HANDLINGSPLAN

Faställd

2012-11-13

2012-10-29
Kollektivtrafikstrategin har kompletterats med en handlingsplan. Åtgärderna i handlingsplanen utgår från de mål som tagits fram i
strategin och hänsyn har tagits till tidigare antagna dokument.
Förslag till åtgärder har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen och styrgruppen har sedan enats om följande åtgärder. Handlingsplanen har
fastställts av kommunstyrelsen.
Det är viktigt att tydliggöra att Gislaveds kommun inte är huvudansvarig för kollektivtrafikens omfattning i kommunen. Ansvaret ligger på
länstrafiken i Jönköpings län som ligger under Landstinget. Kommunen är däremot ansvarig för infrastrukturen inom det kommunala väg- och
gatunätet. Som utgångspunkt i att försöka påverka kollektivtrafikens utformning i framtiden ska den antagna strategin ligga till grund, och detta
sker genom löpande arbete samt genom att åtgärderna i denna handlingsplan följs.
I tidigare antagna dokument inom kommunen finns följande åtgärder som följs upp och utvärderas i respektive plan/strategi. Dessa åtgärder går i
linje med framtagna åtgärder i detta dokument.
Infrastrukturstrategin, ta fram ett åtgärdspaket för att stödja tågresandet i kommunen. Detta beslut har återkopplats till kommunstyrelsen och
ska vidare behandlas i diskussionen kring denna handlingsplan för kollektivtrafik.
Klimat- och energistrategins åtgärdsplan, Hur reser du? Påverka resor innan de startat. Riktar sig mot både kommunalt anställda samt
allmänheten.
Översiktsplanen,
Tillgänglig tågtrafik ska finnas i kommunen
-Kompletterande angöringstrafik eftersträvas
-Stationerna ska utvecklas till miniresecentrum
Busstrafiken ska utvecklas
-Upprätta en kollektivtrafikplan
-Trafikplanering ska ske länsövergripande
-Ökad anropsstyrd trafik
-Ta fram säkra och väderskyddande hållplatser och cykelparkeringar
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Öka resandet,
Information och
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tillförlitligheten. förändringar av större vikt
för kollektivtrafiken.
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ram efter behov.

Kommunstyrelseförvaltningen
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Skapa bättre
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Ha god beredskap årligen
inför att söka statsbidrag, för
att utveckla hållplatserna.
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Pengar avsätts i
budget
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Ökad
tillgänglighet
för boende på
landsbygd
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och
tillgänglighet

Införa anropsstyrd närtrafik

2013

Extra anslag i
budget finns

Kommunstyrelseförvaltningen

Länstrafiken

Utveckla
Öka resandet
kollektivtrafiken
i kommunen

Hålla med aktuellt underlag
till beslutsfattare och andra
aktörer

Löpande arbete

Inom befintlig
ram

Kommunstyrelseförvaltningen

Uppföljning och utvärdering av dessa åtgärder ska ske i samband med en revidering av handlingsprogrammet 2015.

