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 Kollektivtrafiknämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-09-17  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Digitalt sammanträde via Microsoft Teams 
Fredagen den 17 september 2021 kl 08:30 – 09:25 

Beslutande Rolf Eriksson (S), Ordförande 
Pierre Rydén (S), vice ordförande 
Per-Olof Andersson (M) 
Catarina Davidsson (C) 
Britt-Marie Sjöberg (C), ersätter Catrin Hulmarker (M) 
Peter Lindroth (S), ersätter Jonas Davidsson (S) 
 

Övriga deltagande Annika Åhberg, trafikplanerare 
Frida Blomqvist, kanslichef 

Utses att justera Per-Olof Andersson (M)  

Justeringens plats och tid 2021-09-23 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 23-28 

 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 2021-09-17 

Anslagsdatum 2021-09-24 Anslag tas ner 2021-10-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Tibro kommun 

Underskrift  

 Frida Blomqvist 
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 Dnr 151  

KTN § 23 Val av protokolljusterare 

Beslut 

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

___________________ 
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 Dnr 24  

KTN § 24 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna dagordningen.                     

___________________ 
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 Dnr 2021-000011 04 

KTN § 25 Delårsberättelse 2021 med ekonomi- och 

verksamhetsuppföljning januari-augusti 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna delårsberättelse 2021 innehållande 

ekonomi- och verksamhetsuppföljning för perioden januari – augusti.   

Ärendet 

Prognosen för nämndens administrationskostnader är lägre än budgeterat (ca 50 

tkr/kommun). Detta till följd av delvis outnyttjad tjänst under vissa perioder i samband med 

föräldraledighet, vilket ger lägre personalkostnader än budgeterat. Därtill uppskattas ett 

mindre överskott på övriga verksamhetskostnader, framförallt för utbildningar, resor och 

logi. Även den totala trafikkostnaden förväntas för samtliga kommuner bli lägre än 

budgeterat. För Hjo kommun är den positiva budgetavvikelsen ca 400 tkr, för Tibro 

kommun 600 tkr och för Karlsborgs kommun 470 tkr.  

Färdtjänstresandet har sedan våren 2020 varit betydligt lägre än normalt till följd av 

coronapandemin. Prognosen för 2021 utgår från en synlig resandeökning i 

färdtjänstresandet under sommaren och antagande om att resandet under hösten återgår 

till de nivåer som var under 2019. Prognosen är dock till viss del osäker och fortsatt utfall 

beror på hur situationen med pågående coronapandemi utvecklas. 

Resandet med den kollektivtrafik som kommunerna bekostar själva genom tillköp, i form 

av flextrafik och närtrafik på helger, är lägre än budgeterat. Detta på grund av att färre 

resor än beräknat genomförts under perioden januari – juli. För resandet med seniorkort 

utgår kostnaden från antalet utställda kort, och påverkas inte av att färre resor genomförts 

i den allmänna kollektivtrafiken till följd av coronapandemin. Kommunernas kostnad för 

seniorkort är därmed i nivå med budget. 

Delårsberättelsen innehåller också en uppföljning av arbetet med nämndens prioriterade 

utvecklingsområde om att kvalitetssäkra och tydliggöra processerna för en rättssäker, 

likvärdig och effektiv handläggning. Bedömningen är att flera steg har tagits i rätt riktning 

och att målet delvis är uppnått vid årets slut.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-09-10 

Delårsberättelse augusti 2021 
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Beslut delges 

Ekonomienheten, Tibro kommun 

Ekonomienheten, Karlsborgs kommun 

Ekonomienheten, Hjo  

___________________ 
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 Dnr 2021-000005 00 

KTN § 26 Information om aktuella 

kollektivtrafikfrågor 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.   

Ärendet 

Trafikplanerare Annika Åhberg informerar om: 

• Västtrafiks pågående arbete med upphandling av trafik inför avtalsperiod med start 

2024 samt förslag till förändringar i trafikutbudet för Hjo, Tibro och Karlsborg. 

Dialog finns på Skaraborgsnivå gällande bland annat behovet av kollektivtrafik på 

landsbygden för gymnasieelever. Kommande möten genomförs tillsammans för 

Hjo, Tibro och Karlsborg. Mötesinbjudan kommer längre fram. 

• Västtrafiks arbete med trafikplan 2023. Långsiktiga mål och planer ligger kvar, 

men takten kommer att påverkas. Det finns inga generella besparingskrav, men 

inte heller någon utökning av budgeten för trafik. Det finns stora osäkerheter i 

resandet och hur det kommer att utvecklas och se ut 2023. Det är troligt att såväl 

den nya zonstrukturen (tre zoner) och nya resvanor efter pandemin kommer att 

påverka resandet. 

• Arbete pågår med översyn av seniorkorten utifrån Skaraborgsperspektiv. 

Tjänstepersoner från Skara/Götene och Tidaholm ingår i en arbetsgrupp. 

• Västtrafik genomför kommunvisa dialogmöten under oktober. Karlsborg den 4/10 

kl 9 – 11, Hjo den 7/10 kl 13 – 15 och Tibro den 11/10 kl 13 – 15.              

___________________ 
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 Dnr 2021-000002 002 

KTN § 27 Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna redovisningen av de beslut som fattats med 

stöd av delegering under perioden maj 2021 – augusti 2021, enligt lista 176 – 179.    

Ärendet 

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

av delegering från kollektivtrafiknämnden, under perioden maj 2021 – augusti 2021.          

___________________ 
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 Dnr 2021-000003 00 

KTN § 28 Eventuella övriga frågor 

 

Det finns inga övriga frågor att hantera på dagens sammanträde.                      

___________________ 

 


