MÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-05-27

Plats och tid

Stadshuset, Nicolairummet kl. 11:30

Ledamöter

Kjell Hedvall (S) (ordförande)
Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande)
Sabina Johansson (S)
Gustav Edvinsson (S)
Claes-Göran Borg (V)
Göran Larsson (MP)
Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande)
Stefan Gustafsson (KD)
Frida Nilsson (C)
Pär Johnson (FP)
Sune Larsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Kenneth Lundell (S)
Hilda Hendeberg (S)
Morten Ryan (S)
Carina Pedersen (S)
Ann-Carin Landström (V)
Anna Kelemen (MP)
Rasmus Möller (M)
Kent Folkesson (C)
Christian Poucette (M)
Jan-Håkan Otterberg (FP)

Övriga närvarande

Jan Fransson (kommundirektör)
Linda Mattila (kommunsekreterare)

Utses att justera

Bertil Jonsson (M)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

Justerandes sign

§138

Sekreterare

.................................................
Linda Mattila

Ordförande

................................................
Kjell Hedvall (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Bertil Jonsson (M)

……………………………………….
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MÖTESPROTOKOLL
Blad 2
Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2015-05-27

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2015-05-27

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2015-05-27

Datum för anslags
nedtagande

2015-06-18

Kommunstyrelsens verksamheter
.................................................
Linda Mattila
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2015-05-27

§138

Remissvar årlig avstämning regionalt trafikförsörjningsprogram (KS
2015/151)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lidköpings kommun ställer sig bakom uppföljningen av
trafikförsörjningsprogrammet och svarar på regionens frågor om trafikförsörjningsprogrammet enligt
tjänsteskrivelse.
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Trafikförsörjningsprogrammet som fastställdes 2012, är det centrala styrdokumentet för utvecklingen
av kollektivtrafiken i Västra Götaland. Det är det dokument som kollektivtrafiknämnden i Västra
Götalandsregionen använder för att lägga sitt uppdrag till Västtrafik. Enligt överenskomna
samverkansformer mellan region och kommuner skall programmet följas upp och stämmas av en gång
per år.
Syftet med den årliga avstämningen är att dels ta reda på om trafikförsörjningsprogrammet rör sig i
rätt riktning och även få medskick till den revidering av programmet som pågår, dels att
vidareutveckla samverkansformerna för en högre måluppfyllelse.
Sammanfattningsvis visar uppföljningen att kollektivtrafiken under en treårsperiod har utvecklats
positivt när det gäller resandeutveckling och miljöanpassning. När det gäller invånarnas nöjdhet med
kollektivtrafiken och anpassning av hållplatser för funktionsnedsatta går utvecklingen långsammare.
Det krävs samverkan mellan kommun och region för att nå målen i programmet. Avstämningen
innehåller därför också frågor om hur kommun och region kan nå längre tillsammans.

Expedieras till
Trafikingenjör Tora Gustafsson
Kollektivtrafiknämnden

Beslutsunderlag







KSAU § 149 Remissvar årlig avstämning regionalt trafikförsörjningsprogram
Tjänsteskrivelse Remissvar årlig avstämning regionalt trafikförsörjningsprogram
Remiss Årlig avstämning av Regionalt Trafikförsörjningsprogram
Uppföljning 2014- Trafikförsörjningsprogram
Åtgärder för att stärka dialog och samverkan
Checklista barnkonventionen
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