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SAMVERKANSPROCESS



Betänkande för kommunal samverkan 
med kollektivtrafiken

1. Betänkande



Syfte
I stort har JLT fått i uppdrag att arbeta fram nya samverkansformer i syfte att stärka relationen och samverkan 
mellan dem och de 13 kommuner som infinner sig i regionen. Syftet med arbetet är att påbörja framtagning av 
nya samverkansformer genom att skapa en förståelse för nuläget, både vad gäller samarbetet mellan JLT och 
kommunerna men även hur omvärlden ser ut. 



Mobilitet



Mobilitet

Efter att ha figurerat som ett perifert begrepp under 
flera år har mobilitet på senare tid kommit att bli 
alltmer förekommande—något som märks av inte 
minst hos offentliga aktörer. Man talar inte längre 
om enbart traditionell kollektivtrafik, utan man 
talar i stället om att tillhandahålla slutkunden en 
helhet, då i form av smart mobilitet. Men även 
om offentligheten kanske ser en typ av smart 
mobilitet framför sig, är det onekligen ett 
svårdefinierat begrepp.

Kort sagt skulle mobilitet kunna beskrivas som 
kontextspecifikt. Det innebär att för olika aktörer har 
begreppet olika innebörd. En 
kollektivtrafikhuvudman, som verkar inom en 

kontext, har en definition. En leverantör av 
exempelvis elsparkcykel har sin kontext och därför 
sin bild av mobilitet. För fastighetsutvecklaren finns 
en annan realitet att förhålla sig till gällande 
mobilitet. Det är även på detta sätt som begreppet 
påvisar sig vara brett och mångfacetterat.
För att närma sig en generisk förklaring av 
begreppet är det behjälpligt att tänka på 
mobilitet som sättet vi människor transporterar 
oss på. Det kan i sin tur innefatta bil, buss, färja, 
tåg, tunnelbana, cykel, elsparkcykel eller varför 
inte linbana (som planerades i Göteborg). 



Vidare talar man väldigt sällan om mobilitet utan 
att också ha en tydlig hållbarhetsaspekt. I 
diskursen är ofta mobilitet som sådan ett avsteg från 
tidigare icke-miljövänliga, icke-flexibla teknologier, 
till miljövänliga, individanpassade teknologier. Inom 
mobilitetssektorn avser man ofta hållbar, eller smart 
mobilitet när man diskuterar mobilitet.

Ett kännetecken för smart mobilitet är den snabba 
utvecklingstakt som möjliggörs genom framför allt 
digitaliseringen. Tjänster inom smart mobilitet är i 
hög grad digitaliserade och data kan beskrivas som 
branschens största naturtillgång. Smart mobilitet 
innebär att nya termer som autonoma shuttlebussar
och geo-fencing (en positioneringsteknik som 
reglerar framkomlighet för bland annat 
elsparkcyklar) är på väg in branschens vedertagna 
vokabulär.

Men den snabba teknikutvecklingen är inte 
huvudskälet till varför smart mobilitet har seglat upp 
som en enorm tillväxtbransch. Snarare ligger en stor 
drivkraft bakom smart mobilitet i att det kan verka 
som en möjliggörare i en grön omställning. I en 
samtid där allt fler och tydligare mål i det offentliga 
rummet inriktar sig på hållbarhetsfrågan blir smart 
mobilitet ett effektfullt verktyg som kan möjliggöra 
förändring mot ett mer hållbart samhälle. 

Således kan man konstatera att smart mobilitet är 
ett relevant, samtida men något diffust begrepp. Det 
är kontexten för varje enskild aktör som avgör hur 
man ska förhålla sig till mobilitet. Beaktar man sina 
aspekter, med ett brett samhällsperspektiv, kan man 
också sätta en bra grogrund för arbetet att finna just 
sin position i mobilitetsekosystemet. 



Omvärldsbevakning



Drivkrafter
Generellt kan det sägas att mobilitetsektorn drivs på av samma drivkrafter som utveckling generellt; en 
nästintill oändlig bred uppsättning av påverkansfaktorer. Men ändock ser man en mindre, mer definierad, 
uppsättning av faktorer som tycks påverka mobilitet i större utsträckning än andra. Frågeställningen blir 
sålunda: vad är det som driver på utvecklingen mot mobilitet egentligen? Kort är svaret urbanisering, 
digitalisering, individualisering, teknologisk front och hållbarhet. Dessa avhandlas i följande underkapitel. 



Urbanisering

Sedan 2009 bor en majoritet av världens befolkning i 
städer. Redan 2030 uppskattar FN att drygt två 
tredjedelar av jordens människor kommer bo i 
städer. Samtidigt ser man en tillväxttakt vad gäller 
generell befolkningsökning. 

Men med fler människor i rörelse ökar människors 
behov att effektivt och säkert kunna transportera sig 
runtom städerna, men också kraven på infrastruktur 
och den urbana miljön. Stadsplanerare står då inför 
frågeställningen hur städerna skall utformas i takt 
med en ökad befolkning. Tidigare har det instinktiva 
svaret varit att städerna skall anpassas efter bilar. 

Med ökade volymer av människor som skulle 

transportera sig med hjälp av bil förefaller det en 
orimlighet vad gäller trängsel och miljöpåverkan. 
Köer skulle bli milslånga och utsläppen i direkt 
konflikt med gemensamt uppsatta miljömål. 



Landsbygd/glesbygd

Urbanisering som fenomen innebär inte bara en 
utmaning för de växande städerna, utan 
landsbygden möter också fler utmaningar. Fastän 
majoriteten av Sveriges befolkning idag bor i städer, 
lever alltjämt en stor andel människor i lands- och 
glesbygd. Givetvis har befolkning i dessa områden 
lika stor rätt till god mobilitet som den urbana 
människan. Samtidig skall miljömål och krav på 
minskad miljöpåverkan gälla för alla. Det ställer 
särskilt tuffa krav vad gäller mobilitet—inte minst då 
den fossildrivna bilen är att föredra på landsbygd. 

Avstånden är större och antalet resenärer färre. 
Linjebussar och elscootrar erbjuder sannolikt inte 
svaret på landsbygdens mobilitet. Samtidigt behöver 
den allt glesare landsbygdsbefolkningen—pådriven 

av urbanisering—tillgång till mobilitet. I en rapport 
från Statens väg- och transportforskningsinstitut 
drar man slutsatsen att innovativ mobilitet är till stor 
del lösningen på mobilitetsproblem på landsbygd. 
Mobilitetstyper som samåkning, anropsstyrd trafik 
och öppen skolskjuts pekas ut som potentiella 
lösningar.

Sett till en, övertid, generell trend av avbefolkning på 
land- och glesbygd och en ökad urbanisering, ställs 
nya krav på samverkan. Marknadskrafterna—som 
formas av färre resande på lands- och glesbygd och 
fler resande i städer—påverkar vilka aktörer som 
önskar leverera mobilitet i de rurala områdena. 
Samverkan och ekosystemen kan alltså ta sig nya 
uttryck på landsbygden, kontra staden.



Digitalisering

En av de allra tydligaste trender som driver på 
utvecklingen generellt, inklusive mobilitets-
utvecklingen är digitalisering. Digitalisering beskrivs 
som övergången från analoga till digitala 
teknologier i värdeskapande processer har varit en 
påtaglig faktor i samhällsutvecklingen i mer än tre 
decennier. Trots sin långvarighet så tycks den 
ändock bli allt mer viktig. 

Direkt kopplat till mobilitet är det i synnerhet 
möjligheterna till kombinerade mobilitetstjänster 
som drivs på av en alltmer intensiv och integrerad 
digitalisering. En snabb hantering av indata vad 
gäller önskade resa, resvanor, miljöhänsyn, aktuell 
köbild eller föredraget transportslag ger resenären 
en individuellt anpassad resplan. Mobility-as-a-

Service (MaaS) pekas ut som framtidens resenorm, 
detta görs huvudsakligen möjligt genom att 
digitalisering i dagsläget är så pass långt gången.

I begreppet digitalisering ligger också utvecklingen 
och hanteringen av så kallad ’big data’. Big data 
används som begrepp när man diskuterar enorma 
datavolymer (i storleksordningen terabyte till 
zettabytes) och avser särskilt hantering av dessa 
volymer. Datan som hanteras kan variera i såväl 
ursprung som tillämpningsområdet, men det 
växande området Internet of Things (IoT) och (MaaS) 
är exempel på två konkreta tjänster som baseras på 
stora datavolymer. 



Individualisering

Sverige tillhör, tillsammans med våra nordiska 
grannar, ett av världens mest individualiserade 
länder enligt data från World Values Survey.

