserum är ett samhälle med relativt många 
barnfamiljer och skolan är därmed en viktig fråga 
i samhället. Ett behov som uttrycks är att på 
sikt säkerställa fler skolplatser åt barn och unga i 
Forserum. En av de positiva sakerna som framkom 
om Forserum var att grundskolan från 1–9 finns 
att tillgå och att det fortsatt bör eftersträvas även 
längre fram när behovet av fler skolplatser ökar. 
Utöver grundskola uttrycks ett stort behov av att 
utveckla och säkerställa förskoleplatser i samhället, 
det synliggörs bland annat genom platser som 
pekas ut för möjlig lokalisering av ny förskola. Det 
som framhålls som viktigt vid byggnation av ny 
skola är närhet till idrottshall och natur.

”Är jätteviktigt att bygga ut så det finns 
förskoleplatser till alla barn i Forserum”

”en ny skola bör byggas på det område som 
jag föreslår. Det är nära till fotbollsplaner, 
tennisplaner, padelbanor, bad löpar spår med 
mera och det ligger i ett område som inte är så 
mycket trafikerat under dagtid. Det finns också 
cykelbanor i anslutning till området”

”Kanske skulle man kunna bygga en helt ny 
skola för F-3 här och låta 4-9 husera i befintlig 
skolbyggnad.”

”Det behövs fler förskoleplatser så att vi kan 
garantera plats till våra barn!”

”Utveckla skolan för att hantera ökat antal 
barnfamiljer”

”En ny förskola behövs då det inte finns plats för 
de barn som bor här”
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Kartan visar platser där invånarna föreslår utveckling av handel och service. 
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HANDEL OCH SERVICE
Forserumsborna har en vilja att stärka sin egen 
tätort och samhälle, något som synliggörs 
bland annat i önskan om mer service och 
företagsetableringar. Viljan som framhålls handlar 
om att få fler att hitta till Forserum och med ett 
större underlag möjliggörs det för nya etableringar 
inom tätorten. Samtidigt ger etableringar av företag 
inom servicesektorn fler jobb i samhället. Särskilt 
efterfrågat är centralt belägna butikslokaler men 
även samlingslokaler.

”För att Forserum ska kunna fortsätta vara en 
grönskande kommundel så är service till och för 
invånare/besökare avgörande”

”Det behövs också fler lokaler centralt för att 
affärer och andra verksamheter ska kunna öppna 
upp”

”Det borde finnas en marknad för något mer 
lunchställe i samhället, vi har ju ett fint bageri 
men som tyvärr bara har öppet en dag i veckan”

”Det finns ett behov av lokaler där andra 
restauranger och caféer kan öppna upp”
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Kartan visar platser där invånarna föreslår utveckling av kommunikationer och trafik. 
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KOMMUNIKATIONER OCH TRAFIK
Kommunikationer till och från Forserum är en av 
tätortens största styrkor, samtidigt framhålls det 
att faktorer kopplat till kommunikationerna kan 
förbättras ur ett antal punkter. Järnvägen upplevs 
som en barriär och skapar två sidor i samhället. 
Samtidigt understryks det att järnvägen utgör 
en säkerhetsrisk vid övergång som invånarna 
framhåller som viktig att förbättra, utöver detta 
upplevs det förekomma buller från järnvägen som 
kräver bullerdämpande åtgärder. Utöver detta anses 
en pendelparkering utmed riksvägen vara ett sätt att 
utveckla Forserum. 

Hur Forserum kan utvecklas i framtiden 
avseende trafik är sett till andelen inkomna svar 
en mycket viktig fråga för Forserumsborna. 
Förbättrade trafiklösningar och åtgärder som 
ökar trafiksäkerheten efterfrågas på flera platser 
i samhället, bland annat poängteras vikten av 
hastighetssänkningar och att minimera mängden 
tung trafik genom tätorten. Utöver detta anses 
avfarterna från riksväg 31/40/47 in mot Forserum 
vara för smala och därmed utgöra en trafikfara som 
behöver åtgärdas.

Fokus är däremot inte enbart på motorfordon, utan 
även vikten av att utveckla gång- och cykelvägar 
inom tätorten framhålls. Både avseende att koppla 
ihop befintligt gång- och cykelvägnät samt att 
bygga ut till viktiga platser för Forserumsborna, 
exempelvis till tätortens badplats vid Storsjön. 
Utveckling av cykelvägar till omkringliggande orter, 
bland annat Nässjö kan hjälpa till att öka andelen 
personer som pendlar med cykel till jobbet. 

”Ska Forserum vara en plats som folk vill bo 
på behöver inte bara säkerheten kring järnvägen 
hanteras. Även dess ljudnivån och troliga ökade 
ljudnivå.”

”Det tar lång tid att ta sig ”till andra sidan 
järnvägen”. Många väljer hellre att klättra över 
staketet vid stationen istället för att ta den långa 
vägen runt.”

”Det borde finnas en cykelväg ut till badplatsen 
vid Storsjön i Forserum. På den väg som finns 
idag så är risken stor för en olycka då både bilar 
och cyklister samsas på samma smala väg.”

”Den tunga trafiken öster i från med asfalt, 
stenkross m.m. bör ledas om så fort som möjligt 
ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt”

”Cirkulationsplats för infart i samhället för att få 
ner hastigheten, samt minska på buller”

”En gångbro eller undergång vid 
järnvägsstationen för att binda ihop områdena 
norr och söder”
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Kartan visar platser där invånarna föreslår utveckling av verksamheter och industri. 
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VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
En vilja om att tillgängliggöra mer mark för industri 
framkommer, framför allt med anledning av att det 
möjliggör fler arbetstillfällen i Forserum. Samtidigt 
synliggörs tankar om att utveckla det befintliga 
industriområdet med fler funktioner, exempelvis 
med lastbilsövernattning och företagshotell. 

Gällande var verksamheter och industrier ska 
lokaliseras är det främst utmed riksvägen samt i 
anslutning till järnvägen som föreslås, men också i 
närheten av redan befintliga industriområden.  

”Erbjud industrimark så fler företag kan etablera 
sig på orten”

”Forserum är ett samhälle som växer men det 
finns inga nya industritomter i samhället för 
företag som vill etablera sig”

”Områden för nya företag bör ju ligga i 
anslutning till vägar eller redan befintliga 
industriområden”

”Bygg industrier utmed riksvägen eller järnväg 
och inte bland bostäder”

”här borde det kunna bygga många arbetsställen 
istället för att koncentreras till Nässjö”
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Kartan visar samtliga platser i Forserum där invånarna föreslår någon form av utveckling. 
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FORTSATT ARBETE
Resultatet av medborgardialogen utgör ett viktigt 
kunskapsunderlag i arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen för Forserum och det ger även ökad 
kännedom om samhällets förutsättningar och behov. 
Under våren 2022 presenteras sammanställningen av 
medborgardialogen för samhällsplaneringsnämnden och 
arbetet med Forserum fortskrider. 

Denna sammanställning utgör en sammanfattning 
av informationen som inkom under den tidiga 
medborgardialogen. För att ge dokumentet en god 
läsbarhet har vissa åsikter sammanfattats eller slagits 
samman med åsikter som uttryckts på ett liknande sätt. 
De synpunkter som inte kan hanteras i den fördjupade 
översiktsplanen skickas vidare till berörd enhet eller 
förvaltning inom kommunens organisation där 
synpunkten hanteras. 

Tack för ert deltagande under den tidiga 
medborgardialogen!
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