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Yrkande angående vändplats vid Selma 
Lagerlöfs Torg 

Förslag till beslut 
I trafiknämnden: 

1. Trafikkontoret får i uppdrag att prioritera nödvändiga åtgärder för att skyndsamt och

senast före 2021 års utgång, upprätta en vändplats vid Selma Lagerlöfs Torg för att

möjliggöra en förlängning av busslinje 44 från Backatorp. Arbetet ska genomföras

under förutsättning att Västtrafik åtar sig att förlänga den nya busslinjen från sträckan

Körkarlens gata till Selma Lagerlöfs Torg.

Yrkandet 
Det blågröna regionsstyret är de som främst bär ansvar för regionens, och därmed 

stadens, kollektivtrafik. Under dess ledning har kollektivtrafiken för Backatorpsborna i 

synnerhet kraftigt försämrats, med otrygga byten och förlängda restider som konsekvens. 

För att fler ska kunna använda kollektivtrafiken måsten den vara trygg, effektiv och 

attraktiv - även för de göteborgare som inte bor i de mest centrala delarna av staden.  

Om inte åtgärder vidtas snarast möjligt, riskerar bilanavändandet öka och trafikstrategins 

mål omöjliggörs, klimatarbetet försvagas och trängseln öka, något som åligger regionen 

som ansvarig kollektivtrafikmyndighet att istället erbjuda en attraktiv och välfungerande 

kollektivtrafik.   

Backatorpsborna förtjänar en trygg kollektivtrafik att lita på. Därför menar vi att 

trafikkontoret skyndsamt bör bygga den vändplats som krävs för fortsatt busstrafikering 

sträckan Körkarlens gata till Selma Lagerlöfs Torg. Beslutets genomförande förutsätter 

dock garantier från Västtrafik om att de är villiga att göra sin del. De signaler vi har fått är 

att, så snart möjligheten finns, avser Västtrafik vid en ombyggnad åta sig förlänga 

busslinjen enligt vad som tidigare kommunicerats i ärendet. Detta gör oss bekväma med 

att gå vidare med denna kortsiktiga lösning, i väntan på att vi på lite längre sikt – runt 

2023 - kan få en ännu bättre och mer hållbar lösning för Backatorpsborna.  

I den mån detta projekt redan görs, ska detta yrkande tolkas som att nämnden önskar att 

denna åtgärd prioriteras och ett önskemål om fortlöpande rapportering till nämnden.  
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