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 Kommunstyrelsen 

UL: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att  avge skrivelse till Regionala kollektivtrafikmyndigheten enligt bilaga 1.

Ärendet
Kollektivtrafikmyndigheten översände den 24 april 2012 förslag till Regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Uppsala län till länets kommuner, andra 
kollektivtrafikmyndigheter, trafikföretag m.fl. för yttrande, bilaga 2.

Föredragning
Förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län är väl genomarbetat,  
framför allt vad avser nulägesbeskrivningen och förslagna mål. Arbetet med att ta fram 
underlag till det regionala trafikförsörjningsprogrammet har pågått under våren och processen 
ser ut enligt figuren nedan. Enligt nya kollektivtrafiklagen ska det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län vara beslutat senast 1 oktober 2012. 
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Kommunen har varit med i processen med framtagande Trafikprogrammet genom att 
medarbetare på kommunledningskontoret och kontoret för samhällsutveckling har deltagit i 
den externa referensgruppen. I denna referensgrupp har även representanter från de andra 
kommunerna och regionförbundet deltagit.  

Förslaget till kommunens yttrande har tagits fram genom samarbete mellan 
kommunledningskontoret och kontoret för samhällsutveckling. På grund av den korta 
remisstiden kommer gatu- och stadsmiljönämnden få information och ta del av synpunkter i 
efterhand.

På tjänstemannanivå finns ett bra samarbete kring utvecklingen av stadstrafiken inom 
projektet ”Attraktiva stomlinjer och stadsstråk” men med nya roller från årsskiftet behöver 
myndighetens deltagande förtydligas och öka för att en gemensam målbild för stadstrafiken 
ska kunna tas fram. Dialog kring detta pågår. Arbetet måste sedan integreras i myndigheternas 
kommande planer och strategier som måste tas fram för att undvika ett glapp mellan 
trafikförsörjningsprogrammet och budgeten. 

Arbetet med att klargöra ansvar och roller inom övriga områden behöver intensifieras. För att 
nå fördubblingsmålet och skapa den attraktiva och hållbara stad som kommunen och 
kollektivtrafikmyndigheten arbetar för är det oerhört viktigt att arbeta tillsammans då båda är 
beroende av varandras insatser för att medborgarnas behov och nyttjande av kollektivtrafiken 
ska kunna tillgodoses.

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 

Kommunledningskontoret

Kenneth Holmstedt  
Stadsdirektör 






















































































































