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§ 19 

Beslut om trafikplikt för trafik inom och till/från Lysekil och 
Sotenäs samt Munkedals kommuner 

Diarienummer KTN 2017-00034 

Beslut 

1. Kollektivtrafiknämnden beslutar om allmän trafikplikt för trafik inom 

samt till och från Lysekils, Sotenäs och Munkedals kommuner enligt 

Västtrafiks rekommendation. 

Sammanfattning av ärendet 

Västtrafik planerar att under 2017 upphandla kollektivtrafik med buss i nämnda 

kommuner. De kommande trafikavtalen planeras ha avtalsstart i juni 2018 och 

juni 2019. 

Trafiken är till sin karaktär främst ämnad för att tillgodose resenärernas dagliga behov 

av utbildnings- och arbetsresor samt annat vardagsresande inom samt in- och utpendling 

till kommunerna. Trafiken är i idag integrerad med kommunernas skoltrafik.  

Därutöver har trafiken stor betydelse för turism- och besöksnäringen i regionen 

genom att öka tillgängligheten till olika besöks- och turistmål. 

Sotenäs kommun har aviserat att man har för avsikt att upphandla skoltrafiken i 

egen regi och därmed inte förlänga Västtrafiks uppdrag att upphandla 

skoltrafiken. Detta kan även komma att resultera i förändringar i utbudet av den 

allmänna linjetrafiken. 

Den aktuella trafiken utgör i vissa delar en viktig matartrafik och komplettering 

till den prioriterade tågtrafiken och pendlingen på Bohusbanan samt ett 

komplement till expressbussarna i Bohuslän. 

Västtrafik anger i sin rekommendation till beslut att trafiken överensstämmer med 

trafikförsörjningsprogrammets mål och strategier och att trafikföretagen vid 

samråd inte visat intresse för att utföra trafiken i kommersiell regi. Västtrafik 

rekommenderar därför kollektivtrafiknämnden att fatta beslut om allmän 

trafikplikt för den aktuella trafiken. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 17 04 18 

 Västtrafiks rekommendation för allmän trafikplikt – trafik 2018 

Skickas till 

 Västtrafik AB för kännedom vasttrafik@vasttrafik.se, 

anna.johansson@vasttrafik.se,  

 Publiceras även på regionala kollektivtrafikmyndighetens webbplats 

Trafikpliktsbeslut  
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