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 Kollektivtrafiknämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-02-15  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Digitalt sammanträde via Microsoft Teams, 
måndagen den 15 februari 2021 kl 14:00-14:45 

Beslutande Rolf Eriksson (S), ordförande 
Pierre Rydén (S), vice ordförande 
Per-Olof Andersson (M) 
Catrin Hulmarker (M) 
Catarina Davidsson (C) 
Jonas Davidsson (S) 
 

Övriga deltagande Annika Åhberg, trafikplanerare 
Erika Vikström, trafikplanerare 
Frida Blomqvist, kanslichef 

 
Utses att justera Per-Olof Andersson  

Justeringens plats och tid 2021-02-23 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-11 

 Frida Blomqvist  

Ordförande   

 Rolf Eriksson (S)  

Justerare   

 Per-Olof Andersson (M)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Beslutande organ Kollektivtrafiknämnden 

Sammanträdesdatum 2021-02-15 

Anslagsdatum 2021-02-24 Anslag tas ner 2021-03-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Tibro kommun 

Underskrift  

 Frida Blomqvist 
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 Dnr 151  

KTN § 1 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att välja Per-Olof Andersson (M) till att justera protokollet.  

              

___________________ 
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 Dnr 24  

KTN § 2 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att fastställa dagordningen efter att punkten 

sammanträdestider 2021 lagts till på dagordningen.     

.            

___________________ 

 



 Sida 5 (13) 

 Kollektivtrafiknämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-02-15  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000001 04 

KTN § 3 Årsredovisning 2020 för 

kollektivtrafiknämnden 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna nämndens årsredovisning för 2020.   

Ärendet 

Kollektivtrafiknämnden ska enligt nämndens reglemente senast i februari rapportera 

föregående års bokslut till de samverkande kommunerna. Kollektivtrafikkontoret har tagit 

fram ett förslag till årsredovisning för 2020, innehållande bokslutssiffror samt 

verksamhetsberättelse med bland annat beskrivning av måluppfyllelse. 

För Hjo kommun redovisas totalt ett överskott på 621 tkr, för Tibro kommun ett överskott 

på 869 tkr och för Karlsborgs kommun ett överskott på 1 021 tkr. 

Att kommunerna redovisar så stora överskott beror till största delen på längre 

trafikkostnader inom färdtjänsten än budgeterat till följd av kraftigt minskat resande under 

pågående coronapandemi. För Karlsborgs kommun beror överskottet också på att 

behovet av dagliga färdtjänstresor till/från utbildning minskade kraftigt under andra delen 

av 2019, vilket inte var känt i samband med budgetarbetet för 2020. 

Även nämndens administrationskostnader är lägre än budgeterat (+113 tkr/kommun), 

vilket främst beror på delvis outnyttjad tjänst under året.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2021-01-29 

Årsredovisning 2020 för kollektivtrafiknämnden  

Beslut delges 

Ekonomifunktionen, Hjo kommun 

Ekonomifunktionen, Tibro kommun 

Ekonomifunktionen, Karlsborgs kommun  

___________________ 

 



 Sida 6 (13) 

 Kollektivtrafiknämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-02-15  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000018 53 

KTN § 4 Revidering av gemensamt 

färdtjänstreglemente i Skaraborg från och 

med 2021-07-01 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden föreslår kommunfullmäktige i Tibro, Hjo och Karlsborg besluta 

att anta förslaget till reviderat färdtjänstreglemente för kommunerna i Skaraborg, att gälla 

från och med den 1 juli 2021.   

Ärendet 

Kommunerna i Skaraborg beslutade under vintern 2020 om ett nytt gemensamt 

färdtjänstreglemente från och med 1 januari 2021. Detta på rekommendation av 

Skaraborgs kollektivtrafikråd (DKR) samt Skaraborgs kommunalförbund.  

Till följd av reaktioner från vissa intresseorganisationer gällande nivån på taxan för längre 

färdtjänstresor, som förslaget till reglemente innebar, beslutade direktionen för 

Skaraborgs kommunalförbund 2020-11-13 om ett tilläggsuppdrag till 

färdtjänsthandläggargruppen. Uppdraget presenterades för direktionen 2021-02-05 som 

då också beslutade enligt förslaget från handläggargruppen. Detta innebär att ett 

avgiftstak införs på 600 kr för vuxen (450 kr för ungdom) för färdtjänstresor som går 

genom åtta kommuner eller fler. I gällande reglemente är högsta avgift 960 kr (720 kr för 

ungdom) och gäller för resa genom tolv kommuner.  

