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Möte med direktionen 
för Fyrbodals kommunalförbund 
Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund höll sitt tredje möte för året den 7 
maj. Direktionen är kommunalförbundets högsta beslutande organ. 

Samtidigt med direktionsmötet hölls även delregionalt kollektivtrafikråd. Under det mötet 
fick direktionens ledamöter bland annat information om taxorna för de tre nya zoner som 
införs i Västtrafik från och med i höst.  

Direktionen fick även information om aktuella remisser när det gäller kollektivtrafiken, bland 
annat Trafikförsörjningsprogrammet för 2021–2025. Direktionen påpekade bland annat att 
det fortfarande saknas ett stråk för kollektivtrafik i väst-östlig-riktning i den norra delen av 
Fyrbodalsregionen, för exempelvis resor mellan Åmål och Strömstad. 

En annan fråga som diskuterades var användningen av biogas i kollektivtrafiken. Västtrafiks 
plan är att bussar i stadstrafik ska drivas av el, medan bussar på landsbygden ska drivas med 
biogas. Kommunalförbundet har tidigare uttryckt oro för att efterfrågan på biogas ska 
minska under en period i denna omställning, då många stadsbussar i dag går på biogas. Nu 
ska en gemensam avsiktsförklaring från Fyrbodals kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen tas fram för biogasens framtid. 

Mötet beslutade även att bifalla ett förslag till omprioritering av vägprojekt till förmån för 
utbyggnad av väg 678, sträckan Bratteröd-Grohed. 

Andra frågor som avhandlades på mötet: 

• Redovisning av resultaten från projektet ”En skola för alla” som avslutats tidigare i år. 
• Information om satsningen Kommunernas klimatlöften. 
• Uppföljning av situationen med anledning av coronapandemin. 

Hela dagordningen samt handlingar inför mötet finns på Fyrbodals kommunalförbunds 
digitala anslagstavla. Där finns även protokoll från tidigare möten. 
 
Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland. 
Genom kommunalförbundet samarbetar 14 medlemskommuner för en hållbar utveckling av 
Fyrbodal samt en enkel och rationell hantering av de mellankommunala frågorna. 
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För mer information kontakta 
Martin Carling, förbundsordförande, Fyrbodals kommunalförbund  
Telefon: 0534-190 03, E-post: martin.carling@dalsed.se 
 
Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund 
Telefon: 070-217 94 49 E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se 

 


