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Arbetsordning för delregionala kollektivtrafikrådet i 

Fyrbodal. 

 
Bakgrund och syfte 

I enlighet med "Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands 

län" ska det finnas ett regionalt och fyra delregionala kollektivtrafikråd för samverkan 

kring kollektivtrafiken. Delregionala kollektivtrafikrådet i Fyrbodal är ett av 

dessa. Beredningen for hållbar utveckling (BHU) är regionalt kollektivtrafikråd.  

"Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland" beskrivs de 

samverkansformer som etablerats för att säkerställa samarbetet mellan kommuner 

och Västra Götalandsregionen (VGR) gällande kollektivtrafikutvecklingen i Västra 

Götaland. 

 

De delregionala kollektivtrafikråden ska säkerställa dialog- och samrådsmöjligheter 

mellan kommunerna samt mellan delregionen och VGR samt skapa möten mellan 

kommunpolitiker och politiker från VGR. 

 

 

Uppdrag 

Delregionala kollektivtrafikrådet i Fyrbodal är ett informellt 

samverkansorgan och dess arbetsformer regleras inte i kommunallagen. 

Delregionala kollektivtrafikrådet har i enlighet med samverkansformerna i uppdrag att 

exempelvis; 

• Vara remissinstans i frågor kring kollektivtrafik. 

• Utveckla delregionala målbilder i dialog med VGR 

• Behandla förslag gällande den strategiska inriktningen i det regionala 

Trafikförsörjningsprogrammet. 

• Behandla övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor så som t.ex.  

Pris- och sortimentsstrategi, Miljöstrategi, Tillgänglighetsstrategi.  

• Diskutera delregionala utvecklingsfrågor så som infrastrukturfrågor, 

resandeutveckling m.m. 

 

Tjänstemannanätverket för Infrastruktur och kollektivtrafik är beredande i frågor kring 

kollektivtrafik.  

 

Det delregionala kollektivtrafikrådet kan ge inspel och påtala behov av 

strategier kopplat till kollektivtrafikfrågor. 
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Mandat, sammansättning och representation 

Delregionala kollektivtrafikrådet består i enlighet med beslutade samverkansformer 

av minst en representant från var och en av Fyrbodals 14 medlemskommuner samt två 

representanter från VGR:s kollektivtrafiknämnd och två representanter ifrån Västtrafik 

styrelse.  

 

I Fyrbodal utgörs det delregionala kollektivtrafikrådet av ledamöter och ersättare ifrån 

Fyrbodals direktion. I det delregionala kollektivtrafikrådet har representanterna mandat att 

företräda sin kommun i kollektivtrafikfrågor. Representanterna har även i uppdrag att 

förankra frågor som rådet behandlar i hemkommunen. Det delregionala 

kollektivtrafikrådet har befogenhet att företräda samtliga ingående kommuner och 

ansvarar därmed för förankring gentemot dessa.  

 

Fyrbodals representanter i BHU är tillika delregionala kollektivtrafikrådets representanter 

i BHU. Det delregionala kollektivtrafikrådets representanter i BHU har mandat att 

företräda det delregionala kollektivtrafikrådet i överläggningar med VGR. 

 

Möten, protokoll och administration 

Möten med delregionala kollektivtrafikrådet hålls minst två gånger per år. Mötena hålls i 

anslutning till Direktionsmöten. 

 

Vid möten ska protokoll kring vilka ställningstaganden delregionala kollektivtrafikrådet 

gör. Protokollet ska justeras av utsedd justerare.  Fyrbodals kommunalförbund 

tillhandahåller administration för det delregionala kollektivtrafikrådet i form av en 

sekreterare och beredande tjänsteperson. Västra Götalandsregionen bistår 

administrationen. 

 

Förändringar av arbetsordning 

Beslut om förändringar i arbetsordning tas av delregionala kollektivtrafikrådet. 


