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Samverkande planering i Södra Vätterbygden
Diarienummer: RJL 2016/3174
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
• Jönköpings kommun 275 000 kr (2017 – 275 000 kr) i
projektmedel för genomförandet av projektet
Samverkande planering i Södra vätterbygden. I anspråk
tas medel från 2016 års Regionala Utvecklingsmedel.
Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen
medfinansiering infrias.
Sammanfattning
Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för att få en
mer sammanhållen bostads- och infrastrukturplanering i de fyra
deltagande kommunerna; Jönköping, Habo, Mullsjö och
Vaggeryd.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21
• Ansökan om regionala projektmedel daterad 2016-09-29
• Underlag till projektbeslut
Beslutet skickas till
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras
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Regionledningskontoret
Sofia Wixe
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Samverkande planering i Södra
vätterbygden
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beviljar:
•

Jönköpings kommun 275 000 kr (2017 – 275 000 kr) i projektmedel för
genomförandet av projektet Samverkande planering i Södra vätterbygden.
I anspråk tas medel från 2016 års Regionala Utvecklingsmedel.

Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen medfinansiering
infrias.

Sammanfattning
Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för att få en mer sammanhållen
bostads- och infrastrukturplanering i de fyra deltagande kommunerna; Jönköping,
Habo, Mullsjö och Vaggeryd.

Information i ärendet
Jönköpings kommun har tillsammans med Habo kommun, Mullsjö kommun och
Vaggeryds kommun åtagit sig att uppföra 14 000 bostäder fram till 2035. Det
övergripande målet med projektet är att åstadkomma en planering som möjliggör
för kommunerna att uppfylla detta åtagande. Detta uppnås genom att projektet ska
öka kunskapen kring förutsättningar för gemensam arbetsmarknads-, trafik-, och
bostadsplanering mellan flera kommuner, samt öka samverkan mellan deltagande
kommuner och med Region Jönköpings län avseende den översiktliga långsiktiga
planeringen. Genom samverkan främjas en större integrering av arbets- och
bostadsmarknader över kommungränser. En målsättning är att ta fram forum för
samverkan som kan permanentas och få en fortsättning även efter att projektet är
avslutat. Utifrån kunskapsutveckling och ökad samverkan ska projektet ta fram en
gemensam strukturbild för deltagande kommuner som kan fungera som
hjälpmedel för planering på såväl kommunal som regional nivå.
Projektet utgår från den kommunala översiktsplaneringen men tar ett bredare
perspektiv som tydligare lyfter fram samband mellan bostads- och
infrastrukturplanering och utveckling av den delregionala arbetsmarknaden. I och
med detta finns tydliga kopplingar till det regionala utvecklingsarbetet och den
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regionala utvecklingsstrategin (RUS). Projektet genomförs genom samverkan,
bl.a. i form av kunskapsseminarier och workshops, mellan aktörer som arbetar
med frågor kopplade till planering på kommunal och regional nivå. Inom projektet
tas det även fram kunskapsunderlag gällande t.ex. pendlingsmönster och
trafikering. Projektet redovisas genom framtagande av en rapport som beskriver
den kunskapsuppbyggnad som projektet har bidragit med. I detta ligger även
ambitionen att ta fram underlag som kan tjäna som praktiska hjälpmedel i
kommande planering.
Projektet har sökt medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).
Projektet medfinansieras även av Jönköpings kommun, Habo kommun, Mullsjö
kommun och Vaggeryds kommun. Projektet bygger vidare dels på TTP-projektets
(Tillgänglighet, Tillväxt, Planering) slutsatser kring effekterna av en framtida
Götalandsbana, dels på resultat från tidigare projekt om spatial analys om
planering i stationsnära lägen som genomfördes i ett antal tätorter i området under
åren 2012–2014.

