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Samverkande planering i 

Södra Vätterbygden 
Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryd 



Jönköping

Vaggeryd

Mullsjö
Habo



Bakgrund 

 I samband med arbetet med Sverigeförhandlingen 
om nya stambanor har Jönköping, Habo, Mullsjö och 
Vaggeryd åtagit sig att uppföra 14 000 bostäder.

 Kommunerna är beroende av varandra där Jönköping 
är ett tydligt regioncentrum med stor inpendling från 
grannkommunerna. Finns etablerat samarbeten 
mellan kommunerna

 Samverkan med Internationella handelshögskolan i 
Jönköping kring tillgänglighetens betydelse för tillväxt. 
(TTP-projektet)

 Samverkan med Region Jönköpings län.



Problembeskrivning 

 Investeringar i infrastruktur leder inte per automatik till 
tillväxt.

 Investeringarna måste synkroniseras med lokal och 
regional planering för att positiva effekter ska uppnås.

 I dagsläget har en sådan planering utmaningar som 
ligger i att kommunerna är olika administrativa enheter. 



Syfte och mål 

 Det övergripande syftet är att skapa bättre 
förutsättningar för en mer sammanhållen 
planering i delregionen

 Målsättningar

– Ökad kunskap avseende planering för ökad 
tillväxt över kommungränser

– Ökad samverkan mellan parterna

– En gemensam strukturbild för kommunerna.



 Projekttid drygt 1 år

 Jönköpings kommun är projektledare

 Koppling till den regionala planeringen region 
Jönköpings län ingår i projektgruppen

 Extern konsult håller samman workshops och 
seminarier. 

Genomförande
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Resultat

 Etablerat ett forum för samverkan kring den 
översiktliga planeringen /planering som påverkar 
kringliggande kommuner

 Ökat kunskaperna kring mellankommunal 
samverkan gällande samhällsplanering

 Slutdokument innehållande en strukturbild som 
kan tjäna som underlag i kommande planering.
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Workshop/seminarium 1

 Mellankommunal planering

 Regional och delregional planering i Sverige – utmaningar 
och möjligheter

 Tillgänglighet och ortsattraktivitet – den regionala 
och mellankommunala planeringens roll

 Nationella förutsättningar för regional och mellan-
kommunal stråkplanering av infrastruktur

 Kartbaserad workshop kring styrkor och svagheter 
inom kommunerna och delregionen samt regionens
roll i sin omgivning 

Seminarium (fm)

Workshop (em)
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