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Tillköp av Närtrafik utöver grundutbud
Ärendebeskrivning
Västra Götalandsregionen och Västtrafik erbjuder idag Närtrafik till landsbygdsbefolkningen
som har mer än 1 km till närmsta hållplats med linjelagd kollektivtrafik. Det innebär att
resenären kan beställa en resa från valfri adress på landsbygden till någon av kommunens
närtrafikhållplatser inom en tätort. Ett fordon hämtar upp resenären inom bestämda
tidsintervall.
Västtrafik avser att göra närtrafikutbudet mer enhetligt för kommuninvånarna i regionen. I
dagsläget skiljer det sig åt i kommunerna både i turutbud och hur kostnaderna fördelas
mellan regionen och respektive kommun. Förändringen innebär att ett grundutbud kommer
att bekostas av regionen med fem tidsfönster under måndagar-fredagar i samtliga
kommuner. Detta går i linje med tidigare politiskt beslutade Landsbygdsutredningen. Om
kommunerna vill erbjuda sina invånare ytterligare turer på kvällar eller helger krävs ett
kommunalt tillköp.
Alingsås kommun har idag, utöver grundutbudet, Närtrafik under tre tidsfönster på lördagar.
Dessa turer kommer att dras in från och med 12 december 2021, om inget kommunalt tillköp
görs.
Samhällsbyggnadskontoret anser att tillköp bör ske för att fortsätta erbjuda våra
kommuninvånare på landsbygden möjlighet att resa kollektivt under lördagar till våra
närtrafikhållplatser i Alingsås stad och Sollebrunn.
Bilagor till tjänsteskrivelsen




Närtrafikfolder_Alingsås (information om dagens Närtrafik i Alingsås kommun)
Alingsås kalkyl för tillköp av Närtrafikintervall utöver grundutbud_2021-03-04
(Västtrafiks kostnadsberäkning)
Bilaga 1 Allmänna villkor Tillköp trafik m.m. (Västtrafiks villkor för tillköp)

Ekonomisk bedömning
Beräknad nettokostnad för tillköp av Närtrafik på lördagar uppgår till 84 936 kr per år.
Kostnaderna är preliminära och kommer att slutregleras utifrån faktisk kostnad för de resor
som utförs. Inför varje trafikår fastställer Västtrafik en budget för kommande år utifrån tidigare
års utfall.
Kostnaderna bedöms rymmas inom befintlig budget.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om kommunalt tillköp av Närtrafik för tre tidsfönster
under lördagar från och med den 12 december 2021.

Beslutet ska skickas till
KS för kännedom
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