Beslutsunderlag
•

Ansökan om regionala projektmedel till Region Jönköpings län

•

Underlag till beslut

•

Checklista

•

Specifikation av budget

Beslutet skickas till
Jönköpings kommun, 551 89 Jönköping

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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Projektuppgifter
Projektnamn

Projektägare

Samverkande planering i Södravätterbygden Jönköpings kommun
År och månad för projektstart

År och månad för projektavslut

2017-01

2017-12

Status

Diarienummer

Nytt

RJL 2016/3174

Historik
Tidigare beslut

Utbetalda medel

Nej

Nej

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet

Aneby

Eksjö

Gnosjö

Gislaved

Habo

Jönköping

Mullsjö

Nässjö

Sävsjö

Tranås

Vaggeryd

Vetlanda

Mullsjö

Jönköpings län

Information, Regional utveckling
Kommentarer till ansökan*

Projektet har sökt medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).
Projektet medfinansieras även av Jönköpings kommun, Habo kommun, Mullsjö kommun och
Vaggeryds kommun. Projektet bygger vidare dels på TTP-projektets slutsatser kring
effekterna av en framtida Götalandsbana, dels på resultat från tidigare projekt om
spatial analys om planering i stationsnära lägen som genomfördes i ett antal
tätorter i området under åren 2012–2014.
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS

Projektet kopplar an till den Regionala utvecklingsstrategins båda målområden
Näringsliv och Livsmiljö. Delstrategin En global livsmiljö berörs eftersom
projektet handlar om integrering av ett större geografiskt område, här över
kommungränserna. Det finns även koppling till delstrategi Ett breddat näringsliv då
projektet delvis handlar om att ytterligare integrera och stärka lokala
arbetsmarknader genom en ökad närhet till omkringliggande arbetsmarknader. På
större arbetsmarknader finns det potential till en större variation i näringslivet
och en bättre matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare. Projektet syftar till
att öka samverkan i den planering som utförs i kommunerna och i Jönköpings län,
vilket bidrar till en snabbare, öppnare och smartare Region Jönköping.
Ansökan är kopplad till:

Arbetsmarknad/näringsliv

Utbildning/forskning

Attraktivitet

Folkhälsa och sjukvård

Kommunal utveckling

Infrastruktur

Avstämning har skett med

Utbildning och kultur

Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet

För att uppnå en långsiktigt hållbar stadsutveckling är det viktigt att integrera
jämställdhetsperspektivet i utvecklingsplanerna. Projektet har därför som
målsättning att genomgående arbeta aktivt med att belysa och integrera
jämställdhet, vilket kan innefatta att planering gällande t.ex. nybyggnation och
infrastruktur ska ske på ett sätt som ger samma möjligheter för män och kvinnor.
Jämställdhet kommer även beaktas i det praktiska arbetet med projektet, t.ex.
förväntas hälften av deltagarna i projektet vara av respektive kön.
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa
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För att uppnå en hållbar stadsutveckling i en alltmer globaliserad värld är det
även viktigt att beakta faktorer som mångfald och integration. Mångfald och
integration är starkt kopplat till begreppet segregation, vilket är högst aktuellt
i dagens samhällsläge. Integration och mångfald, ur både ett bostadsmarknads-,
arbetsmarknads- och trafikperspektiv, behöver belysas och integreras i hållbar
samhällsplanering. På samma sätt som för jämställdhet handlar det i mångt och
mycket om att skapa möjligheter för individer oavsett bakgrund. Genom en mer
sammanhållen planering som stärker och kopplar samman lokala arbetsmarknader
främjas en större variation på arbetsmarknaden, bl.a. i termer av arbetstillfällen,
samt öppenhet och tolerans gentemot mångfald i arbetskraften. Detta kan sannolikt
leda till en större integration på arbetsmarknaden samt i samhället i övrigt, av
bl.a. nyanlända. En mer framgångsrik integrationsprocess motverkar socialt
utanförskap, vilket i sin tur leder till en bättre folkhälsa, framför allt bland
individer i utsatta grupper.
Genom en ökad integrering av bostads- och trafikplanering över kommungränser ökar
dessutom potentialen för att uppnå ett mer hållbart resande, där hållbarhet är
kopplat till bl.a. miljöaspekter.
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa)

Förlag till särskilda villkor för beslut

Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen medfinansiering
infrias. Projektet kommer att ansöka om finansiering från Eruf.
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget

Medelbeslut
År

Summa

Typ av medel

2017

275000

Regionala utvecklingsmedel

Totalt

275 000,00 kr

Beslutet motsvarar 28,6 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.
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Utbetalningsprognos
År 2017 beräknar vi att betala ut 275 000 kronor.
Nationell strategisk prioritering

Nationell ämneskategori

2b

09A

Information
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel ligger till grund för beslutet.
Läs mer på plus.rjl.se
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