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Återkoppling från dialogmöten 
om Västtrafiks trafikplan 2022

Trafikplan 2022
Västra Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafikens utveckling i Västra Götalands 
län. Västtrafik AB planerar och upphandlar kollektivtrafiken, på uppdrag av Västra 
Götalandsregionen. Trafiknämnden företräder Göteborgs Stad och ansvarar för stadens 
intressen beträffande kollektivtrafikfrågor. Utveckling och planering av kollektivtrafiken 
är en gemensam angelägenhet och det krävs samverkan mellan regionen, staden och 
Västtrafik för att åstadkomma bra lösningar. Dialogen kring trafikplanen är en av flera 
samverkansformer mellan Västtrafik och Göteborgs Stad gällande kollektivtrafikens 
utveckling.

Trafikplanen är resultatet av den årliga översynen av det lokala kollektivtrafikutbudet 
som sker i dialog mellan Västtrafik, trafikföretagen och Göteborgs Stad. Resultatet av 
arbetet blir konkreta förändringar i kollektivtrafikutbudet; nya linjesträckningar, fler 
avgångar eller nerlagda linjer.

Dialog
Trafikkontoret tar årligen fram ett inspel till Västtrafiks trafikplan. I inspelet samlar 
trafikkontoret synpunkter och önskemål från stadens förvaltningar. Inspelet utgår ifrån 
Göteborgs Stads trafikstrategi och övriga styrande dokument rörande kollektivtrafik samt 
från kommunfullmäktiges specifika mål för trafiknämnden. Stadens inspel till trafikplan 
2022 behandlades av trafiknämnden på dess sammanträde den 2020-06-18, se bilaga 1.

Under hösten 2020 har Västtrafik haft dialogmöten kring kollektivtrafikens utveckling 
med trafikkontoret och representanter från respektive stadsdelsförvaltning. Dialogen har 
utgått ifrån stadens inspel till trafikplan 2022. Trafikkontoret har mottagit en skriftlig 
återkoppling från dialogmötena, se bilaga 2. Återkopplingen kommer att ligga till grund 
för vidare dialog mellan trafikkontoret och Västtrafik under våren 2021.

Den fortsatta processen för trafikplan 2022 ser preliminärt ut enligt följande:
Västtrafik deltar på trafiknämndens sammanträde - mars 2021
Skriftlig återkoppling med förslag på trafikförändringar - maj 2021
Informationsmöte och frågestund om trafikplan 2022 - juni 2021
Västtrafiks styrelse fastställer trafikplan 2022 - juni 2021
Trafikplan 2022 genomförs - december 2021.

Bilaga 1. Göteborgs Stad inspel till trafikplan 2022.
Bilaga 2. Västtrafiks återkoppling från dialogmöten hösten 2020.
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