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Kallelse/ärendelista 
Förbundsdirektionen kallas till delregionalt kollektivtrafikråd den 11 februari 
2021 
Plats och tid:  Teams kl. 09.00 – 11.00 
 
Kontakt: Någon anmäla om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud som är 

förhindrade att närvara ombedes meddela detta till sin ersättare. 
Kallelsen skickas även till dem. 

 
Kan varken ordinarie ledamot eller ersättare närvara vid mötet, 
meddela detta till kommunalförbundets kansli, telefon 0522-44 08 20 
alternativt e-post: kansli@fyrbodal.se 

 
Övrig information: Mötet kommer under rådande omständigheter och med gällande 

rekommendationer att hållas helt digitalt. 
 

Vi uppmanar alla som har förkylningssymptom att avstå från de möten 
som fortfarande bedöms nödvändiga att hållas i fysisk form. 

 
Ordinarie direktionsmöte hålls mellan kl. 11.15 – 16.00. 

 

 

 

Välkommen! 

 

Martin Carling 
Förbundsordförande 
 
   /Jeanette Lämmel 
   Förbundsdirektör 
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Kallelse/ärendelista 
1. Val av protokollsjusterare 

Ärenden     Ca tid 

2. Information från kollektivtrafiknämnden    09.00 – 09.20 
3. Information från Västra Götalandsregionen   09.20 – 09.40 
4. Information från Västtrafik    09.40 – 10.10 
5. Mobilitet en fråga om regional utveckling och en väg till det goda livet 10.20 – 10.30 
6. Skrivelse från sex kommuner i Dalsland angående Västtrafiks förstudie  

samt förfrågan för upphandling av skolskjuts   10.30 – 10.45 
7. Övriga frågor     10.45 – 10.55 
8. Nästa möte     10.55 – 11.00
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Förbundsdirektionen 
Kommun Ledamöter Närv. Ersättare Närv. 
Bengtsfors Stig Bertilsson (M)  Per Eriksson (S)  
Dals-Ed Martin Carling (C)  Per-Erik Norlin (S)  
Färgelanda Tobias Bernhardsson (C)  Ulla Börjesson (S)  
Lysekil Jan-Olof Johansson (S)  Ronald Rombrant (LP)  
Mellerud Morgan E Andersson (C)  Michael Mellby (S)  
Munkedal Jan Hognert (M)  Lisa Kettil (S)  
Orust Anders Arnell (M)  Lars Larsson (C)  
Sotenäs Mats Abrahamsson (M)  Birgitta Albertsson (S)  
Strömstad Kent Hansson (S)  Lars Tysklind (L)  
Tanum Liselotte Fröjd (M)  Louise Thunström (S)  
Trollhättan Paul Åkerlund (S)  Monica Hanson (S)  
 Peter Eriksson (M)  Bedros Cicek (KD)  
Uddevalla Christer Hasslebäck (UP)  David Sahlsten (KD)  
 Ingemar Samuelsson (S)  Mikael Staxäng (M)  
Vänersborg Benny Augustsson (S)  Mats Andersson (C)  
 Henrik Harlitz (M)  Marie-Louise Bäckman (KD)  
Åmål Michael Karlsson (S)  Michael Karlsson (M)  
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Ärende 2 – Information från kollektivtrafiknämnden 

Muntlig information lämnas av Roland Karlsson och/eller Egon Frid från Kollektivtrafiknämnden.  

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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Ärende 3 – Information från Västra Götalandsregionen 

• Aktuellt från kollektivtrafiknämnden-seniorkort mm.  
• De fortsatta processerna med trafikförsörjningsprogram och samverkansformerna.  
• Beslut om målbild tåg, delmål 2028 togs i december i kollektivtrafiknämnden.  

 

Ärendet föredras av Martin Elofsson, Västra Götalandsregionen.  

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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Ärende 4 - Information från Västtrafik 

• Effekter på kollektivtrafiken med anledning av Covid-19. 
 
 

Ärendet föredras av Felix Stööp Lindgren, Västtrafik. 

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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Ärende 5 – Mobilitet en fråga om regional utveckling och en väg till det goda 
livet 

I projektet Tur och Retur har man arbetat med att ta fram nya hållbara lösningar för mobilitet. 
Projektet går nu mot sitt slut och Kommunalförbundet ser ett tydligt behov av att Västra 
Götalandsregionen tillsammans med förbunden arbetar med frågor som rör hållbar mobilitet samt 
tillgänglighet att man formaliserar detta i en tydlig mobilitetsprocess i syfte att identifiera roller, 
ansvar och utvecklingsmöjligheter. Behovet lyfts i DKR för att få till ett uppdrag från 
kollektivtrafiknämnden att påbörja denna mobilitetsprocess. 

Ärendet föredras av Helen Tisell, infrastrukturansvarig.  

Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.  

 

 

Förslag till beslut 

Att besluta frågan till BHU och kollektivtrafiknämnden i syfte att få till stånd en mobilitetsprocess, där 
Västra Götalandsregionen och Västtrafik bemannar den enligt vad som anges i tjänsteskrivelsen 
nedan 

Att besluta ge strategen för kollektivtrafik i uppdrag att tillsammans med flera andra representera 
Fyrbodals kommunalförbund i processen. 

