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Revidering av planeringsprinciper för kollektivtrafik 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut.  

1. Avtalet om kollektivtrafik i Västmanlands län revideras. 

Bilaga 3 – Principer för planering och finansiering av 

kollektivtrafik i Västmanlands län tillförs avtalet samt att 

avtalet i övrigt revideras med hänvisning till bilaga 3 i avtalets 

punkt 3.3.  

 

2. Revideringen ska gälla från och med 1 januari 2024.  

Sammanfattning 

Kollektivtrafikförvaltningen har under 2022 arbetat fram förslag på 

förändrade principer för planering och finansiering av länets 

kollektivtrafik. Bakgrunden är att det som följd av att 

kollektivtrafiken i Västmanland är ett delat ansvar mellan Regionen 

och länets kommuner har funnits behov att förtydliga, konkretisera 

och utveckla tillämpningen av det Avtal om kollektivtrafik i 

Västmanlands län (Avtalet) som definierar hur kollektivtrafiken ska 

planeras och finansieras.  

Förslaget till nya principer omfattar bland annat: 

• Ökad flexibilitet för vad som definieras som regional 

stomtrafik och att utbudet inom stomstråken ska kunna skilja 

sig beroende av efterfrågan. 

 

• Att möjliggöra för kommuner att beställa tillköp av regional 

stomtrafik. 

 

• Att kostnaden för respektive linje med busstrafik även ska ta 

hänsyn till antal dimensionerande fordon med effekt att 
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respektive linje får en högre fast kostnad men lägre rörlig 

kostnad. 

• Att varje linje ska ha en uppdragsbeskrivning som definierar 

vilka parametrar som ska vara styrande vid planering. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till principer för planering och finansiering av Kollektivtrafik 

i Västmanlands län, nedan principerna, har under våren 2022 varit 

ute på remiss hos samtliga av länets kommuner. Utifrån 

remissynpunkter har vissa justeringar gjorts och redovisas i 

remissammanställningen.  

Då principerna kan anses ha påverkan på Avtalet har 

Kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet den 5 september 

rekommenderat att principerna ska inkluderas i Avtal om 

kollektivtrafik i Västmanlands län (antaget i regionfullmäktige 2017-

09-27). Som följd av detta föreslås principerna läggas in som ny 

bilaga till Avtalet. Därutöver föreslås att Avtalet uppdateras med 

hänvisning till denna nya bilaga under punkt 3.3 enligt nedan 

(tillagd text i fet stil).  

Kollektivtrafikmyndigheten tillhandahåller stomtrafik (som detta begrepp 

definieras i bilaga 2 samt bilaga 3). Väsentliga förändringar i 

stomtrafikutbudet ska i god tid kommuniceras med berörda kommuner. 

Kommunerna beställer stadstrafik, lokal landsbygdstrafik, 

kompletteringstrafik, båttrafik och övrig trafik (som dessa begrepp definieras 

i bilaga 2 samt bilaga 3) av Kollektivtrafikmyndigheten och ansvarar för 

det ekonomiska underskott som uppkommer för beställd trafik. Parternas 

ansvar för det ekonomiska underskottet för viss trafik regleras närmare i 

bilaga 2 samt bilaga 3. 

Det ska också noteras att som följd av att principerna föreslås bli en 

del av Avtalet har en del justeringar behövt göras jämfört med 

tidigare kommunicerat material. Det avser främst rubriksättning 

samt vissa hänvisningar och formuleringar för att harmonisera med 

de skrivningar och begrepp som används i övriga delar av Avtalet.  
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