
Jönköpings Länstrafik 

• Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 
• 1 januari 2012  - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län -  

Jönköpings Länstrafik.  
• Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten. 
• Landstinget ansvarar ensamt för finansieringen av 

kollektivtrafiken. Skatteväxling kollektivtrafiken  - 34 öre 
• Landstinget tar beslut om ett regionalt 

trafikförsörjningsprogram som innefattar allmän trafikplikt 
med t.ex. krav på kvalitet, samt ekonomisk omsättning och 
prissättning.  

 
 
 



Jönköpings län -13 kommuner 

Totalt: 339.000 invånare 
Minsta kommunen: 6.400 invånare 
Största kommunen:130.000 invånare 



10 snabba fakta 
• Serviceresor = Upphandlar trafik och tar emot beställningar för färdtjänstresor, 

sjukresor, länsfärdtjänst, närtrafik, kompletteringstrafik, mattransporter, övrig 
anropsstyrd trafik. 

• Ca 2500 serviceresor per vardag   
• Fordon kör sammanlagt ca 4075 mil/dag  - ett varv runt jorden 
• 175 st upphandlade fordon varav 90 specialfordon med bår 
• Kostnadsersätter tid+km, snittkostnad: 14,30kr/km 
• Snittlängd: Färdtjänst 10 km (inkl. länsftj), sjukresa 28km 
• Samkörning 45% 
• Egenavgift: sjukresa 100kr, färdtjänst zontaxa linjetrafik (minst 26kr/37kr) , 

närtrafik zontaxa (minst 37kr)  
• Upplevd kvalité - betyg 4/5: NKI 95%, Bemötande 97%, Kom fram i rätt tid 97% 
• Kärnvärde och ledord = Omtanke  

 
  



Serviceresor - historik 
 
Samordning av resor  
Utredning - ”Länsbeställningscentral” (1991) 
Utredning -  ”Kollektivtrafik för alla” (1996) 
Utredning -  ”Samordnade transporter” (1999/2000) 
 
Före 2002: färdtjänsten utfördes av ett upphandlat taxibolag i varje 
kommun, sjukresor egen BC med upphandlade fordon via ett taxibolag i 
varje kommun 
 
Start 2002/2003  -  13 kommuner + Landstinget tar beslut ang 
gemensamt (nästan) färdtjänstregelverk inkl. länsfärdtjänst,  gemensam 
beställningscentral för färdtjänst, sjukresor och övrig anropsstyrd trafik. 
Upphandling system, BC, Trafikföretag.  
Fakturering av trafikkostnader+ drift till resp. kommun/Landtinget. 
 
 
 



Tillståndsgivning till Länstrafiken? 
• Början/mitten av 2000-talet flera förslag på hur frågan ska utredas. 
• Utredning 2008,  2009/2010 

– likrikta regelverket 100%, tillståndsgivning till JLT, samordna regelverk sjr/ftj mm 
• ”Lundin” -  stopp 
• Länstrafiken blir förvaltning – skatteväxling kollektivtrafiken. 
• Snabbutredning jan-mars 2012 – förslag skatteväxling tillsammans med 

hemsjukvården inkl. ett regelverk för färdtjänst + närtrafik -  återremitteras 
• Utredning forts. maj-juni 2012  Mål: start 1/1 2013 
• Kommunala beredningsorganet – positiv inriktning 8 feb 2013 (15 öre) 

Beslut i ALLA länets kommuner våren 2013,  start  1/1 2014.  
 

1/1 2013 tre sjukreseenheter blir en sjukreseenhet - Länstrafiken 
 

 
 
 
 
 

Serviceresor 



Varför skatteväxla? 
Ett uppdrag från kommunala beredningsorganet 
 
 -Att färdigställa, komplettera och förankra det arbete som gjorts tidigare så 
att en skatteväxling om färdtjänst, närtrafik mm kan göras till 2014. 
 
 - Att ta ytterligare ett steg för att skapa en gemensam organisation och 
möjliggöra samordning i länet avseende: 
• Den allmänna kollektivtrafiken 
• Färdtjänst 
• Sjukresor 
• Närtrafik 
• Att likrikta/samordna regelverket för färdtjänst i länet. 
 
Regionbildning 2015 -  Region Småland 
 
En helhet för alla trafikfrågor -  ett ansvar. 
 