Kommunerna behöver därmed besluta om att revidera färdtjänstreglementet så att den 

nya taxan gäller från och med 2021-07-01.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2021-02-10 

Förslag till reviderat färdtjänstreglemente 

Beslut delges 

Kommunfullmäktige Hjo kommun 

Kommunfullmäktige Tibro kommun 

Kommunfullmäktige Karlsborgs kommun  

___________________ 
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 Dnr 2020-000016 53 

KTN § 5 Information om Västtrafiks trafikplan 2022 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.  

Ärendet 

Trafikplanerare Annika Åhberg informerar om förändringar inom den allmänna 

kollektivtrafiken inom ramen för Västtrafiks trafikplan 2022, som påbörjas vid 

tidtabellsskiftet i december 2021. Anledning till förändringarna är att Västtrafik behöver 

minska sina kostnader till följd av minskade biljettintäkter under coronapandemin. 

För trafik i Tibro och Karlsborgs kommun finns inga aviserade förändringar. I Hjo kommun 

sker en neddragning på linje 406 Hjo – Brandstorp/Habo med en dubbeltur.              

___________________ 
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 Dnr 2021-000005 00 

KTN § 6 Information om erbjudande gällande 

skolskjutsupphandling via Västtrafik 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.  

Ärendet 

Trafikplanerare Annika Åhberg informerar om det erbjudande gällande 

skolskjutsupphandling via Västtrafik som gavs till kommunerna i samband med de årliga 

dialogmötena hösten 2020. Kollektivtrafikkontoret har tillsammans med tjänstepersoner 

hos Västtrafik tittat på erbjudandet utifrån förutsättningarna i de tre kommunerna. Det har 

dock konstaterats att erbjudandet framförallt riktar sig till större kommuner med ett annat 

underlag för skolskjuts. För mindre landsbygdskommuner anses nuvarande upplägg med 

egenupphandlad skolskjuts ge klart bättre förutsättningar för en flexibel 

skolskjutsplanering. Kollektivtrafikkontoret har därmed avböjt erbjudandet om att ingå i en 

förstudie.           

___________________ 
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 Dnr 2019-000016 05 

KTN § 7 Information om upphandling av 

verksamhetsresor med taxi i Tibro, 

Karlsborg och Hjo 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.  

Ärendet 

Kanslichef Frida Blomqvist informerar om den kommungemensamma upphandling av 

verksamhetsresor med taxi som genomförts.  

För Hjo kommun har upphandlingen avbrutits på grund av konkurrensbrist då endast ett 

anbud inkom. Detta innebär att aktuella resor fortsatt kommer att utföras i Västtrafiks regi. 

För Tibro och Karlsborgs kommuner har nytt avtal tecknats från och med 2021-07-01. 

Detta med nuvarande entreprenör. Avtalstiden är 4 år.          

___________________ 
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 Dnr 2021-000004 53 

KTN § 8 Information om aktuella färdtjänst- och 

riksfärdtjänstdomar 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.  

Ärendet 

Sedan nämndens sammanträde i december har det inte meddelats någon dom i allmän 

förvaltningsdomstol gällande överklagat beslut om färdtjänst eller riksfärdtjänst.          

___________________ 
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 Dnr 2021-000002 002 

KTN § 9 Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna redovisningen av de beslut som fattas med 

stöd av delegering under perioden november 2020 - januari 2021, enligt lista 170-172.  

Ärendet 

Anmälan görs av beslut som fattats av trafikplanerare på kollektivtrafikkontoret, med stöd 

av delegering från kollektivtrafiknämnden, under perioden november 2020 - januari 2021.           

___________________ 
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 Dnr 2020-000025 001 

KTN § 10 Sammanträdestider 2021 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att nämndens sammanträde måndagens den  

13 september 2021 ändras till fredagen den 17 september kl 08.30.    

Ärendet 

Nämnden beslutade 2020-11-30 § 49 om sammanträdestider för 2021. Det har nu visat 

sig att sammanträdet den 13 september inte fungerar för ledamöterna från Hjo kommun, 

varför nämnden behöver besluta om ett nytt datum för sammanträdet i september.       

___________________ 
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 Dnr 2021-000003 00 

KTN § 11 Övriga frågor 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.    

Ärendet 

Catrin Hulmarker (M) ställer en fråga gällande en skolbusstur i Gate. Trafikplanerare 

Annika Åhberg svarar på frågan.          

___________________ 

 