Sveriges utpräglade individualism medför bland 
annat att många kräver, och förväntar sig, 
individanpassade lösningar anpassade till individens 
specifika situation och inte en lösning anpassad för 
den stora massan. Detta kan exempelvis återspeglas 
vid förhandling av arbetsvillkor, val av skola och 
utbildning, sjukvård och så vidare. För många faller 
valet på det alternativ som bäst möter individen och 
dennes egen verklighet. 

Just denna tankegång har kommit att påverka den 

riktning som mobilitetstjänster nu utvecklas. MaaS-
lösningar utformas inte som generiska plattformar 
där individen hämtar allmän information, utan 
snarare som plattformar där individanpassad 
information sträcks ut till kunden. Detta sker 
exempelvis genom fastighetsägare, hyresvärdar eller 
i bostadsrättsföreningar. Mer individanpassade 
lösningar kan fördelaktig minska trösklar för 
användande av olika typer av tjänster. Exempelvis, 
om en kund tillhandahålls en individuellt anpassad 
resplan på en MaaS-plattform, oavsett om den är 
kopplad till sin boendemiljö eller den lokala 
kollektivtrafiken. 



Teknologi

Framflyttning av den så kallade teknologiska fronten 
har länge setts som en nyckel till ekonomisk tillväxt 
och är en grundkomponent i de flesta kända 
tillväxtmodeller. Utvecklingen av nya, framför allt 
digitala, teknologier, gör detta faktum alltjämt 
relevant. 

Numera möter man avancerad digital teknologi i 
form av Augumented Reality (AR), Virtual Reality
(VR) och sensorteknik. De två första teknologierna i 
synnerhet, kan ses som en utveckling mot 
individualiserad och förenklad användarinteraktion –
användare får realtidsflöden av information. Det kan 
röra sig om väganvisningar eller information om 
fysiska platser. Mobilitetsinformation kan således 
dyka upp i realtid i smarta glasögon eller på den 

smarta telefonen i ett mer integrerat gränssnitt. 
Givet en sådan teknologisk utveckling ges 
användarna starkare incitament att använda sig av 
MaaS-tjänster och trösklarna för användandet av 
hållbar mobilitet minskar. 
Det speglas också i framtagandet av autonoma 
fordon. Den tekniska utvecklingen där drivs av 
artificiell intelligens, maskininlärning och 
sensorteknologi, vilket är teknikområden med en 
mycket snabb utvecklingstakt. Sensorteknologin 
medför också vinster i trafiken då fordon i allt större 
grad blir interagerande med varandra och kan dela 
information om status.



Hållbarhet

I slutändan är den kanske allra största och 
viktigaste drivkraften för mobilitet ändå 
hållbarhet. Hållbarhetsfrågan kan nästintill 
beskrivas som den avgörande frågan i vår samtid. En 
allt mer utarmad och ansträngd miljö sätter allt 
högre krav vad gäller klimatmål och hållbara 
strategier för att tillgodose nuvarande och framtida 
generationers behov. 

FN:s hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals
eller SDGs) ger en god översikt på vad som 
innefattas i ett så pass komplext begrepp som 
hållbar utveckling. De sjutton gemensamt uppsatta 
målen täcker allt från fattigdomsbekämpning och 
utbildningskvalitet till klimataktion och 
jämlikhetsarbete (FN, 2020). Givetvis måste såväl 

dagens som framtidens transporter eftersträva att 
uppnå de gemensamma hållbarhetsmålen. 

Några av målen är i synnerhet pådrivare till den 
utveckling vi ser inom mobilitet i dag. Mål 11 gäller 
hållbara städer och samhällen – detta är kopplat till 
diskussionen kring urbanisering. Det krävs att den 
växande population som uppehåller sig i städer kan 
resa på hållbara sätt. Utbud och efterfrågan på 
hållbar mobilitet måste således öka om målet skall 
uppnås. Vidare är mål 13 högaktuellt vad gäller 
mobilitet. Det trettonde av FN:s hållbarhetsmål berör 
bekämpandet av klimatförändringar. 



Nulägesanalys



Nulägesanalys

Följande analys över nuvarande samverkanssituation är genomförd tillsammans med 
ledningsgruppen från JLT. Tillvägagångssätt för analysen har varit en SWOT-analys genomförd i 
en workshop, samt djupintervjuer. Här beskrivs följaktligen styrkor och svagheter i samverkan 
idag, men också hur man ser på vilka möjligheter som finns, men också potentiella hinder. 
Resultatet nedan är således representativt för JLT:s ledningsgrupp, och deras aktuella syn på 
samverkan. Resultatet har presenterats kring teman som identifierats under analysen. 



Ett etablerat nätverk…
Grunden för samverkan är ett väl fungerande 
nätverk för samarbeten. Dessa beskrivs idag som 
bra och är baserade i goda relationer mellan 
JLT:s och kommunernas representanter. De goda 
relationerna stärks ytterligare av att 
kollektivtrafikhuvudmannen verkar i enbart 13 
kommuner, varför man har en hanterbar skara av 
samarbetspartners. På så vis byggs bilden av att JLT 
kan hantera samverkan upp och stärker 
förtroende—något som stämmer överens med den 
självbild man har hos JLT som trygg och pålitlig med 
ett stort trafikutbud.

De etablerade nätverket beskrivs som bra för 
samtliga kommuner man försörjer med 
kollektivtrafik. Vad som särskiljs bland 

kommunerna är dock att kontakten med 
Jönköpings kommun beskrivs som tätare, av 
förklarliga skäl då regionens centrum återfinns 
där. Ambitionen från JLT:s sida är dock att 
behandla alla kommuner i nätverket lika. 



…utan tydliga kommunikationsvägar
Samtidigt som relationerna finns inom 
samverkan—parterna vet vilka kontaktytor som 
ska initieras—saknas strukturerad 
kommunikation i samverkan. De goda 
relationerna kan stundom beskrivas som på 
personlig basis, som inte utger ett formellt 
underlag för kommunikation. Därför blir 
framskridande av samverkan och samarbeten 
personberoende. Enskilda tjänstemäns personliga 
intresse blir avgörande för prioriteringen av en fråga 
som rör samverkan. Det i sin tur beror av 
tjänstemannens intresse för mobilitetsfrågan. Här 
ska noteras av kommunala tjänstemän inte 
enbart hanterar mobilitetsfrågor och dess 
efterföljande samverkan, utan vanligtvis hanterar 
man flera politiska frågor. Således är det en 
resursfråga som är beroende av hur mycket tid en 

tjänsteman kan lägga på frågan. Drar man det ett 
steg längre och ponerar att enskilda tjänstemän 
avslutar sin tjänst, oberoende av skäl, finns en direkt 
risk med att kontaktytor försvinner, när de är så pass 
personberoende som dem beskrivs idag. 
Omställningskostnader uppstår och förankring kan 
gå förlorad. 

En konsekvens av att en strukturerad 
kommunikation alltså är att förankring uteblir, av 
olika skäl. I en strukturerad kommunikationskedja 
är det tydlig definierat vem som ska informeras, 
och med vilken information. Här finns en hög 
risk för att viktig information fastnar i leden, och 
helt enkelt faller bort. 



Samverkan – en gemensam strävan
För att samverkan med kommunerna ska fungera så 
bra som möjligt krävs också att man strävar mot 
samma mål och vision. Man behöver alltså ställa 
sig frågan ”vad vill vi gemensamt uppnå med 
kollektivtrafiken?”. Här uppstår en besvärlig 
feedbackloop. Har man inget gemensamt mål är 
det svårt att samverka, och har man ingen 
samverkan är det svårt att sätta gemensamma 
mål. 

Att sakna gemensamma mål skadar också 
förankringen av beslut i samverkan. Det blir således 
otydlig i vilka beslut som har mandat. Ska JLT:s mål, 
eller kommunens mål gälla. Här finns alltså ett 
behov av gemensamt uppsatta mål med 
kollektivtrafiken, och samverkan. Paradoxalt nog 
krävs också då samverkan för att finna 
gemensamma mål.

Skulle man sedan finna gemensamma mål, och hitta 
en väl fungerande samverkansmodell, tror man 
starkt på positiva effekter. Genom att vara mer 
samsynkade kommer möjligheten att genomföra 
förändringar eller förbättringar att stärkas. Om man 
där till har etablerat tydliga kommunikationsvägar 
kan man se positiva effekter i form av snabbare och 
tydligare kommunikation ut till slutkunden. 

Givet en samverkansmodell med gemensamma mål 
och goda kommunikationsvägar får parterna också 
möjlighet i att kommunicera utåt med en gemensam 
front och ett och samma språk. Det skulle i sin tur 
öka bilden av JLT, och kommunerna, som trygga och 
pålitliga.



