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Till delregionala kollektivtrafikråden 

Remissbrev årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet 2019  

Sammanfattning 

Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland 

ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med 

implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av 

de mål som satts upp. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 

kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 

 

Arbetet med att aktualisera/revidera trafikförsörjningsprogrammet inför perioden 

2021–2024 påbörjas under våren 2019. I samband med denna remiss ges 

kollektivtrafikråden möjlighet att komma med inspel till revideringen. 

 

Den årliga avstämningen omfattar följande delar: 

1. Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet för 2018, bilaga 1 

2. Lägesrapport 2018 Trafikförsörjningsprogrammets strategier och 

utvecklingsområden, bilaga 2 

3. Inför revidering av trafikförsörjningsprogrammet, nedan 

 

Remissen är en avstämning av pågående arbete – det finns inget dokument som 

ska godkännas eller ej. Det är en möjlighet för kommunerna att via 

kollektivtrafikråden inkomma med inspel och synpunkter. Svaren ger bland annat 

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd värdefullt underlag till 

prioriteringar inför kommande uppdrag till Västtrafik, inom ramen för gällande 

trafikförsörjningsprogram. Samlat ger de årliga avstämningarna också inspel till 

revidering av trafikförsörjningsprogrammet, vilket är extra viktigt detta år då en 

revidering av programmet påbörjas.  
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3 Inspel till revidering av trafikförsörjningsprogrammet 

Under 2019–2020 kommer ett förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram att 

arbetas fram. När trafikförsörjningsprogrammet för 2017–2020 togs fram gjordes 

ett gediget arbete med att fokusera och konkretisera det föregående programmet 

och en ny målstruktur togs fram. Målen kräver långsiktighet för att nås och 

inriktningen är att behålla mycket av strukturen i det nuvarande programmet.  

Vid denna årliga avstämning ges kollektivtrafikråden möjlighet att komma med 

inspel till revideringen. Dialog i råden kommer att ske under vårens möten i april-

juni i respektive delregion. 

Ett förslag till trafikförsörjningsprogram 2021–2024 planeras sändas på remiss i 

samband med årlig avstämning i månadsskiftet feb/mars 2020.  

 

 

Vi önskar i årlig avstämning 2019 kollektivtrafikrådens svar på följande 

frågeställningar:  

  

 Eventuella reflektioner kring måluppfyllelsen för 2018?  

 Har ni inspel på åtgärder som ger bättre resursutnyttjande och högre 

måluppfyllelse? 

 Ser ni utvecklingsområden inom våra strategier som kräver extra fokus 

under perioden 2021–2024? 

 Har ni några övergripande inspel gällande revideringen av 

trafikförsörjningsprogrammet? 

 Har ni förbättringsförslag gällande kollektivtrafikråden och övriga 

samverkansformer? 

 Övriga inspel som delregionala kollektivtrafikrådet vill skicka med? 

 
 

Västra Götalandsregionen önskar kollektivtrafikrådens svar senast den 18 juni 

2019. Svaret skickas till kollektivtrafik@vgregion.se. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Ulrika Bokeberg 

Kollektivtrafik- och infrastrukturchef 

Västra Götalandsregionen 
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