1 (2)

Remissbrev

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret
Handläggare:
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Till kollektivtrafikråden i Västra Götaland

Remiss Årlig avstämning av Regionalt
trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland
ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med
implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet. Kommunerna ges då
möjlighet att via de delregionala kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet
med att utveckla kollektivtrafiken.
I samband med remissen av den årliga avstämningen skickas även följande
strategier på remiss till de delregionala kollektivtrafikråden:


Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland och



Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor

Råden väljer själva om de vill svara på remisserna samlat eller i tre separata
yttranden. Om det är någon av remisserna som kollektivtrafikrådet avstår från att
yttra sig över ska detta meddelas Västra Götalandsregionen. Strategierna ska även
behandlas i beredningen för hållbar utveckling (BHU) inför beslut i
kollektivtrafiknämnden.
Den årliga avstämningen innehåller följande:
1. Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet för 2017
2. Kortfattad lägesrapport av utpekade utvecklingsområden i
trafikförsörjningsprogrammet 2017-2020
3. Förbättringsförslag för samverkan inom de delregionala
kollektivtrafikråden

Postadress:
Box 1091
405 93 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 37-41
Göteborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
kollektivtrafik@vgregion.se

2 (2)
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
kommande revidering av trafikförsörjningsprogrammet, som påbörjas igen inom
ett par år.
Vi önskar kollektivtrafikrådens svar på följande frågeställningar:
Trafikförsörjningsprogrammet:
 Eventuella reflektioner kring måluppfyllelsen för 2017?
 Har ni inspel på åtgärder för att nå högre måluppfyllelse?
 Har ni några synpunkter och förbättringsförslag gällande arbetet med de
prioriterade utvecklingsområdena?
Samverkan:
 Tycker ni att det delregionala kollektivtrafikrådet får tillräckligt underlag för
diskussion/dialog?
 Tar det delregionala kollektivtrafikrådet upp rätt punkter/frågor eller saknar ni
något?
 Övriga synpunkter/inspel?

Västra Götalandsregionen önskar kollektivtrafikrådens svar senast den 8 juni.
Svaret skickas till kollektivtrafik@vgregion.se.
Föregående avstämning för programperioden 2012-2016
Återkoppling från föregående avstämning skickades skriftligen till de delregionala
kollektivtrafikråden i samband med höstens DKR-möten 2017. Dokumentet
Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland är uppdaterat och finns
på Västra Götalandsregionens hemsida; Samverkansformer kring kollektivtrafik i
Västra Götaland

Med vänliga hälsningar
Ulrika Bokeberg
Chef kollektivtrafik och infrastruktur
Västra Götalandsregionen