Kompetens i processen

För att en samverkansmodell som process ska löpa 
på och fungera väl krävs att rätt kompetens hos 
tjänstemän finns. Väletablerade 
kommunikationsvägar blir verkningslösa om 
avsändare och/eller mottagare av kommunikationen 
saknar rätt kompetens för att hantera relevant 
information. Möten som forum för att samverka 
fungerar givetvis bättre om rätt kompetens befinner 
sig på mötet. Processen blir alltså beroende av att 
rätt kompetens återfinns på rätt plats i en 
samverkansmodell. 



Kontinuitet i ett politiskt landskap
En samverkan mellan en kommun och en 
kollektivtrafikhuvudman uppstår dock inte i ett 
vakuum. I realiteten verkar man i ett politiskt 
landskap, såväl från regional som kommunal nivå. 
JLT:s uppdrag är stipulerat från regionalpolitisk nivå, 
och kommunernas samverkansintressen springer till 
syvende och sist från kommunala politiska direktiv. 

Samverkan mellan JLT och kommunerna måste 
uppleva en trygghet över tid, oavsett hur 
mandatfördelningar ändras i och med val vart fjärde 
år. Givetvis ska man vara lyhörd för de politiska mål 
som sätts upp, men samverkansmodellen måste vara 
generisk i det perspektiv att den fungerar med ett 
föränderligt politiskt landskap. 
En god samverkansmodell kan i sin tur också 
underlätta i de politiska leden. Kan man genom en 

tydlig modell påvisa för politiker hur man resonerar i 
samverkansfrågor, kan man således också minska 
risken för kortsiktiga politiska beslut som kan 
försvåra samverkan. Med god kommunikation 
utifrån samverkan kan man också bli tydligare ut 
gentemot politiken hur man resonerar i 
mobilitetsfrågor. Det är i sin tur kompetenshöjande. 
Med ökad kompetens hos politikerna i 
mobilitetsfrågor har man ännu ett verktyg som styr 
bort risken för kortsiktiga politiska beslut.



TTA
Det mest frekvent återkommande forum för 
samverkan idag är trafiktekniska arbetsgruppen 
(TTA), och beskrivs som den idag mest 
strukturerade i frågan samverkan. Kort summerat 
är det ett forum där JLT:s medarbetare 
sammanträder med kommunens medarbetare, 
varannan månad.  TTA-möten fördelas i sin tur upp 
i två kategorier—dels stormöten där samtliga 
kommuner deltar, dels regionala subgrupperingar 
där 3–4 kommuner sammanträder med JLT. Det i sin 
tur påverkar agenda. Stormöten kan nyttjas till 
mer strategiska frågor, medan 
subgrupperingsmötena hanterar mer kortsiktiga 
frågor. Det är dock inte några formella, fasta 
agendapunkter, utan kan variera från sammanträde 
till sammanträde. TTA har varit en bestående 
sammanträdesform som är mer än 25 år 
gammalt. 

Relationerna mellan TTA:s olika representanter, det 
vill säga tjänstemän från respektive organisation, 
beskrivs som god. Man vet vart man har varandra. 
Dock är det också ett konkret exempel på den 
personberoende samverkan som beskrivs ovan. 
Enskilda tjänstemän, och deras innebörds 
kompetens, är avgörande för hur kommunikationen 
till och från TTA utformas. Här har man från JLT:s
sida upplevt att information har försvunnit längs 
vägen. Kontinuiteten från TTA drabbas också av att 
det inte är helt konsekvent i att samma tjänstemän 
företräder sin kommun vid stormötena och de 
regionala subgrupperingarna. 



Vidare har TTA:s gedigna arv också bidragit till 
att förändringar för forumet har uteblivet. Man 
beskriver från JLT alltså ett sätt att förnya TTA som är 
mer anpassat efter dagens behov och samtida 
samverkan. Dagens möten beskrivs delvis som 
strukturerade utefter gamla vanor, där samma talare 
och anförare är återkommande.



Näringslivsperspektiv – uteblivet?
I samverkan är det givetvis flera aktörer vars röster 
måste få bli hörda—inte minst slutkundens röst, 
vilket indikerades ovan. Men vid sidan av 
privatpersoner och offentligheten finns där även 
näringslivet. Näringslivet spelar givetvis en särskilt 
viktig roll när det kommer till den ekonomiska 
tillväxten i kommunerna. Att företag inkluderas i 
kommunal samverkan är av strategiskt vikt i det att 
man kan finna synergier mellan en väl fungerande 
kollektivtrafik/mobilitet och näringstillfällen. 
Möjliggör man även för det här perspektivet, genom 
exempelvis en kommunal näringslivsrepresentant, 
möjliggör man för att få ett dynamiskt och aktivt 
lokalt näringsliv. 



Avsiktsförklaring som 
verktyg för samverkan



Avsiktsförklaring som verktyg för samverkan

För att exemplifiera ett typ av verktyg som är en god utgångspunkt i samverkansarbete kan 
man se till den avsiktsförklaring som gjort mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings 
Län genom verksamhetsområdet JLT. 

Avsiktsförklaringen är ett dokument vars syfte är att tydliggöra en gemensam målsättning och 
ansvarsfördelning mellan parterna i arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i regionen och 
kommunerna. Trafikförsörjning och infrastruktur är två frågor som var för sig är omfattande 
områden att arbeta med—komplexiteten ökar givetvis när dem växelverkar. Behovet av 
samarbete och samverkan blir tydligt i ljuset av omfattningen och komplexiteten.

Två tydliga aspekter verkar till fördel för att upprätta avsiktsförklaring med de olika 
kommunerna. 1) man kan i en avsiktsförklaring förankra målsättningar, och således få en 
tydlighet i vad man önskar att uppnå genom sin samverkan. 2) man förankrar en roll- och 
ansvarsfördelning, det vill säga en tydlighet i vem som gör vad i samverkan. 



Kommunspecifik avsiktsförklaring
Som poängteras ovan är det också viktigt att ta 
hänsyn till de unika behov som varje enskild 
kommun har. Behoven för kollektivtrafik och 
mobilitet kan se annorlunda ut för exempelvis Sävsjö 
kommun än vad dem gör för Jönköpings kommun. 
Alltjämt har alla kommuner ett behov av att 
adressera dessa komplexa frågor. 

Därför bör man också etablera en avsiktsförklaring 
kring samverkan mellan JLT och varje enskild 
kommun. Här kan man specificera den roll- och 
ansvarsfördelning som sedan ska ligga till grund för 
det löpande samverkansarbetet. Förslag på 
kommunspecifika punkter i denna typ av 
avsiktsförklaring kan se ut som följer:

• Tematiska arbetsgrupper
• Ansvarsfördelning
• Förankring
• Beslutsvägar
• Organisation
• Förankring



Utreda beslutsprocess i samverkan. 

Med JLT:s och kommunernas omfattande organisationer, olika 
avdelningar och ansvarsområden kan man enkelt förstå 
komplexiteten i att driva igenom beslut och hålla de förankrade 
genom hela organisationerna. Alltjämt är beslutsprocesser 
oerhört viktigt för vilken organisation som helst. I 
nulägesanalysen påpekades det att en brist i förankring kring 
beslut var påtaglig, kommunikation om beslut var undermålig, 
samt att det fanns en otydlighet i vem som faktiskt har sista 
ordet kring vissa beslut. Utredningen bör utgå från en generell 
modell för beslutsprocess, och se på vilket sätt en sådan skulle 
kunna vara överförbar till samverkansarbetet. En generell 
modell för beslutsprocess bygger i sin tur också på hur man 
definierar rutinbeslut. För rutinbeslut finns sedan protokoll för 
beslutsfattande. För icke-rutinbeslut bygger man istället 
protokoll för problemlösning. Fördelen med denna modell är 
också att den enkelt kan representeras i ett flödesschema, vilket 
sedan kan kommunicera ut och förankras till 
samverkansparterna. 



2. Roller och identitet



Inledning

Som en del i Samverkansprojektet, där syftet är att stärka relationen och förbättra 
kommunikationen mellan oss och kommunerna i vår region, ser vi över vilken roll och identitet 
som VI önskar ha i vår relation mot kommunerna.



Utifrån en identitetskompass har en identitet och situationsanalys gjorts, avseende relation, roll 
och förväntningar mellan oss och kommuner i ett önskat läge. 
Vi har reagerat och resonerat kring ett antal scenarier som kan uppstå och utifrån dessa 
identifierat inledande fokusområden att arbeta med.

Utifrån identifierade fokusområden har vi arbetat med frågeställningen:

”På vilket sätt vill JLT vara drivande inom identifierade områden?"



Identifierade 
fokusområden för 
samverkan



Nyetablering Hållbarhet Infrastruktur

Kunden Teknik/digitalisering Ny mobilitet



”I framtiden är vi med från början. Vi är med och påverkar och lever 
upp till de förväntningar vi har på oss från kommunerna. Vi är också 
tydliga med vad vi förväntar oss från dem.

