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 Kollektivtrafiknämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-01-31  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Digitalt möte, måndagen den 31 januari 2022 kl 14:00 – 15:05 

Beslutande Rolf Eriksson (S), ordförande 
Pierre Rydén (S), vice ordförande 
Per-Olof Andersson (M) 
Catrin Hulmarker (M), §§ 1-5, till kl 14:55 
Catarina Davidsson (C) 
Peter Lindroth (S), ersätter Jonas Davidsson (S) 
 

Ej tjänstgörande ledamöter  

Övriga deltagande Andreas Hjelm, trafikplanerare, §§ 1-5 
Annika Åhberg, trafikplanerare 
Frida Blomqvist, kanslichef 

 
Utses att justera Per-Olof Andersson (M)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Tibro kommun, 2022-02-08 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-9 

 Frida Blomqvist  

Ordförande   

 Rolf Eriksson  

Justerare   

 Per-Olof Andersson  

 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2022-01-31 

Anslagsdatum 2022-02-09 Anslag tas ner 2022-03-03 

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 godkänna dagordningen.                     

___________________ 
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 Dnr 2022-000001 04 

KTN § 3 Årsredovisning 2021 för 

kollektivtrafiknämnden 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna nämndens årsredovisning för 2021.     

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 2021, innehållande bokslutssiffror samt 

verksamhetsberättelse med bland annat beskrivning av måluppfyllelse. 

För Hjo kommun redovisas totalt ett överskott på ca 740 tkr, för Tibro kommun ett 

överskott på ca 940 tkr och för Karlsborgs kommun ett överskott på ca 970 tkr. 

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

trafikkostnader inom färdtjänsten än budgeterat till följd av mindre antal resor under 

pågående coronapandemi. Även nämndens administrationskostnader är lägre än 

budgeterat, vilket främst beror på delvis outnyttjad tjänst under året. 

Utifrån nämndens verksamhetsplan har flertalet aktiviteter genomförts eller påbörjats. 

Arbetet har bland annat resulterat i att vissa skolskjutsrutiner blivit tydligare och att 

färdtjänsthandläggningen underlättats. Bedömningen är att arbetet med rutiner och 

arbetssätt, kopplat till målet om kvalitativ välfärd med invånaren i centrum, delvis är 

uppnått och att betydande steg har tagits i rätt riktning.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2022-01-25 

Årsredovisning 2021 för kollektivtrafiknämnden   

Beslut delges 

Ekonomifunktionen, Hjo kommun 

Ekonomifunktionen, Tibro kommun  

Ekonomifunktionen, Karlsborgs kommun   

___________________ 
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 Dnr 2022-000002 00 

KTN § 4 Information om aktuella 

kollektivtrafikfrågor 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.    

Ärendet 

Diskussion förs om den artikelserie i Skaraborgs Läns Allehanda som behandlat 

linjetrafiken i stråket Karlsborg – Tibro – Skövde. Anledningen till reportagen är 

synpunkter på sociala medier om att turer på linje 400 tagits bort till förmån för turer på 

linje 401 över åren. Det är alltså inte någon nu aktuell förändring som är föremål för 

diskussion.  

Sammanfattningsvis diskuteras på dagens möte att balansen mellan närheten till 

kollektivtrafik genom samhällena (Mölltorp och Fagersanna/Ransberg) och attraktiviteten i 

form av snabba turer för arbetspendling till/från Skövde inte är helt enkel men att de 

satsningar som gjorts i stråket under senare år har varit positiva för det totala resandet.              

___________________ 
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 Dnr 2021-000007  

KTN § 5 Information om arbetet gällande förstudie 

inför upphandling av busstrafik i 

Skaraborg 2024 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att ge kollektivtrafikkontoret i uppdrag att ta fram en 

skrivelse till Västtrafik, utifrån diskussionen på dagens sammanträde.    

Ärendet 

Kommunerna har under 2021 bjudits in till informationsmöten med Västtrafik gällande 

förstudie inför upphandling av busstrafik i Skaraborg 2024.  

I slutet av december fick kommunerna skriftlig återkoppling på Västtrafiks planerade 

förändringar och information om att synpunkter skulle lämnas senast 12 januari. 

 

Trafikplanerare Annika Åhberg redogör för de synpunkter som lämnats från 

kollektivtrafikkontoret. Positiva förändringar planeras i stråken Karlsborg – Tibro – Skövde 

och Hjo – Skövde samt för linje 412 och linje 406 som får förändrad linjesträckning. 

Negativa förändringar föreslås i form av minskad trafik på vissa linjer i Hjo och Karlsborgs 

kommun. Därtill föreslås neddragningar i den anropsstyrda trafiken. 

Nämnden vill att redan inskickade synpunkter förstärks i en skrivelse undertecknad 

kollektivtrafiknämnden, utifrån diskussionen på dagens sammanträde.    

Beslutsunderlag 

Presentation ”Redovisning Förstudie Bussupphandling 2024”, 2022-01-31   

___________________ 
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 Dnr 2021-000014 53 

KTN § 6 Information om uppdraget gällande tillköp 

av nattrafik i Närtrafiken 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.    

Ärendet 

Trafikplanerare Annika Åhberg informerar kort om pågående uppdrag om att utreda 

förutsättningarna för att införa nattrafik i Närtrafiken i Hjo, Tibro och Karlsborgs 

kommuner. Underlag inväntas från Västtrafik och uppdraget kommer att redovisas på 

nämndens sammanträde i april.               

___________________ 

 



 Sida 10 (12) 

 Kollektivtrafiknämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-01-31  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2022-000003  

KTN § 7 Information om aktuella färdtjänst- och 

riksfärdtjänstdomar 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.   

Ärendet 

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

förvaltningsdomstol gällande överklagat beslut om färdtjänst eller riksfärdtjänst, för 

folkbokförd i Hjo, Tibro eller Karlsborg.                

___________________ 
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 Dnr 2022-000004 002 

KTN § 8 Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna redovisningen av de beslut som fattats med 

stöd av delegering under perioden november 2021 – januari 2022, enligt lista 182 – 184.    

Ärendet 

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

av delegering från kollektivtrafiknämnden, under perioden november 2021 – januari 2022.            

___________________ 
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 Dnr 2022-000005 00 

KTN § 9 Övriga frågor 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.   

Ärendet 

Catarina Davidsson (C) ställer en fråga till kollektivtrafikkontoret gällande en synpunkt 

som inkommit via Karlsborgs kommuns synpunktshantering om Närtrafiken. 

Trafikplanerare Annika Åhberg redogör för svaret.           

___________________ 

 


