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Trafikplan 2021 (RS 2019/2047)
Beslut

Hållbarhetsnämnden föreslår regionstyrelsen/regionfullmäktige besluta följande:
Anta Trafikplan 2021.

Reservationer

Patrik Stenvard (M) Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L)
reserverar sig skriftligt mot beslutet med följande lydelse: "I trafikplanen framgår inte vilka
förändringar eller neddragningar man vill göra. Det saknas ett resonemang om konkreta
förslag. Samtidigt som regionen höjer priserna för att uppmana folk att åka kollektivtrafik så
aviserar man neddragningar". Liz Zachariasson (SD) och Daniel Persson (SD) reserverar sig
muntligt mot förslaget till förmån för återremissyrkandet.

Sammanfattning

Region Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län och ansvarar för den
regionala kollektivtrafiken. Region Gävleborg har bestämt att en Trafikplan ska upprättas som
beskriver kollektivtrafiken i Gävleborgs län och de trafikutvecklingsåtgärder som planeras för
kommande verksamhetsår. Trafikplanen ska beslutas av Regionfullmäktige. De förslag till
trafikutvecklingsåtgärder som föreslås i Trafikplanen grundar sig på de viljeinriktningar,
ambitioner och prioriteringar som beslutats i Trafikförsörjningsprogrammet för perioden
2016-2030 samt den politiska inriktningen för Region Gävleborg 2019-2022. En väl
fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling i hela Gävleborg.
Kollektivtrafiken möjliggör på ett klimatsmart sätt studier och arbete på andra orter, bättre
matchning på arbetsmarknaden samt ett större utbud av rekreation. Länets alla kommuner har
via de dialogmöten som hållits kunnat påverka innehållet och utformningen av Trafikplanen.
Synpunkter och förslag från trafikföretagen, resenärer och allmänheten har också varit en
viktig förutsättning i framtagandet av Trafikplanen. Hållbarhetsnämnden behandlade ärendet
2019-11-26.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Page 3 of 4

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-01-22

Yrkanden

Patrik Stenvard (M) Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L)
yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen om redovisning av utvecklingsåtgärder
samt riktlinjer. Liz Zachariasson (SD) och Daniel Persson (SD) stödjer återremissyrkandet.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
att regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter proposition att bifalla
föreliggande förslag och finner att regionstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslår regionstyrelsen/regionfullmäktige besluta följande:
Anta Trafikplan 2021

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag



§133 HN Trafikplan 2021 (334841)
Trafikplan 2021 (333027)
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