Vi har byggt upp en kunskapsnivå och vi vet hur vi ska erbjuda den 
trafik som efterfrågas”.



”I framtiden är vi med från början. Vi är med och påverkar och lever 
upp till de förväntningar vi har på oss från kommunerna. Vi är också 
tydliga med vad vi förväntar oss från dem.

Vi har byggt upp en kunskapsnivå och vi vet hur vi ska erbjuda den 
trafik som efterfrågas”.



”I framtiden är vi med och utformar våra busshållplatser, vi har 
tillsammans med kommunerna skapat mer förståelse och arbetar med 
framkomlighetsåtgärder inte bara i de större städerna utan även i de 
mindre orterna.

Vi ser på infrastrukturen och framkomlighet i ett bredare perspektiv 
där vi utmanar exempelvis parkering och dess prissättning gentemot 
kollektivtrafikens framkomlighet.”



”I framtiden har vi en nära relation med våra kunder, vi testar nya 
tjänster och utbud tillsammans med dem och kunden känner sig som 
en del i vår utveckling. 

Vi levererar tjänster som våra kunder vill ha och vi anpassar ständigt 
vårt utbud efter efterfrågan. I framtiden äger vi hela kunddialogen även 
om vi är flera som levererar tjänster.”



”Via ökad digitalisering och användandet av realtidsinformation har vi 
skapat mer dynamiska lösningar vad gäller linjesträckningar och nya 
mobilitetstjänster både i stad och landsbygd.

Utefter kundens behov har vi utformat digitala lösningar för kollektivt 
resande som motsvarar och till och med överträffar bilens flexibilitet.” 



”Vi har förbättrat samarbetet med kommunerna och prioriterar 
trafiken efter kundens behov. 

Vi nyttjar vår fordonsflottan effektivt och täcker på så sätt fler 
mobilitetsbehov.”



Utifrån vår roll och 
identitet i samverkan 
vill vi…



Utifrån vår roll och identitet i samverkan vill vi…

…vara med från start och kunna påverka slutresultatet
…uppfylla våra miljömål och skapa trygga och tillgängliga 
miljöer för alla
…vara med i utformning av vägar, hållplatser och 
framkomlighet
…äga relationen med kunden
…leverera kundvänliga tekniska lösningar 
…prioritera mobilitetslösningar som täcker kundens behov



Samverkansprocess för JLT och 
regionens kommuner

3. Samverkan



Strategisk samverkansmodell

SAMVERKAN

SPELREGLER

STRATEGISK

PROCESSERAVTAL

Aneby

Eksjö

Gislaved

Gnosjö

Habo

Jönköping

Mullsjö

Nässjö

Sävsjö

Tranås

Vaggeryd

Vetlanda

Värnamo

KOMPETENSMÅL / VISION

POLITIK

Jönköpings 
län



I modellen på föregående sida, mellan de två parterna, lyfts de delar som på något sätt påverkar denna samverkansmodell och som
krävs för att samverkan ska fungera på ett bra sätt och skapa den strategiska planen för hur man vill att samverkan ska fungera.

• Avtal – Samverkansavtal som ligger till grund för att olika samarbetspartners ska kunna samverka
och veta vad som förväntas av respektive part.

• Mål/vision – Tydligt uppsatta gemensamma mål och vision är en förutsättning för att man i samverkan
drar åt samma håll.

• Spelregler – Det samverkansklimat som man vill att samverkan ska bygga på. Här lyfts t.ex. värderingar,
attityder och normer för hur och på vilket sätt man kommunicerar med varandra

• Kompetens – Att rätt kompetens på rätt plats i rätt forum finns inom respektive organisation krävs för
att vara effektiva i en samverkan med andra

• Processer – Tydliga gemensamma processer hur man ska arbeta operativt i en samverkan skapar goda
förutsättningar för en god samverkan.

Cirkeln i sig är omringad av de fokusområde som JLT och kommunerna i regionen ser sig själva samverka inom. Dessa
fokusområden kan komma att förändras över tid.

Samverkansmodellen



Vår samverkansprocess (1/2)

1. Behov lyfts -
Berörda identifieras

2. Definiera 
inblandade roller och 

funktioner - Utse 
huvudman

3. Analys och 
definiera uppdrag 4. Planering 5. Säkerställa 

genomförande
6. Uppföljning och 
utvärdering - Ev. 

justeringar

Roller

Aktiviteter

Verktyg

Forum

Möjliga iterationer



Övergripande syfte
I ett processlett arbete är det viktigt att från första början förstå vad syftet med processen faktiskt är.
Processen hjälper till att svara på en rad frågeställningar; varför arbetar vi utifrån processen?; när gör
vi en given aktivitet i processen?; vem gör vad i processen?; vad görs i processen?; samt
tillvägagångssätt för hur ska vi utföra en given aktivitet i processen?

Med svar på dessa frågor så möjliggör man också för framdrift i processtegen som man definierat.

För att svara på frågorna i den här processen refereras det följaktligen till (1) uppdraget som föreligger
framtagandet av processen, (2) processtegens sekvens, samt (3) en uppsättning funktioner för varje
processteg. Dessa beskrivs i följande sidor.



Vem?

Vem gör vad i processen?

Den referenspunkt i arbetet som svarar på vem som gör vad i processen ges utav att specificera roller.
För vardera av de sex processtegen så finns en given aktivitet – varje aktivitet kräver involvering av en
eller flera parter. Dessa ska således specificeras i funktionerna som finns för varje processteg, i
processens schematiska layout.

1. Behov lyfts -
Berörda identifieras

2. Definiera 
inblandade roller 
och funktioner -
Utse huvudman

3. Analys och 
definiera uppdrag 4. Planering 5. Säkerställa 

genomförande

6. Uppföljning och 
utvärdering - Ev. 

justeringar

Roller

Här specificeras 
roller under varje 
processteg

Ex.:
-JLT
-Kommun A

Ex.:
-JLT

Ex.:
-JLT
-Kommun A
-Trafikverket

Ex.:
-JLT
-Kommun A

Ex.:
-JLT
-Kommun A
-Trafikverket

Ex.:
-JLT
-Kommun A
-Trafikverket



Vad?

Vad gör vi i processen?

Den referenspunkt som svarar på frågan kring vad vi arbetar med i processen är funktionen aktivitet.
Aktiviteter specificeras genom att beskrivas i för varje enskilt av de sex processtegen. Det handlar
alltså om att beskriva insatser, åtgärder och/eller handlingspunkter som ska utföras för den
åtgärd/ärende som genomgår samverkansprocessen.

Här specificeras 
aktiviteter under 
varje processteg

Aktivitet

Ex.:
-Behovet X lyfts från 
A. A och B anses vara 
berörda.

Ex.:
-JLT utses till huvudman i 
ärendet, och ser över vilka 
de vill ha med fort. i 
processen.

Ex.:
-Behovsanalys genomförs
-Budgetpåverkan analyseras

Ex.:
-En fullständig projektplan 
för genomförande tas fram

Ex.:
-Regelbundna 
avstämning hålls

Ex.:
-Effekterna av genomförda 
ändringar utvärderas

1. Behov lyfts -
Berörda 

identifieras

2. Definiera 
inblandade roller 
och funktioner -
Utse huvudman

3. Analys och 
definiera 
uppdrag

4. Planering 5. Säkerställa 
genomförande

6. Uppföljning 
och utvärdering -

Ev. justeringar



I samarbete mellan JLT, kommunerna och IUS innovation



Hållplatshandboken  



Hållplatshandboken
Ett hjälpmedel



Hjälpmedel

• Informativ och ett hjälpmedel
• Tillgänglighet
• Varumärkesbyggande



Olika typer av 
hållplatser



Hållplats A



Hållplats A 
100 eller fler påstigande per dag (tätort/landsbygd)
• Fysisk utformning (väghållaren)

– Plattform för minst 2 bussar i rad, kanthöjd 17 cm. Vit kantlinje och ledstråk.
– Plattform skild från cykeltrafik, minsta avstånd mellan vägbana och väderskydd 2,25 m. Om 

gångtrafikanter korsar plattformen ökas bredden med minst 1 m.
– Allmän belysning.
– Max 5 % lutning till/från hållplatsläge.
– Anslutande gång- och cykelbana.
– Pendlings- och cykelparkering om utpekad viktig bytespunkt. Möjlighet att låsa fast/in cykel, 

väderskyddat. I övrigt efter behov.
• Utrustning (kommuner)
• Väderskydd av glas med bänk och belysning
• Papperkorgar
• Utrustning (Jönköpings länstrafik)

– Topptavla med linjeinfo och hållplatsnamn alternativt text på väderskydd.
– Tidtabell, kontaktinformation Jönköpings länstrafik, annan info i väderskydd eller i direkt 

anslutning.
– Realtidsinformation.



