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 Dnr 151  

KTN § 12 Val av protokolljusterare 

Beslut 

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

___________________ 
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 Dnr 24  

KTN § 13 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna dagordningen.                    

___________________ 
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 Dnr 2021-000009 04 

KTN § 14 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 

januari-april 2021 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden godkänner ekonomi- och verksamhetsuppföljningen för perioden 

januari – april 2021.   

Ärendet 

Nämnden ska tre gånger per år rapportera till de samverkande kommunerna hur 

verksamheten utvecklas och ur ställningen är under budgetåret, däribland för perioden 

januari – april. 

Prognosen för nämndens administrationskostnader är lägre än budgeterat (avvikelse  

+25 tkr per kommun). Detta till följd av delvis outnyttjad tjänst under perioden januari till 

maj i samband med föräldraledighet, vilket ger lägre personalkostnader än budgeterat. 

Därtill uppskattas ett mindre överskott på övriga verksamhetskostnader, framförallt för 

resor och logi. 

Den totala trafikkostnaden förväntas för samtliga kommuner bli lägre än budgeterat. För 

Hjo kommun är budgetavvikelsen +340 tkr, för Tibro kommun +510 tkr och för Karlsborgs 

kommun +440 tkr. Prognosen är dock osäker och fortsatt utfall beror på hur situationen 

med pågående coronapandemi utvecklas. Resandet med färdtjänst ligger för januari och 

februari på en fortsatt låg nivå och årsprognosen utgår från att resandet ökar något under 

våren och sommaren och återgår under hösten till de nivåer som var under 2019.  

Hur resandet med den så kallade tillköpstrafiken sett ut under årets första månader finns 

ännu inga uppgifter om. Prognosen per april ligger därför i nivå med budget. För resandet 

med seniorkort utgår kostnaden från antalet utställda kort, och påverkas inte heller av att 

färre resor genomförs i den allmänna kollektivtrafiken.  

Av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen för januari-april framgår även hur arbetet med 

aktiviteter enligt nämndens verksamhetsplan och handlingsplanen på enhetsnivå fortlöper. 

Sammanfattningsvis bedöms det förväntade resultatet i stort vara uppnått vid årets slut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2021-04-23 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning januari – april 2021, 2021-04-23  
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Beslut delges 

Ekonomienheten, Tibro kommun 

Ekonomienheten, Hjo kommun 

Ekonomienheten, Karlsborgs kommun  

___________________ 
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 Dnr 2021-000006 04 

KTN § 15 Budget 2022 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden godkänner förslag till budget för 2022 och överlämnar underlaget 

för hantering i respektive samverkande kommuns budgetprocess.    

Ärendet 

I enlighet med 9 kap 26 § kommunallagen ska nämndens budget upprättas av 

värdkommunen i samråd med övriga samverkande kommuner. Enligt kommunernas avtal 

om samverkan om gemensam kollektivtrafiknämnd (§ 2) ska de ekonomiska ramarna för 

kommande års driftbudget behandlas av respektive kommunfullmäktige senast i juni 

månad varje år. 

Kollektivtrafikkontoret har tagit fram ett förslag till budget 2022, som kommunicerats med 

respektive ekonomichef i de samverkande kommunerna. 

Uppräkning av personalkostnader (månadslöner, övriga ersättningar och sociala avgifter) 

har gjorts med 2,5 %. Övriga administrationskostnader föreslås vara i stort sett 

oförändrade (- 1 tkr) då justering gjorts av vissa belopp, bland annat för IT-tjänster till 

Skövde kommun och för kurser, logi och resor.  

Nämndens administrationskostnader föreslås därmed ökas med 14 tkr/kommun inför 

2022, vilket motsvarar en uppräkning med 2,1 % jämfört med budget 2021. 

