Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-06-13

§ 118 2018.375 KS

Svar på remiss avseende förslag till strategi för kollektivtrafik på jämlika
villkor - med utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna
Ärendebeskrivning

Västra Götalands kollektivtrafiknämnd har beslutat att skicka förslag till strategi för
kollektivtrafik på jämlika villkor på remiss. Den föreslagna strategin för kollektivtrafik
på jämlika villkor är en del av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2017
– 2020 och ersätter den nuvarande strategin för funktionshinderanpassning av
kollektivtrafik. Syftet med strategin är att få en kollektivtrafik på jämlika villkor utan
diskriminering och att så långt det går göra det möjligt för fler att resa kollektivt.
Strategin sträcker sig till år 2020 med utblick till år 2035, likt
trafikförsörjningsprogrammet och kommer att ses över under nästa programperiod
2021 – 2024.
Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd önskar få synpunkter på föreslagen
strategi samt få svar på frågan; på vilket sätt kan ni bidra till detta arbete med att få
en kollektivtrafik på jämlika villkor? Synpunkter ska lämnas till Göteborgsregionen
senast den 12 augusti 2018 som sammanställer kommunernas svar och tar beslut
om gemensamt yttrande i förbundsstyrelsen/Delregionalt Kollektivtrafikråd den 20
september 2018.
I trafikförsörjningsprogrammet anges delmålet Alla resenärsgrupper beaktas samt det
prioriterade utvecklingsområdet utveckla ett strukturerat arbetssätt utifrån de sju
diskrimineringsgrunderna. Föreslagen strategi omfattar nu alla resenärsgrupper och
ersätter därmed den tidigare strategin för funktionshinderanpassning av
kollektivtrafiken. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna beaktas de sju
diskrimineringsgrunderna; funktionsnedsättning, ålder, kön, etnicitet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning samt könsidentitet och könsuttryck.
Strategin innehåller det övergripande målet; Kollektivtrafiken ska utformas så att den
är inkluderande och att resenärerna känner sig välkomna. För att nå målet har
följande fem åtgärdsområden angetts med tillhörande vision, nuläge, mål och för
vissa områden även beskrivna utvecklingsbehov:
Ett fullt tillgängligt prioriterat nät
Ett gott bemötande till alla resenärer
Resenärerna ska känna sig trygga i kollektivtrafiken
Inkluderande kommunikation
Strategisk planering för jämlik kollektivtrafik
En årlig uppföljning av strategin kommer att ske. Västtrafik ansvarar för att ta fram en
plan för hur målen inom de fyra översta åtgärdsområdena ska nås och Västra
Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har samma ansvar för det sistnämnda
åtgärdsområdet.
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Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 juni 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har i bilaga till tjänsteskrivelsen redogjort för förslag till
remissvar på strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor. Kommunledningskontoret
har berett remissen
i samverkan med tekniska förvaltningen. Förvaltningens yttrande ska därför ses som
båda förvaltningarnas yttrande.
Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande enligt bilaga till
tjänsteskrivelsen, som sitt eget remissvar till kollektivtrafiknämnden på förslag till
strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor.
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