Hållplats B



Hållplats B
20-99 påstigande per dag (tätort/landsbygd)

• Fysisk utformning (väghållaren)
– Plattform med kanthöjd 17 cm. Vit kantlinje och ledstråk.
– Plattform skild från cykeltrafik, minsta avstånd mellan vägbana och väderskydd 1,5 m. Om 

gångtrafikanter korsar plattformen ökas bredden med minst 1 m.
– Allmän belysning.
– Max 5 % lutning till/från hållplatsläge.
– Anslutande gång- och cykelbana.
– Pendlings- och cykelparkering om utpekad viktig omstigningsspunkt. Möjlighet att låsa fast/in cykel, 

väderskyddat. I övrigt efter behov.
• Utrustning (Kommuner)

– Väderskydd av glas med bänk och belysning. 
– Papperskorg

• Utrustning (Jönköpings länstrafik)
– Tidtabell, kontaktinformation Jönköpings länstrafik, annan info i väderskydd eller i direkt anslutning.
– Realtidsinformation vid > 50 påstigande.
– Topptavla med linjeinfo och hållplatsnamn alternativt text på väderskydd.



Hållplats C



Hållplats C
1-19 påstigande, tätort

• Fysisk utformning (väghållaren)
– Plattform 1,5 m bred och med kanthöjd 17 cm. Vit kantlinje och ledstråk.
– Plattformen skild från cykeltrafik. Om gångtrafikanter korsar plattformen ökas bredden 

med minst 1 m.
– Allmän belysning.
– Anslutande gång- och cykelbana. Cykelparkering vid behov.

•
• Utrustning (Kommuner)
• Väderskydd av glas med bänk och belysning
• Papperkorg
• Utrustning (Jönköpings Länstrafik)

– Stolpe med topptavla, linjeinfo och hållplatsnamn eller stripning på väderskydd
– Tidtabell på stolpe eller i väderskydd och kontaktinformation Jönköpings länstrafik.



Hållplats C
1-19 påstigande, landsbygd starkt kollektivtrafikstråk

• Fysisk utformning (väghållaren)
– Plattform 1,5 m bred och med kanthöjd 17 cm. Vit kantlinje och 

ledstråk.
– Pendlings- och cykelparkering om utpekad viktig bytespunkt.

• Utrustning (Kommuner)
• Väderskydd av glas med bänk och belsyning
• Papperkorg
• Utrustning (Jönköpings länstrafik)

– Stolpe med topptavla, linjeinfo och hållplatsnamn eller stripning 
på väderskydd



Hållplats C



Hållplats C

• 1-19 påstigande, landsbygd svagt kollektivtrafikstråk
• Målbilden beskriver den nivå på standard och service som ett 

hållplatsläge bör ha med hänsyn till antalet påstigande och 
dess funktion i trafiksystemet.

• Fysisk utformning (väghållaren)
– På-/avstigningsyta1,5 m bred

• Utrustning (Jönköpings länstrafik)
– Stolpe med topptavla, linjeinfo och hållplatsnamn, 

kontaktinformation Jönköpings länstrafik.



Tack



Kommunalt forum

2022-04-08



Gemensamma synpunkter från kommuner
• Bra process, tydligt dokument

• Alternativ Balans väl avvägt förslag: rätt fördelning åtgärdsområden, bra med kontinuitet

• Viktigt satsa på länets järnvägsnät, återkommande synpunkter kring Yet, A6/Ryhov, Vetlandabanan och HNJ-banan

• Tvärförbindelser vägnät väst-östlig riktning (diagonalen mm) samt behov stråken Rv 32 och rv 31/47 Gisshult – Ekenässjön, 
generella behov ökad trafiksäkerhet många av länets vägar

• Positivt med satsning på cykel och ny finansieringsmodell GC-vägar utmed regional statlig väg, behov av att se över regelverk 
kring funktionellt samband

• Bra med ökat fokus på genomförande/uppföljning

• Kritik kostnadsökningar (efterfrågan transparens), nyttoberäkningar och framdrift/genomförande



Justeringar

• Brister att utreda

Möjligt att lyfta hela stråk för övergripande utredning möjliga investeringsobjekt? (ffa rv 27 och rv 32)

- identifiering av etapper? 

- kravbild inför kommande beställningar?

• Mindre justeringar av inledande kapitel

• Översyn beskrivning av stråk

• Justering klimatbedömningar

• Kompletteringar för att öka förståelse (exv enskilda vägar och UH)



Remissinstans Synpunkter planförslag/övergripande synpunkter Specifika brister/behov

Aneby 
kommun

• Övergripande positiva planförslaget, tydligt och visar på relativt lättförståeligt vis alternativa strategier och vad de ger för
konsekvenser

• Angeläget utökat utrymme statlig medfinansiering GC-åtgärder samt trafiksäkerhetsåtgärder – stor utväxling

• Efterfrågar generella satsningar på vägnätet genom olika typer av trafiksäkerhetsåtgärder (exv viltstängsel, mittseparering). 

• Delar inställning kring behov av att förstärka kapaciteten Jönköpingsbanan

• Ser positivt på att Rv 32 anges som brist att utreda

• Lyfter sträckan Marbäck – Traneryd utmed Rv 32 för utredning.

• Väg 132 Aneby – Huskvarna angelägen sträcka att utreda kopplat till 
trafiksäkerhet

Eksjö 
kommun

• Åtgärder som ligger för genomförande går väl i linje med kommunens ambitioner om förbättrade restider Höglandet/Eksjö 
kommun/Jönköping

• Åtgärder Nässjö – Vetlanda ses som nödvändiga kopplat till fordonsflotta, trafikering och restider – kostnad för helt åtgärdspaket 
bör konkretiseras

• Projekt Yet måste genomföras under planperioden

• Välkomnar arbetet med att analysera och konkretisera sträckor och projekt för GC-utbyggnad längs regional statlig väg -
process ligger sent i förhållande till de medel som ligger tidigt i planen, kommunen är angelägen om att planen är genomförbar och 
att avsett utrymme nyttjas

• Åtgärdsområdena med statlig medfinansiering är positiva och förenklande för kommunens egna åtgärder samt ligger på en bra 
nivå, likaså investeringsbidrag till det enskilda vägnätet.

• Delar syn på behov av utredning Rv 32 Eksjö – Sunneränga men ser 
samtidigt stora behov av övergripande utredning på hela Rv 32 stråket 
Vetlanda – Eksjö – Aneby – Tranås för att kunna bedöma vilken delsträcka 
som är i störst behov av åtgärder utifrån flera parametrar

Gislaveds 
kommun

• Bra arbetssätt och förankringsprocess på politisk och tjänstemannanivå, transparent process och väl förankrat planförslag med
tydlig struktur och tydligt innehåll

• Detaljerade synpunkter gällande skrivningar i inledande kapitel

• Positivt med förändrad finansieringsmodell GC-vägar

• Möjligheterna att finansiera GC-vägar på nedlagda banvallar bör utredas

• Önskvärt mer generell skrivning gällande prioriteringskriterier för statlig medfinansiering (koppling ÖP/trafikstrategier)

• Önskvärt förtydliga kommuners roll för att skapa planeringsmognad

• ÅVS bör tas fram för resterande sträcka rv 27 länsgräns V Götaland –
Gislaved

• ÅVS bör tas fram för HNJ-banans sträckning, Gislaved ser gärna aktivt 
samarbete mellan RJL och Region Halland där RJL förväntas inta en 
drivande roll

• Rv 26 bör antas som namngiven åtgärd (NTP?)



Remissinstans Synpunkter planförslag/övergripande synpunkter Specifika brister/behov

Habo kommun • Positivt med satsningar utmed Jönköpingsbanan, särskilt viktigt med ny järnvägsstation vid A6/Ryhov mtp arbetspending

• Positivt avsatta medel för cykel och satsning på statliga GC-vägar

• Viktigt att fullfölja GC-bana Habo-Furusjö-Mullsjö

• Lv 195 sträckan tpl Månseryd – Sjögarpsrondellen fullvärdig 2+2-väg 
bör lyftas in i objektslista

Jönköpings 
kommun

• Lyfter behov av att satsa på länets järnvägsnät

• Angeläget att tidigare fastlagda prioritering gällande Yet kvarstår i planförslaget

• Angeläget elektrifiering Nässjö – Eksjö och åtgärderna Nässjö – Vetlanda

• Station A6/Ryhov viktig regional prioritering (med avsiktsförklaring kn – RJL – TRV)

• Positivt att väg 842 är prioriterad i planförslaget

• Glädjande med satsning på cykelvägar – stora behov längs flera länsvägar

• Värdesätter diskussionerna med RJL som lett till inriktningsbeslut om delägarskap flygplatsen

• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder väg 195

• Standardhöjande åtgärder väg 132 Huskvarna – Aneby

• GC-väg Tenhult – Huskvarna

• GC-väg stråket Skärstad – Ölmstad - Gränna

Gnosjö 
kommun

• Trafiklösning Lv 151, 604 Gnosjös nya industriområde (behov ny 
cirkulationsplats mm)

• Säkerhetshöjande åtgärder Lv 151
• Öst-västlig förbindelse (diagonalen) väg från Nässjö via 

Vaggeryd/Skillingaryd och vidare till Bredaryd och väg 153 
• Befintliga brister på väg 152 och väg 153 behöver åtgärdas för ökad 

trafiksäkerhet
• Behov av ny GC-bro Lv 151 vid Hestraviken för att öka tillgänglighet till 

Isabergsområdet och närbelägna målpunkter
• Förlängd perrong samt GC-tunnel i Gnosjö



Remissinstans Synpunkter planförslag/övergripande synpunkter Specifika brister/behov

Mullsjö kommun • Positivt att utveckling av regionalt järnvägsnät prioriteras genom åtgärder av flaskhalsar och kapacitetsbegränsningar

• Bra att adressera åtgärder för hela mobilitetskedjan – tydig koppling utbyggnad av nya stambanor som då ger nyttor hela 
regionen

• Förslaget i sin helhet övertygande och väl balanserat, lämnar gott utrymme för lokala investeringar för ökad mobilitet och 
attraktivitet

• Lyfter behov av förbättringar Rv 47 mellan Slättäng och Falköping

Nässjö kommun • I stort rimliga prioriteringar som föreslås i planen

• Bekymrade över kostnadsutveckling i samtliga infrastrukturprojekt – ger låsningar och begränsat utrymme nya satsningar

• Begränsat utnyttjande av ekonomiskt utrymme gällande plan, RJL bör lyfta till regeringen att RTP ska utökas med mer 
än 100 mnkr

• Länets Klimat- och energistrategi bör nämnas som underlag

• Beskrivning av stråk: Bockabanan betydelsefull besöksnäringen (kopplingar Gotland) om persontrafik återupptogs, Rv 31/47 
viktig interregional funktion (godstrafik Oskarshamn västerut), Rv 40 viktig arbetspendling Jönköping – Nässjö – Eksjö ostlig 
och västlig riktning, Jönköpingsbanan omfattande arbetspendling även österut Jönköping – Nässjö

• Starka invändningar kostnadsberäkningar i SEB för Vetlandabanan, ställer sig frågande till om reinvesteringar ska 
redovisas som kostnader i SEB – bör belasta underhållsanslag. Också kritiska till att långsiktiga positiva effekter kopplat till
attraktivitet och näringsliv inte fångats i SEB. Positivt att åtgärder Vetlandabanan ligger i planperiodens första del och att RJL 
har rådighet över åtgärderna

• Klokt att mötesstation A6/Ryhov ligger i planperiod 2025-2027 mtp att den inte prioriterats i NTP

• Positiva till förändrad finansieringsmodell GC-vägar

• Positiva till ambition gällande genomförandetakt och standard samt grunder för prioritering av investeringar i trafiksäkerhet 
och framkomlighet. Upplever otydlighet i TRVs uppdrag och hantering av mindre åtgärder. Efterfrågar mer proaktivt och 
framåtsyftande arbete där bakgrunden till prioriteringar av åtgärder på vägnätet blir tydligare.

• Relevanta prioriteringsgrunder för kollektivtrafikåtgärder, bra med förtydligad ansvarsfördelning

• Kritiska till TRVs tolkning av regelverk kring statlig medfinansiering av stadsbusstrafik (ej möjligt i dagsläget)

• Positiva till återkommande rutiner för uppföljning av RTPns genomförande

• Lyfter behov av framkomlighetsåtgärder på länsvägarna som 
sammanbinder Malmbäck – Torsvik, Flisby – Sunneränga och 
Vaggeryd-Nässjö

• Saknar tvärförbindelse mellan Rv 40 och Rv 32 och lyfter stora brister i 
tvärförbindelsen mellan Vaggeryd och Nässjö

• Påtalar brister Rv 31/47 Gisshult – Ekenässjön. Bör utifrån angivna 
prioriteringsgrunder blir föremål för utredning under kommande 2022-2025



Remissinstans Synpunkter planförslag/övergripande synpunkter Specifika brister/behov

Sävsjö 
kommun

• Generellt väldigt positiva till förslaget, ser positivt på fördelningen av ekonomiska medel, väl genomarbetat och tydligt

• Bristutredning Rv 30 bör inte begränsas till åtgärder som inte kräver omfattande ombyggnationer

• Väg 127 Värnamo – Vetlanda kan komma att behöva byggas ut iom station 
nya stambanor Värnamo

• Väg 761 ny sträckning Sävsjö förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet

• Satsning plattformsförlängningar bör även omfatta SSB

Tranås 
kommun

• Medskick kommande planeringsomgångar/arbete reg strukturbild: undersöka resandeflöden utöver arbetspendling

• Saknar belysta samband Östergötland (motsvarande RSS-underlag)

• Station A6/Ryhov betydelsefull för utveckling (bör tas med i NTP)

• Viktigt att säkerställa tillräckliga medel för åtgärder i kollektivtrafiksystemet (genomförande av ny tätortstrafik i Tranås)

• Positiva till förändrad finansieringsmodell GC-vägar

• Arbetet med ombyggnad av Tranås stn (uppställningsspår) bör återupptas

• Utredningsbehov Rv 32 Traneryd – Marbäck (återstående delar Rv 32)

• Brister väg 133 Säby – Gränna

• Stråk/relationer med potential för cykelpendling: Tranås – Säby –
Gripenberg – Linderås, Säby – Sunhultsbrunn, Tranås – Hestra och Tranås –
Sommen – Boxholm

• Åtgärd GC-passage SSB Tranås utreds, bör beaktas i kommande 
transportplanering



Remissinstans Synpunkter planförslag/övergripande synpunkter Specifika brister/behov

Vaggeryds 
kommun

• Lyfter diskussioner i infrastrukturnätverket som en viktig del i processen  - bidrar till helhetssyn och förståelse 
mellan länets kommuner

• Föreslår att kopplingen till länets klimat- och energistrategi anges i avsnitt som beskriver viktiga styrdokument

• Bekymmersamt med förseningar och kostnadsökningar – bromsande effekt för flera av målområdena i RUSen

• Ställer sig bakom alternativ Balans

• Önskar få säkerställt att befintliga plattformar vid kommunens järnvägsstationer är tillräckligt långa för planerad 
trafikföring (JLT)

• Positivt att stråket Rv 30 Stigamo – Växjö lyfts som brist för utredning

• Mycket positivt med förändrad finansieringsmodell för GC-åtgärder regionalt statligt vägnät

• Ser investeringar i trafiksäkerhetshöjande åtgärder på statliga vägar som passerar skolor eller barns skolväg 
som särskilt angelägna att åtgärda. 

• Åtgärder på 80-vägar med tydliga brister säkerhet och framkomlighet mycket positiva

• Viktigt att processerna kring prioriteringar och genomförande av planens åtgärdsområden är tydliga

• Mycket positivt att Trafikverket ska redovisa planens genomförande årligen

• Behov av mötesspår på sträckan Värnamo-Nässjö kopplat till JLTs trafikering och 
godstrafikering, en lämplig plats skulle kunna vara i Malmbäck. Föreslår mindre 
funktionsutredning av möjligheterna att förlänga befintligt mötesspår för att beskriva 
kostnaderna och skapa underlag för dialog om finansieringslösning.

• Goda vägförbindelser i öst-västlig riktning saknas för resande i stråket 
Smålandsstenar, Bredaryd, Hillerstorp, Skillingaryd/Vaggeryd, Hok, Nässjö, Tranås. Den 
sk diagonalen bör utredas vidare med fokus på sträckorna Skillingaryd – Hillerstorp och 
Hok – Malmbäck samt väg 806 Skillingaryd – väg 30.