Kommunernas trafikkostnader baseras på antagande om oförändrat resande jämfört med 

2019. Detta på grund av att resandet under 2020 varit betydligt lägre än normalt till följd 

av coronapandemin. Enligt uppgifter från Västtrafik görs också antagande om årlig 

indexuppräkning motsvarande 2 % för den anropsstyrda trafiken via Västtrafiks 

entreprenörsavtal.  

Sammantaget föreslår kollektivtrafikkontoret en höjning av trafikkostnaderna med 30 tkr 

(2,1 %) för Tibro kommun inför 2021, jämfört med budget 2020. För Hjo kommun föreslås 

en höjning med 23 tkr (2,0 %) och för Karlsborgs kommun en ökning med 30 tkr (2,0 %).    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2021-04-27 

Förslag till budget 2022 
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Beslut delges 

Ekonomienheten, Tibro kommun 

Ekonomienheten, Karlsborgs kommun 

Ekonomienheten, Hjo kommun  

___________________ 
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 Dnr 2021-000008 53 

KTN § 16 Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och 

riksfärdtjänst 2021-2024 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att anta trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och 

riksfärdtjänst 2021-2024 för de samverkande kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg. 

Programmet gäller från och med 1 juli 2021.    

Ärendet 

Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska de kommuner som inte överlåtit ansvaret 

för färdtjänsten till den regionala kollektivtrafikmyndigheten upprätta ett 

trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst. Programmet ska innehålla 

omfattning av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om 

riksfärdtjänst samt grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik. 

Kommunerna i Skaraborg har ett gemensamt färdtjänstreglemente. De kommuner som 

ingår i det gemensamma färdtjänstområdet är: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 

Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda 

och Vara. Tillsammans har ansvariga handläggare i kommunerna arbetat fram ett förslag 

till trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2024.  

Beslut enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst fattas av den sökandes 

folkbokföringskommun. Trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst och riksfärdtjänst är ett 

dokument som beskriver den trafik som bedrivs i kommunerna, omfattningen av trafiken, 

regler för prissättning samt den strategiska inriktningen. Programmet tar också upp vilka 

fokusområden som kommunernas färdtjänsthandläggare avser att arbeta med under 

programperioden. I takt med att arbetet leder fram till konkreta förslag, kommer 

kommunernas gemensamma färdtjänstreglemente att behöva revideras. Förslag till 

sådana revideringar kommer att läggas fram av handläggargruppen i Skaraborgsområdet 

till det Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg (DKR) för vidare behandling. Detta råd 

har bland annat till uppgift att behandla frågor som avser det för kommunerna 

gemensamma färdtjänstreglementet. Beslut om förändringar av färdtjänstreglementet 

fattas dock av varje enskild kommun.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2021-04-19 

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2021-2024  

Protokoll Skaraborgs Kommunalförbund 2021-03-12 §31 
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Beslut delges 

Kansliet, Karlsborgs kommun 

Kansliet, Hjo kommun      

___________________ 
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 Dnr 2020-000026 00 

KTN § 17 Uppföljning av internkontrollplan 2021 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna resultatet av genomförd uppföljning av 

internkontrollplan 2021.   

Ärendet 

Enligt kollektivtrafiknämndens interkontrollplan för 2021 ska två kontrollmoment 

genomföras och rapporteras till nämnden i maj månad.  

• Anmälningsrutiner gällande delegeringsbeslut 

• Månadsvis kontroll av "bom-resor" (resor där kund uteblir eller ej avbokar i tid) 

Utförda kontroller ska enligt Tibro kommuns reglemente för intern kontroll rapporteras till 

nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta brister ska eventuellt vidtagna åtgärder redovisas, 

alternativt förslag på åtgärder för att förbättra verksamheten lämnas. Kanslichefen, med 

ansvar för kollektivtrafikkontoret, har genomfört de två kontrollmomenten.  

Resultatet från uppföljningen är att ingen avvikelse noterats för kontrollmomenten. 

