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Må1 och Strategier for kollektivtrafiken i Strömstads kommun , 

Bakgrund 
Strömstads kommun håller genom sin kommunstyrelse på att ta fram "Mål och 
Strategier" för verksamheter inom dess ansvarsområde. Kollektivtrafiken är ett 
av dessa områden, men skiljer sig därigenom att kommunen inte direkt råder 
över verkställigheten 

Vasttrafik AB 
Ansvaret för kollektivtrafiken har enligt lag en trafikhuvudman. I vårt län sköts 
detta uppdrag av Vasttrafik AB, som ags gemensamt av länets kommuner till 
50% och VG-regionen till 50%. Vasttrafik kan sagas vara kommunernas gemen- 
samma "trafikförvaltning" som genom upphandlade entreprenörer utför den tra- 
fik som kommunerna önskar. 

Kollektivtrafiken består av allmän kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik. 
Den allmänna kollektivtrafiken som alla medborgare har ratt att använda förde- 
lar täckningen av den del av kostnaderna som inte biljettintäkterna räcker till. 
Den särskilda kollektivtrafiken, exempelvis fardtjänst, skolresor betalar kom- 
munen ensam och avgör villkoren för resandet. 

Vasttrafik ger ut en treårig verksamhetsplan som revideras årligen som är ett po- 
licydokument för bolagets verksamhet. Till detta kommer en årlig trafikförsörj- 
ningsplan som reglerar vilken trafik som kommer att produceras under kom- 
mande verksamhets år. Den senare tas fram i samråd med respektive kommun 
och skall godkännas av dess kommunstyrelse. 

Arbetsprocessen 
I processen med att ta fram ett dokument för mål och strategier för kollektivtra- 
fiken kommer representanter för kommunens förvaltningar att delta, den sk. 
Kollektivtrafikgruppen tillsammans med representanter för brukarna, i detta fall 
samhällsföreningarna. Utgångspunkten är visionerna för Strömstads kommun 
som kommunfullmäktige fastställt och de dokument som i övrigt reglerar kom- 
munens verksamhet. Arbetet är givetvis styrt av Vasttrafiks motsvarigheter när 
det gäller utförandet, men i detta arbete ligger fokus på Strörnstads kommuns 
mål och strategi. 



Övergripande visioner 
Strömstad har en balanserad och långsiktigt hållbar utveckling dar 
livskvalitén stärks. 
Boendet ar attraktivt och varierat 
Strömstad ar attraktivt för unga människor. 
I Strömstad ar tillgängligheten stor för alla. 

Inriktningsmål för kollektivtrafik 
Att i ett långsiktigt hållbart perspektiv och i samspel med kommuninvånarna, 
trafikhuvudmannen och marknadens aktörer utveckla och stärka: 

en kollektivtrafik som möjliggör boende och samhällsutveckling i hela 
den geografiska kommunen 
kollektivtrafiken för resor mellan bostad och arbetelskola 
tillgängligheten till samhällsservice och varuförsörjning 
alternativet till resa med egen bil 
alternativen till fArdtjänst 
möjligheten att delta i fritidsaktiviteter för alla kommuninvånare 
kollektivtrafikens attraktionskraft för allt fler resenärer 

Strategier 
Genomförande av ovannämnda mål genom: 

Att i verksamhetsplanering och i samverkan med Vasttrafik klargöra 
kommunens behov 
Att i kommunens ekonomiska planering, prioritera kollektivtrafiken 
Att mot bakgrund av skolans stora transportbehov beakta trafiilane- 
ringen vid schemaläggning 
Samverkan med näringslivet skapa underlag för utnyttjande av kollek- 
tivtrafiken för arbetsresor 
Att i dialog med brukargrupper identifiera och prioritera behov och 
önskemål 
Att skapa trafikformer så att ratt målgrupp nås vid ratt tillfalle 
Att i den fysiska planeringen ta hänsyn till framkomlighet, tillgänglig- 
het och bekvämlighet för kollektivtrafik 
Samverkan med omsorgsförvaltningen planera för tillgängligheten till 
service för äldre och funktionshindrade i hela kommunen 
Att integrera kommunens miljöarbete vid all planering av kollektivtra- 
fiken 
Att i beakta folkhälsoaspekten vid planering av kollektivtrafiken 
Att öka tillgänglighet och attraktivitet hos kollektivtrafiken 



Att utnyttja besöksnaringens marknadspotential till gagn för kommun- 
invånarnas resebehov. 

Konkreta planerlobjekt 

Fortsatta att utveckla samarbetet mellan Vasttrafik AB och Strömstads 
kommun när verksamhetsplaner och trafikförsörjningsplaner tas fram 
Stärka samarbetet mellan kommunens förvaltningar genom formalise- 
ring av "kollektivtrafikgruppen". 
Utveckla dialogen med samhallsföreningarna både beträffande form 
och rollfördelning. 
Öka kunskapen bland både kommuninvånarna och förtroendevalda om 
hur kollektivtrafiken är strukturerad beträffande ansvar, ekonomi och 
volym. 
Tillsammans med Vasttrafik utveckla Närtrafiken så att den kan trafik- 
ledas på ett optimalt satt 
Utreda lokalisering av bussdepå så att störande trafikering inte sker när 
förarpass börjar och slutar 
Förbättra samarbetet med rektorer och schemaansvariga för att rnaxi- 
mera utnyttjandegraden i fordonsparken 
I samverkan med Vasttrafik utveckla mätmetoder eller måltal för verk- 
samheten 
Vid kommande trafikupphandling samla och implementera kommu- 
nens Mål och Strategier i upphandlingen 
Marknadsföra kollektivtrafikens möjligheter för både kommuninvåna- 
ren och besökarens behov av att nå tex. bad eller andra besöksmål 
Göra hållplatserna tydliga och förse dem med aktuella tidtabeller 
Öka koordineringen av kollektivtrafiken för att kunna göra längre 
sammanhängande resor tex. tåg - buss 