• Brister och behov GC-nätet: Skillingaryd – Tofteryd, Hoks samhälle – Hooks Herrgård, 
Skillingaryd – Klevshult

• På längre sikt brister och behov GC-nätet: Skillingaryd – Åker – Hillerstorp, Byarum –
Stigamo, Hok – Svenarum

• Ser behov av att tillsammans med RJL och JLT planera för stationsmiljöer men också 
söka lösningar för ökad frammatning till bytespunkter pga nya stora arbetsplatser i 
kommunen (göra kollektiva resor till attraktivt alternativ)

• Lyfter även behov av hållplatsåtgärder längs statlig väg, tex utbyggnad bussfickor med 
belysning

Värnamo 
kommun

Vetlanda 
kommun

• Välkomnar att åtgärden Nässjö-Vetlanda finns med – bör benämnas Elektrifiering Nässjö – Vetlanda och förordar 
större satsning än 100 mnkr. Kalkylerad totalkostnad i SEB måste förklaras. Ifrågasätter vilka åtgärder som ingår i 
objektet – merparten bör ses som reinvestering och finansieras via NTP (UH-anslag)

• Stråket rv 31/47 bör synliggöras i kartbild över stråk genom länet

• Positivt med medel för trafikmiljöer utmed statlig väg genom mindre orter – lyfter behov/möjligheter samordning 
kn/TRV

• Positivt med avsatta medel för statlig medfinansiering kommunala GC-vägar

• Lyfter behov av att se över regelverk gällande krav på funktionellt samband (möjligheter finansiering GC-väg 
banvallar)

• Välkomnar rutiner för uppföljning av planens genomförande

• Lyfter behov av att utreda sträckan på rv 31/47 utan mittseparering mellan Nässjö och 
Vetlanda södra

• Stråket rv 31/32 (Växjö/Karlskrona-Vetlanda-Eksjö-Aneby-Tranås) bör utvecklas

• Väg 127 (Värnamo-Sävsjö-Vetlanda) bör utredas



Remissinstans Synpunkter planförslag/övergripande synpunkter

Trafikverket Region 
Syd

• Ser positivt på samverkan inom RSS

• Länsplanen ger god bild av länets förutsättningar, utveckling och framtida utmaningar

• Positiva till framtagandet av alternativa strategier, ger tydlighet i hur arbetet genomförts

• Åtgärder/objekt i förslaget är i huvudsak realistiska i tid. Åtgärder under planens inledande år som inte tidigare ingått i planen riskerar att 
senareläggas för att hinna med planläggning mm.

• Förespråkar att planen redovisar hela kostnaden för objekt som kan samfinansieras av NTP (mötessepareringsobjekt)

• Positiva till förändrad finansieringsmodell GC-vägar

• Saknar redovisning av prioritering av GC-åtgärder i planens första hälft och beskrivning av om dessa är att betrakta som namngivna objekt.

• Positiva till ökad uppföljning och utvärdering av planens genomförande

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län

• Positiva till alternativa strategier, ifrågasätter om de bör återkomma i planen efter det att ställning tagits till alternativ Balans – risk för att det inte 
går att utläsa vilka åtgärder som ska genomföras?

• Saknar resonemang kring samtliga alternativs stora växthusgasutsläpp ur LCC-perspektiv

• Tveksamt om samtliga strategier bidrar till ökad klimatanpassning – svårt följa motiv i planen. Mkt platsspecifikt – svårt göra övergripande 
bedömningar av planens påverkan.

• Planen hade gynnats av att innehålla de övergripande strategierna från den regionala cykelstrategin – tydligare förståelse för samspel hållbara 
transportmedel

• Önskvärt med resonemang och redogörelse för påverkan på olika samhällsgruppers rörelsemönster

• Genomgående urbant fokus där kopplingar till tillväxtcentra, städer och tätorter står i fokus. Avsaknad av insatser för landsbygden och mindre 
orter riskerar att skapa social ojämlikhet.

• Ser positivt på satsning på kombinationsresor – kan gynna mindre orter på landsbygden och ge förutsättningar för minskad klimatpåverkan

• Positivt med investeringar kopplade till trafiksäkerhet. Ser gärna att andra åtgärder (utöver säkra skolvägar) lyfts (tex farligt gods-leder, 
sidoräcken, mitträcken och viltstängsel)

• Önskvärt med resonemang kring hur konsekvensbedömningar görs när nya dragningar av infrastruktur planeras.

• Saknar genomgående förklarande tabelltexter och bildtexter



Remissinstans Synpunkter planförslag/övergripande synpunkter

Länsstyrelsen i 
Hallands län

• Logisk och pedagogisk plan

• Uppskattar att tre tydliga alternativ redovisas och utvärderas – logiskt att gå vidare med alternativ Balans

• Planen har flera styrkor och kan ge inspiration till andra regioner

• Ser positivt på prioriteringarna för elektrifiering av de regionala järnvägarna

• Välkomnar särskilt elektrifiering och åtgärder Värnamo – Nässjö

• Lyfter RSS som positivt för sammanhållen utveckling

Länsstyrelsen V 
Götaland

• Handlingen överblickbar, tydlig och har bra territoriellt perspektiv, uppskattar redovisningar på karta, kopplingar till kompletterande handlingar och processer samt 
redovisning av behov och utmaningar



Remissinstans Synpunkter planförslag/övergripande synpunkter

Region Blekinge • Förslaget är i sin helhet väl utarbetat och klargör på ett tydligt sätt vilka satsningar Region Jönköping ämnar genomföra under planperioden

• Välkomnar satsningar på Rv 27

Region Halland • Planen har ett mycket bra upplägg, den är tydlig, lättläst och förklarande, intressant grepp att löpande välja ut vilka åtgärder som ska prioriteras

• Anser att det, som planen anger, är viktigt att det är viktigt att säkerställa en bra anslutande trafik och god tillgänglighet till nya stationer för nya stambanor och att det även ska gälla 
anslutande väg- och järnvägar i den omliggande geografin.

• Ser positivt på ambitionerna att tillskapa kortare restid med tåg sträckan Jönköping – Värnamo

• Intressant att konsekvensbeskrivningen även väger in nyttor kopplade till samhällsekonomi och regional utveckling.

• Intressant grepp att redovisa alternativa strategier, anser att alternativ Balans svarar upp väl mot behov i länet

• Ser positivt på att sydsvenska mål haft stor påverkan på planens innehåll – gynnar gemensamma positioner inom RSS

Region Kalmar län • Flera positioneringar och satsningar som gynnar hela södra Sverige – ffa åtgärder på rv 27

• Betydande satsningar på samfinansiering av järnvägssatsningar ger systemnyttor för hela sydsverige

Region Kronoberg • Positivt att Yet kommer att genomföras

• Nödvändigt med dubbelspår Alvesta – Växjö kopplat till trafikering tåg södra Sverige

• Anslutning mellan Kust-till-Kustbanan och framtida nya stambanan krävs i Värnamo

• Positivt med satsningar Rv 27 (förbi Bor och Ulås-Bredasten)

• Saknar koppling till barnrättsperspektivet i planhandlingarna

Region Skåne • Lyfter potentialen i RSS-samarbetet

• Delar synen på samfinansiering som viktig del i att få till avgörande infrastruktursatsningar

• Ser positivt på att RJL vill knyta samman Sydsveriges tillväxtmotorer, regionala kärnor och länets kommunhuvudorter

• Ser positivt på att kopplingen till SSB och vikten av nya stambanor belyses i planen, trycker på vikten av nya stambanans för att skapa minskad restid mellan Skåne och Jönköpings län 
och ett ihopkopplat sydsverige. 

• Anser att alternativ finansiering för utbyggnaden av nya stambanor bör prövas.

Region Västra 
Götaland

• Understryker vikten av väg 40, 47/26 och 27 samt Kust- till kustbanan och Jönköpingsbanan för interregionala och nationella person- och godstransporter

• Positivt att RJL har integrerat miljöbedömningen på ett tydligt och transparent sätt i sin regionala transportplan.

Region Östergötland • Instämmer i beskrivningen av interregionala stråk

• För dialog med TRV om behov av att föra över väg 32 till nationellt stamvägnät pga godstransporter av nationellt intresse

• Lyfter stort utbyte mellan kommuner i länsgräns och potentialen i att stärka befintlig funktionalitet

Skaraborgs 
kommunalförbund

• Värdesätter arbete i Jönköpingsbanegruppen, trycker på behovet av satsningar på Jönköpingsbanan utifrån godsperspektiv

• Anser att inriktningen kring åtgärder för att knyta samman tillväxtmotorer och regionala kärnor i Sydsverige är logisk 



Remissinstans Synpunkter planförslag/övergripande synpunkter

Sveriges 
MotorCyklister

• Saknar åtgärder som ökar säkerheten för dem som färdas på MC och moped i underlaget
• föreslår att regionen inte ensidigt ser på mittseparering genom mitträcken utan även utreder möjligheten att använda mitträfflor.
• SMC föreslår att regionen ser på säkerheten för alla trafikanter vid ombyggnation till 2+1-väg, även de oskyddade på moped klass I och II 

samt MC.
• Säkerställa möjligheter att hänvisa mopeder och mopedbilar från 2+1-vägar

Riksförbundet 
enskilda vägar

• Ser gärna en ökad satsning på trafiksäkerhet i bostadsområden med enskild väghållning
• När enskilt vägnät anges som lösning för cykelvägar måste det finnas resurser avsatta för ändamålet och avtal måste ingås med de enskilda 

väghållarna
• Pengar behövs till utredningar för hur enskilda vägar ska arbeta med klimatanpassningar. Regionerna skulle kunna ha en samordnande roll.
• Kommuner och regioner måste ta ett större ansvar för underhåll av enskilda vägar kopplat till ökande besöksnäring 
• Viktigt upprätthålla en god funktion på hela länets vägnät – särskilt ojämna geografier



