
 

Västtrafiks VD avgår – inte en dag försent 
anser Schönfelder! 
Håkan Bergqvist lämnar jobbet som VD för Västtrafik. Han tycker tio år räcker. 
Styrelseordföranden tycker avgången var väntad. 

- Det är ett ganska slitsamt jobb med många resor och jag har fyllt 60, säger Bergqvist. 
Det är dags att trappa ner. 
Men han försäkrar att det inte är pendlingen mellan hemmet i Mariestad och 
Västtrafiks huvudkontor i Skövde med buss som slitit. 
- De resorna har varit rena nöjet, försäkrar han. 
 
Bergqvist utsågs våren 1998 till Västtrafiks förste vd. Det nya länstrafikbolaget var en 
anpassning till den nya regionen; tre landsting och Göteborgs kommun blev ett 
landsting och fyra länstrafikbolag blev ett bolag. 
- Det har varit fantastiskt att få vara med och bygga det nya bolaget, säger Bergqvist. 
Det har tagit tid men nu är vi ett bolag men en kultur och gemensamma ambitioner. 
 
Att hantera den processen är det bästa han gjort, om han får säga det själv. 
Och det sämsta du gjort? 
- Jag har säkert gjort den del dåliga saker. Det nya pris- och betalsystemet har vi 
jobbat med i tio år. Det är en klen tröst att andra länstrafikbolag har det lika kämpigt. 
Det är komplexa system, vi har 750 000 transaktioner varje dag och systemet skall 
kunna hantera 670 olika typer av kort. 
 
Toni kommentar: 

- Håkan Bergqvist ännu en vasall som går i förtidspension med en rejäl 
pensionsfallskärm som skattebetalarna skall betala. Det är hans självklara rätt, 
men att han bidraget med att skapa en planhushållning med alla dessa negativa 
konsekvenser, det vidkänns man inte, det gör inga vasaller ”jag gjorde ju bara 
som jag blev tillsagt”. Det är många i vår nutidshistoria som skyller ifrån sig med 
samma argument. 

- Det finns ingen naturlag att ta ifrån alla entreprenörer sina möjligheter och 
faktisk skyldigheter att medverka konstruktivt för att förbättra och driva en mer 
flexibel kollektivtrafik, eftersom dom också lever på skattepengar. Ditt (livs)-verk 
till eftervärlden är att vi skattebetalare får ta över den efter sjukvärden största 
utgiftsposten och försöka rädda vad som går. 

- Hade det funnits en fungerande ansvarslag för politruker, medlöpare och 
vasaller hade du förmodligen suttit inne och tillbringat dom närmaste 15 åren 
med helpension, det slipper du, för du är väl omhändertagen av oss 
skattebetalare och straff befriat är du också, det har politiken sett till. 
 



Om du anser att biljettsystemet är det största misstaget du gjort kan jag 
kommentera med, det är faktiskt bara pengar som du tagit från äldrevården, 
sjukvården etc långt allvarligare är de av dig fattade besluten med Biogas, Etanol 
som inte enbart är ett ekonomiskt fiasko utan leder till att tusentals människor 
blir sjuka, jävligt sjuka, hoppas du kan leva med detta. 
 

- Skillnaden mellan dig och en entreprenör är att du är sliten efter att inte 
presterat annat än jävuls skap för egen företagarna i branschen, andra i din 
ålder som är aktiva, dom aktiveras en tredje gång i livet och ger järnet – som 
generera skattepengar som du med vasaller slösa ohämmat, utan att behöva ta 
ansvar för. 
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