Därmed föreslås inga åtgärder med anledning av genomförd internkontroll.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2021-04-21 

Internkontrollplan 2021 inkl resultat 

Kontrollrapport 2021-1:1 och 2021-4:1   

___________________ 
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 Dnr 2021-000005 00 

KTN § 18 Information om aktuella 

kollektivtrafikfrågor 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.      

Ärendet 

Trafikplanerare Annika Åhberg informerar om den utredning som Västtrafik gör gällande 

seniorkorten. Utredningen kommer att pågå under 2021 för att kunna presentera förslag 

till ny lösning våren 2022. I uppdraget ingår att se över nuvarande modell, varianter på 

åldersgräns, zontillhörighet, beräkningsmodell för kommunernas ersättning och 

administrativ utformning (möjlighet att ta ut en administrativ avgift med mera). En 

referensgrupp finns med representanter från kommunerna Lidköping, Skara och Götene. 

En ny modell för seniorkorten förväntas vara på plats 2023.  

Information ges också om Västtrafiks upphandling av kollektivtrafik inför 2022 och att det 

inte finns några signaler om förändringar i de linjer som trafikerar Hjo, Tibro och 

Karlsborgs kommuner. 

Vidare informeras om de neddragningar som genomförs inom Närtrafiken för flera 

kommuner i Skaraborg. Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner berörs dock inte av detta då 

aktuell trafik redan finansieras av kommunerna i form av tillköp. De kommuner som berörs 

av neddragningarna ska senast i september lämna besked till Västtrafik om tillköp. I och 

med förslaget om besparingar i Närtrafiken så blir Landsbygdsutredningens grundutbud 

och den fastslagna miniminivån där generell. Handläggargruppen i Skaraborg kommer att 

lyfta frågan gemensamt till Västtrafik, då man istället vill se en utveckling av den 

anropsstyrda trafiken.                 

___________________ 
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 Dnr 2021-000010 53 

KTN § 19 Information om återkoppling från 

Västtrafik om tillköpsförfrågan gällande 

kollektivtrafiklinje i norra delarna av 

Karlsborgs kommun under sommaren 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.     

Ärendet 

Kollektivtrafikkontoret har på uppdrag av Karlsborgs kommun lämnat en förfrågan om 

tillköp till Västtrafik gällande en kollektivtrafiklinje i norra delarna av Karlsborgs kommun 

under sommarmånaderna. Återkopplingen från Västtrafik visar att de inte anser det 

trafikmässigt möjligt att stanna vid Djäknasundet och att det inte är möjligt att vända med 

en stor buss vid entrén till Tivedens nationalpark. En trafikering av linjen förutsätter 

infrastrukturåtgärder på mark som inte tillhör Karlsborgs kommun, bland annat att en 

hållplats byggs i anslutning till Djäknasundet. Sammanfattningsvis har Västtrafik bedömt 

att tillköpet inte är genomförbart med nuvarande förhållanden.  

Kollektivtrafikkontoret har lämnat underlaget från Västtrafik vidare till 

samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlsborgs kommun för eventuell fortsatt dialog med 

aktuella markägare. Kollektivtrafikkontoret kommer att be om en prisuppgift för trafiken via 

privat bussentreprenör, där trafiken utförs med mindre fordon som kan använda befintlig 

infrastruktur som hållplatser. En förutsättning för ett sådant trafikupplägg är dock att det 

sker i form av avgiftsfritt resande.              

___________________ 
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 Dnr 2021-000004 53 

KTN § 20 Information om aktuella färdtjänst- och 

riksfärdtjänstdomar 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.     

Ärendet 

Sedan nämndens sammanträde i februari 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 § 21 Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna redovisningen av de beslut som fattats med 

stöd av delegering under perioden februari 2021 - april 2021, enligt lista 173 - 175. 

Ärendet 

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

av delegering från kollektivtrafiknämnden, under perioden februari 2021 – april 2021.           

___________________ 
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 Dnr 2021-000003 00 

KTN § 22 Eventuella övriga frågor 

Beslut 

Det finns inga övriga frågor att hantera på dagens sammanträde.                   

___________________ 

 


