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Pressinformation från Centerpartiet Dalarnas landstingsgrupp: 

Dalfolket förtjänar en bättre kollektivtrafik 

I en interpellation frågar Göte Person (C), ersättare i landstingsstyrelsen och som 

föreslås bli en av Centerpartiets två förtroendevalda i den nya kollektivtrafiknämnden, 

om landstingsstyrelsens ordförande är beredd att genomföra en revison av 

kollektivtrafiken som nu kommer att tas över från Region Dalarna? 

 

Från och med 2018 kommer ansvaret för kollektivtrafiken att flyttas över till Landstinget 

Dalarna. Landstingsfullmäktige kommer att vara högsta beslutande organ. Under hösten 

2017 tillsätts inom Landstinget Dalarna en kollektivtrafiknämnd som kommer att bereda 

kollektivtrafikärendena. 

 

I Dalarna har kollektivtrafiken en stagnerande resandeutveckling och marknadsandelen 

minskar. Kollektivtrafikens kostnader har de senaste åren skjutit i höjden. Från Dalatrafik 

kommer flera gånger per år prognoser med ökade kostnader jämfört med budgeten.  

 

- Detta måste undvikas i framtiden, säger Göte Person (C). 

 

När landstinget tar över kollektivtrafiken kommer den att ha en omsättning på över 

900 000 000 kr per år. Vi anser att det första som ska göras är en revision av 

kollektivtrafiken. Den ska inventera och värdera det som kommer att övertas och ge 

förslag på förbättringsåtgärder. Revideringen ska inte göras av landstinget, Dalatrafik 

eller Region Dalarna.  

 

- Revisonen bör antigen göras av landstinget revisorer eller av en utomstående konsult 

för att få en så opartisk revision som möjligt, säger Lena Reyier (C), oppositionsråd 

Landstinget Dalarna.  

 

En revision kommer att underlätta övertagandet av verksamheten, då den skapar en 

gemensam plattform för kollektivtrafiknämnden och andra intresserade, vilket bidrar till 

konstruktiva diskussioner rörande kollektivtrafikens utveckling, syfte och mål. Utifrån 

revisionen vet sedan kollektivtrafiknämnden vad de måste jobba vidare med för att 

utveckla kollektivtrafiken i Dalarna. 

 

- Något måste göras åt den negativa utvecklingen, dagens styrning av Dalatrafik kan inte 

fortsätta och därför är denna revison nödvändig. Dalfolket förtjänar en bättre 

kollektivtrafik, avslutar Göte Persson (C). 

 

Bildtext 

Göte Persson (C), ersättare i landstingsstyrelsen och Lena Reyier (C), oppositionsråd 

Landstinget Dalarna vill att det, i samband landstingets övertagande av kollektivtrafiken 

från Region Dalarna, ska göras en revison som inventerar och värderar det som kommer 

att tas över samt ger förslag på förbättringsåtgärder. 

 
Text och bild är för fri publicering.  

 

Finns frågor i detta ämne, kontakta gärna Göte Persson, tel: 070-595 46 61, e-post: 

gote.persson@centerpartiet.se eller Lena Reyier, tel: 070-576 29 68, e-post: lena.reyier@centerpartiet.se 

 


