
Svenska länsbolagen skall bort! 
 
 
Det är som förgjort. Och hade det inte varit på riktigt och drabbat riktiga människor skulle 
det ha varit något att skratta riktigt hjärtligt åt. 
För det spelar ingen roll hur illa bussar, spårvagnar eller tåg fungerar eller inte fungerar – det 
finns ingen som stiger fram och tar sitt ansvar. 
Inte heller finns det någon som pekar ut någon som har ansvaret. 
Kollektivtrafiken måste vara den enda samhällssektor där det går att misslyckas kapitalt och 
ändå få behålla jobbet. 
 
• GT har i en lång rad artiklar berättat om hur illa skötta Spårvägens bussar är. 
• GT har avslöjat att livsfarliga bussar rullar ute på linjerna och att bussar med körförbud inte 
tas ur trafik. 
• GT har skildrat pendeltågsresenärernas vrede och uppgivenhet inför en kollektivtrafik som 
inte fungerar. Tåg ställs in, tåg kommer för sent, tåg innehåller för få vagnar. 
• GT har berättat om kaos i spårvagnstrafiken efter väntade snöoväder. 
 
Alltså sammantaget: Kollektivtrafiken fungerar urdåligt, den är försenad, den är tekniskt 
misskött och kunderna behandlas som luft. 
Men orsaken tycks vara en mystisk naturlag som ingen råder över. 
Spårvägen skyller först busskandalen på pressen. Men erkänner till slut – mycket motvilligt. 
Västtrafik skyller pendeltågsskandalen på Banverket som skyller på regeringen. 
Tre personer finns det som har ett extra stort ansvar för kollektivtrafiken i regionen. 
Leif Blomqvist, s, är politiskt tillsatt som ordförande i Västtrafik. 
Han ställer alltid villigt upp och kommenterar den katastrofala situationen med orden ”detta är 
oacceptabelt”. 
Men varför ifrågasätts inte Blomqvist själv och Västtrafiks styrelse? 
 
Är det bara för att de är politiker de kan misslyckas utan att något händer?  
I vilken annan verksamhet skulle styrelsen kunna sitta kvar? 
I går i GT ställdes Spårvägens styrelseordförande, socialdemokraten Lena Malm, till svars för 
att livsfarliga bussar rullar i linjetrafik. 
Lena Malm presterar en variant på ”det är oacceptabelt” genom att säga att ”det är helt 
oansvarigt”. 
Sedan använder hon uttrycket ”vi har ju en underhållsskuld på bussidan”. 
Det är politikersvenska och betyder i klartext att Spårvägens bussar inte repareras så ofta som 
de borde, och så har det varit i åratal. 
Men att hon och resten av styrelsen skulle ställa sina platser till förfogande, eftersom bolaget 
misslyckats så kapitalt med busstrafiken, finns inte på kartan. 
 
Spårvägens vd Lars-Börje Björfjäll har inte haft jobbet så länge men är ändå den som är 
högst ansvarig. Om han varit vd i ett börsbolag, hade han haft jobbet kvar då? 
En utbyggd fungerande kollektivtrafik är nyckeln till regionens framtid. 
Inflyttningen till Göteborg och jobbpendlingen beräknas öka kraftigt de närmaste åren.  
Av miljöskäl, och för att vägarna helt enkelt inte räcker till, är det nödvändigt att medborgarna 
färdas kollektivt i betydligt större utsträckning. 
Men om kollektivtrafiken fungerar så dåligt i dag – hur ska det då gå om ännu fler ställer 
bilen, om folk tar Västtrafiks klämkäcka uppmaningar på allvar? 
De ansvariga skyller ifrån sig, de ber om ursäkt och de redogör för sjösatta åtgärdsprogram 



och detaljerade framtidsplaner. 
Är det någon som tror att de som misslyckats hittills är rätt personer att föra kollektivtrafiken 
in i framtiden? 
 