Grundläggande principer 

• Gemensamt regelverk för färdtjänst införs i hela länet. 
• Landstinget övertar myndighetsuppgiften att utfärda färdtjänsttillstånd 

samt kostnadsansvaret för färdtjänst mm. 
• 2011 års verksamhet och kostnadsbild utgör bas för skatteväxling. 
• Utöver 2011 års kostnadsbas görs tillägg för de effekter som uppstår vid 

samordning av regelverk samt för ambitionshöjningar i närtrafiken. 
• Indexuppräkning görs till 2014. 
• Landstinget tar på sig nya kostnader och höjer skatten. 
• Kommunerna blir av med kostnader och sänker skatten 



Uppgifter/kostnader som tas med i 
skatteväxlingen (bas 2011) 

Särskilda omständigheter gör att ansvaret för hållplatserna inte föreslås 
ingå i skatteväxlingen 

 
• Reskostnader för färdtjänst  
 inkl. fasta resor och arbetsresor 85,9 mkr 
• Tillståndshantering (handläggare)   6,2 mkr 
• Riksfärdtjänst        9,1 mkr 
• Kompletterings- o närtrafik       4,6 mkr 
              105,8 mkr 
 15 öre, Landstinget ”förlorar” 1 miljon, kommunerna ”vinner” 1 miljon 
(1 öre= ca 7 milj.) 

 



Handläggning –  
nu och framtid 

• Varje kommun har handläggare 
på 15-400%. 

• Antal tillstånd per kommun 150-
5000 st 

• Många handläggare i små 
kommuner , 2-5% av 
arbetstiden. 

• 2014 ca 10 årsarbetare  - 
övertagande av personal 
arbetstid >50%, resterande 
rekrytering 
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Effekter per kommun 

Aneby -174
Eksjö -1 838
Gislaved -4 744
Gnosjö -1 977
Habo -1 382
Jönköping 14 829
Mullsjö -43
Nässjö -708
Sävsjö -846
Tranås 132
Vaggeryd -783
Vetlanda -669
Värnamo -665
Summa 1 133

Effekter per kommun i tkr.  
Utjämnas mellan kommunerna på 3 år. 



Närtrafik 
Anropsstyrd närtrafik för dig som bor på landsbygden 
• Finns i 5 av 13 kommuner 
• Resmöjligheter för kommuninvånare på landsbygden som inte har tillgång 

till den ordinarie linjetrafiken, >1km till hållplats.  
• Samordnas med fordon som kör sjuk- och färdtjänstresor. 
• Försöksverksamhet med länsöverskridande närtrafik 1/5 2013 
  
Gynnar både yngre och äldre 
  
Tider och kostnad 
• Måndag-Fredag mellan kl 9:00 - 13:00 och kl 17:00 - 22:00  
 Lördagar- söndagar/helgdagar mellan kl. 15:00 - 22:00.  
• Lägsta avgift 37 kr (vuxen) zontaxa linjetrafik. 
• Beställning  av resa minst två timmar före önskad avresa. Viss förskjutning 

av sin restid utifrån önskad tid  -  samordning.   
 Avtalad tid = hämttid. 



Hinder som blivit möjligheter 

 
 

 

 

 Erfarenheter utredningar 
• Mognadsprocess hos tjänstemän och politiker. 
• Avgränsningar 
• Skapa enighet kring kostnader. 
• Fokusera på MÅLET och se till helheten -  nya möjligheter skapas. 

 

http://www.freepik.es/index.php?goto=28&url=aHR0cDovL3d3dy5zaHV0dGVyc3RvY2suY29tL3BpYy5taHRtbD9pZD02NzQ3MzEwMyZyaWQ9MzEyNDY5


Resan har bara börjat  
- mycket återstår 
  
• Avtalsstart 1/5 2013 - nya fordon mm 
• Fler nivåer på tillstånden  -  Vad kan kunden? 
• Integrera tillstånd-tidtabeller-planeringssystem.  
• Erbjuda rätt ”resa” till utifrån kundens förutsättningar 
 tex anslutning till/från tåg vid länsfärdtjänst resor eller enbart linjetrafik 

• Ledsagning på hållplatser och stationer 
• Tillgänglighet även när det är snö? 
• Hitta lokal trafiklösningar 
• Utveckla närtrafiken och övrig anropsstyrd trafik 
• Vad ska det kosta att resa? Incitament att åka kollektivt? 
• Nöjdhet/trygghet ger en ”senare” färdtjänstansökan 
• Skolskjutsar 

 
 
 
 

 



Tack för visat intresse 

 
Anna-Karin Malm 
Serviceresechef 
Jönköpings Länstrafik 
anna-karin.malm@jlt.se 
 
Och varmt välkomna till Jönköping! 

mailto:anna-karin.malm@jlt.se
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