Att besluta att löpande återkoppling och förankring av positioner och initiativ skall ske i DKR. 
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Ärende 6 – Skrivelse från sex kommuner i Dalsland angående Västtrafiks 
förstudie samt förfrågan för upphandling av skolskjuts  

Avtal för skoltrafiken i Dalsland löper ut i augusti 2023 och behöver handlas upp på nytt.  

Västtrafik har tagit fram förstudie som skall fungera som underlag för beslut hos kommunerna om de 
vill att Västtrafik skall handla upp skoltrafiken eller om de vill göra det själva samt om kommunerna 
vill ha öppen eller stängd skoltrafik.  

Parallellt med detta ser man över allmänna trafiken och sannolikt kommer indragningar i linjetrafiken 
att ske. Kommunerna har genom Fyrbodals kommunalförbund sammanställt en skrivelse där de 
framför att informationen i förstudien är bristfällig och att man i samband med förslag till 
neddragningar i linjetrafiken borde föreslå åtgärder för att motverka försämringarna. En indragen tur 
i Dalsland kan innebära att den enda möjligheten till att åka kollektivt försvinner.  

Kommunerna efterlyser mer information och dialog med Västtrafik. 

Ärendet föredras av Helen Tisell, infrastrukturansvarig. 

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen i protokollet 
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Ärende 6 – Övriga frågor 

 

Förslag till beslut 

Att  
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Ärende 7 – Nästa möte 

Den 17 juni i Munkedal/digitalt.  

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet.  



Tjänsteskrivelse 
Ange datum  

Sida 1 av 2 

 

Mobilitet – En fråga om regional utveckling och en väg till det goda livet 

Förslag till beslut 

- DKR beslutar att föra frågan till BHU och kollektivtrafiknämnden i syfte att få till 
stånd en mobilitetsprocess, där Västra Götalandsregionen och Västtrafik bemannar 
den enligt vad som anges i tjänsteskrivelsen nedan 

- DKR beslutar att ge strategen för kollektivtrafik i uppdrag att tillsammans med flera 
andra representera Fyrbodals kommunalförbund i processen. 

- DKR beslutar att löpande återkoppling och förankring av positioner och initiativ skall 
ske i DKR. 
 

Beskrivning av ärendet 

I pilotprojektet ”Tur&Retur – hållbara resor mellan land och stad” har Fyrbodals 
kommunalförbund arbetat tillsammans med Orust kommun, Dalslands miljö- och 
energiförbund och Västra Götalandsregionen med finansiering från Energimyndigheten för att 
ta fram nya hållbara lösningar för mobilitet i landsbygder. Projektet går nu mot sitt slut och 
Kommunalförbundet ser nu ett tydligt behov av att Västra Götalandsregionen tillsammans 
med förbunden arbetar med frågor som rör hållbar mobilitet och tillgänglighet. 
Tjänstepersoner på Västra Götalandsregionen och Västtrafik har också bejakat detta behov.  
 
Mobilitet, och den tillgänglighet som den skapar, är frågor som alls inte kan reduceras till 
endast kollektivtrafik, utan de berör alla områden av regional utveckling med mera: 
kompetensförsörjning, innovationsdriven utveckling, social hållbarhet, Klimat 2030, 
omställning med mera. I grunden handlar det om att erbjuda människor i Västra Götaland 
möjlighet till det goda livet.  
 
Boråsregionens, Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund har, som ett komplement till 
det föreslagna trafikförsörjningsprogrammet och baserat på identifierade brister i programmet 
initierat samtal kring detta. Ett första större möte med bred representation från förbunden, 
regionen och akademien genomfördes i oktober 2020. (Göteborgsregionens 
kommunalförbund var införstått och medverkade i mötet.) Syftet med det mötet var att 
identifiera processer, projekt och initiativ som vi kan driva tillsammans.  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Ange datum  
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Det behövs en ”mobilitetsprocess” i syfte att identifiera roller, ansvar, utvecklingsmöjligheter 
med mera samt att driva utveckling. Representanter för regionen och kommunalförbunden har 
gemensamt skapat en inledande beskrivning av en sådan process. Processen kommer också att 
utgöra en arena där frågor som dyker upp kan lyftas.  
 
Både kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen behöver representeras brett i den 
arena som skapas eftersom frågorna är breda. Deltagande organisationer behöver också 
representeras på strategisk- eller ledningsnivå, och med inriktning på utveckling.   
 
Behovet av processen kommer att lyftas i alla fyra (?) DKR i syfte att få till ett uppdrag från 
Kollektivtrafiknämnden och samtliga DKR att påbörja denna mobilitetsprocess.  
 
Ambitionen är att Västra Götalandsregionen, Västtrafik och kommunalförbunden skall 
samskapa processdesignen, samt tillsammans driva processen framåt i syfte att bidra till att 
göra livet i Västra Götaland ännu godare, och att lämna bidrag till den omställning som 
VG2030 pekar ut.  
 

Ansvarig tjänsteperson 

Förbundsdirektör Jeanette Lämmel, tel 0705-32 70 30, e-post: jeanette.lammel@fyrbodal.se 
Kontaktperson Helen Tisell, tel 0522-44 08 49, e-post: helen.tisell@fyrbodal.se  

 

 

 
Fyrbodals kommunalförbund 
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