Remissinstans Synpunkter planförslag/övergripande synpunkter

Handelskammaren • Efterfrågar tydligare långsiktig målbild över utveckling av länets infrastruktur och viktiga transportflöden, en tydligare plan bör tas fram för i vilken ordning 
länets järnvägssträckor ska elektrifieras, vägnätet underhållas och hastigheter ökas. Tidig klarhet kring framtida medfinansieringar krävs och underlag bör tas fram 
omgående för att ge utgångspunkter för nästa planrevidering

• Anser att för mycket pengar i planen läggs på GC-vägar (utan att objekt pekats ut i planen), pengar bör istället läggas på vägunderhåll

• RJL bör kraftfullt ifrågasätta aviserade kostnadsökningar, transparensen och bedömningen i samhällsnyttorna behöver öka

• Positivt med avsatta medel Nässjö – Vetlanda och att de ligger tidigt i planen. Benämningen plankorsningsåtgärder bör bytas till åtgärder för elektrifiering av 
Vetlanda – Nässjö. Viktigt att omgående få till ett genomförande av åtgärder på sträckan

• Positivt med full regional finansiering av elektrifiering Nässjö – Eksjö

• Större grepp om Rv 26 bör tas, medel för regional och kommunal medfinansiering samt ÅVS bör avsättas (för tidigare genomförande av ÅVS – enligt TRV)

• Utredning av 2+1-väg rv 31/47 Gisshult – Ekenässjön bör ges hög prioritering

LRF Jönköpings län • Saknar beskrivning gröna näringar och kopplingar livsmedelstrategier och skogsstrategier

• Vill se större medel avsatta för investeringar i och underhåll av små och medelstora vägar (enskilda och allmänna)

• Kompletterade vägnät måste anpassas gröna näringar vid nya vägsträckningar

• Anser att för hög andel av budgeten läggs på cykelvägar (18% är orealistiskt och bidrar till liten nytta) och för liten andel på enskilda vägar

• De ekonomiska ramarna bör medge att BK4-reformen genomförs fullt ut

LRFs kommungrupp i 
Värnamo

• Regionen bör tillse att stationen i Horda öppnas igen och att tågen stannar där i samma omfattning som i Bor och Rydaholm

Tenhults LRF-förening • Ifrågasätter nyttor med ny järnväg Byarum – Tenhult och ny sträckning av väg 842 

• Lyfter hur de föreslagna åtgärderna kommer att påverka landskapsvärden i Tenhultsdalen samt tvinga en större mjölk- och köttproducent till omorganisation av 
verksamheten (vilket påverkar produktionen av livsmedel negativt – och därigenom regeringens mål om ökad självförsörjningsgrad av livsmedel).

Vänsterpartiets 
Klimat- och Miljögrupp 
i GGVV

• HNJ-banans utvecklingspotential bör nämnas i planhandlingen och HNJ-banan bör rustas upp och elektrifieras (i samverkan mellan Hallands och Jönköpings län)

• Utredning av att öppna järnvägssträckan Gislaved – Reftele bör utredas

Leaderföreningen
Astrid Lindgrens 
Hembygd

• Använda beteckningen Höglandsbanan istället för Bockabanan i fortsatt planering. Föreslagna trafikupplägg och infrastruktursatsningar i Slutrapporten 
Höglandsbanan utveckling av transporter bör avspegla sig i kommande RTP
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Vad är vitsen med 
vårt länsmuseum?
Jönköpings läns museum -

vår gemensamma 
minnesbank



…och inte minnas någonting
…och inte ha en aning om din bakgrund eller 

var du kommer från
…och därmed inte ha en aning om vem du egentligen är

Visst har din egen minnesbank, dina erfarenheter och år av 
uppbyggda kunskaper en viss betydelse - inte sant?

Tänk om du skulle vakna upp 
en morgon…



Hur är det då med våra gemensamma 
minnen, erfarenheter och kunskaper? 

Det som vi brukar kalla vårt kulturarv. 



Det vi tillsammans i länet tänkt och gjort genom historien och det 
vi tänker och gör idag lämnar spår – spår av minnen och 
berättelser som vi kallar vårt gemensamma kulturarv.

Tillsammans med övriga länsmuseer bildar Jönköpings läns 
museum Sveriges största museum – 24 museer med 450 295 
kvadratkilometer uteplats!

– Vi är en minnesbank för hela landet som är öppen för alla.



Länsmuseets 
historia
1901 – Norra Smålands 
fornminnesförening



https://www.youtube.com/watch?v=ya1_yGDWxy0

Film om Hanna Friberg

https://www.youtube.com/watch?v=ya1_yGDWxy0


1937 – Tillsammans med Norra Smålands konstförening beslut 
om gemensamma lokaler





Region Jönköpings län
Jönköpings kommun
Jönköpings läns hembygdsförbund

1977 – Stiftelsen Jönköpings läns 
museum





https://www.youtube.com/watch?v=-rcX-R8rD8w

Film om arkitekten Carl Nyrén

https://www.youtube.com/watch?v=-rcX-R8rD8w


Vilket är vårt 
grunduppdrag?
”Jönköpings läns museum är ett konst- och 
kulturhistoriskt museum som bedriver 
kunskapsuppbyggnad samt genom delaktighet 
tillgängliggör, bevarar och utvecklar kulturarv i 
länet.

Jönköpings läns museum verkar för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att 
bidra till forskning och fri åsiktsbildning samt 
kulturupplevelser på 
allas lika villkor.”



Förvaltning

Forskning

Förmedling

Dokumentation
Insamling
Arkiv/Magasin

Bearbetning
Tolkning
Synteser

Utställning
Program
Pedagogik

Insamlingsområden
Materiellt och immateriellt kulturarv 
som huvudsakligen samlas in i 
samband med dokumentationer i länet.
Fokusområden är:

• John Bauer
• Folkliga och naiva uttryck
• Småindustri med inriktning mot möbeltillverkning
• Religion och andlig tro



Organisation

Museichef

Dokumentation och 
samlingar

(DS)

Publik verksamhet
(PV)

Arkeologi
Byggnadsvård
Konservering

(ABK)

Kansli Kommunikationsteam



• Uppdragsverksamhet (Konsultverksamhet)
-Arkeologi, Byggnadsvård, Konservering

• Anslagsfinansierad verksamhet 
-Dokumentation, Samlingar, Publika aktiviteter

Museets två ben 
= bildar en helhet



Utgrävning vid Vättersnäs våren 2021







Våra siffror 2019
• 136 900 fysiska besökare

• 155 000 besökare på museets webbplats

• 237 programaktiviteter

• 13 utställningar

• 102 uppdrag inom arkeologi

• 165 uppdrag inom byggnadsvård

• 80 uppdrag inom konservering



Varför är vårt 
uppdrag så 
viktigt?
Utan att vårda, dokumentera och 
förmedla de spår av minnen och 
berättelser som vi kallar vårt 
gemensamma kulturarv, riskerar vårt 
län att drabbas av kunskapsbrist och 
minnesförlust.



Länsmuseet fungerar dessutom som 
en
viktig mötesplats och är en del av
demokratins immunförsvar.

Vår viktigaste uppgift är därför att 
vara
relevanta för människor i dagens 
samhälle.



Film om utställningen Kampen i Tiden



Samarbeta med
ossför de ungas historia och framtid



Museum+Näringsl
iv
Placera vår historia i dagens
samhälle
"Bara den som känner sin historia kan bygga den 
vidare.”

- Ny innovationskraft
- En stolt och blomstrande region



Med avstamp i idag, blir resan genom 
igår och för länge sedan, en samling 
upplevelser att ta med sig hela livet. 

För bara den som känner sin historia kan 
bygga den vidare. 

Vi sätter fokus på våra unga invånare, på 
att ge dem växtkraft och en stark framtid 
för länet. 

Vill du hjälpa till?



Demokrati & hållbarhet
Det vi genom historien tänkt och gjort skapar spår –
spår av minnen och berättelser som vi kallar vårt
gemensamma kulturarv.
Jönköpings läns museum - En minnesbank för
alla – som väcker tankar om livet i stort och gör det 
lättare att förstå och påverka hur samhället utvecklas
idag och i framtiden. 



https://digitaltmuseum.se/
https://www.youtube.com/user/jkpglm
https://jonkopingslansmuseum.se/se-och-
gora/smultronstallen/

Framför allt – Kom och besök oss!

Slutligen några finfina tips!

https://digitaltmuseum.se/
https://www.youtube.com/user/jkpglm
https://jonkopingslansmuseum.se/se-och-gora/smultronstallen/


www.jonkopingslansmuseum.se
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