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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 2022-000014 04 

KTN § 25 Ekonomi och verksamhetsuppföljning 

januari-augusti 2022 (delårsberättelse) 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna delårsberättelse 2022 innehållande 

ekonomi- och verksamhetsuppföljning för perioden januari – augusti.   

Ärendet 

Prognosen för nämndens administrationskostnader är något lägre än budgeterat  

(+26 tkr/kommun). Detta till följd av delvis outnyttjad tjänst under året i samband med 

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

ett mindre överskott på övriga verksamhetskostnader. 

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

Hjo kommun är budgetavvikelsen +290 tkr, för Tibro kommun +400 tkr och för Karlsborgs 

kommun +430 tkr. Resandet med färdtjänst ligger för Hjo och Karlsborgs kommuner 

fortsatt på en lägre nivå än innan coronapandemin och för Tibro kommun är antalet 

resor/månad i stort sett i nivå med resandet under 2019. Anledningen till att även Tibro 

kommun redovisar en positiv budgetavvikelse är att antalet personer med behov av 

regelbundna färdtjänstresor till/från arbete och studier är färre än tidigare och att 

kostnaden för så kallade arbets- och utbildningsresor därmed är lägre. 

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

av flextrafik och närtrafik på helger skiljer sig lite åt mellan kommunerna. För Hjo kommun 

är resandet något lägre än beräknat för perioden januari – augusti. För Tibro och 

Karlsborgs kommun i stort sett i nivå med budget. Kommunernas kostnad för seniorkort är 

i nivå med budget. 

Delårsberättelsen innehåller också en uppföljning av arbetet med nämndens två 

prioriterade utvecklingsområden; att öka målgruppens kunskap om tillgängliga 

kollektivtrafikformer samt att kvalitetssäkra och tydliggöra processerna för en rättssäker, 

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

och att målen delvis är uppnådda vid årets slut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-07 

Delårsberättelse augusti 2022  
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Beslut delges 

Ekonomienheten, Tibro kommun 

Ekonomienheten, Karlsborgs kommun  

Ekonomienheten, Hjo   

___________________ 
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 Dnr 2021-000014 53 

KTN § 26 Tillköp av Närtrafik i Hjo, Tibro och 

Karlsborg 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar  

att fortsätta med tillköp av Närtrafik på helg utifrån det nya trafikkonceptet som erbjuds 

kommunerna från och med december 2022  

att från och med december 2022 göra tillköp av Närtrafik på natt mellan lördag och 

söndag 

att uppdra åt nämndens ordförande att underteckna tillköpsavtalen gällande Närtrafik på 

helg och natt i Hjo, Tibro och Karlsborg.    

Ärendet 

Västtrafik styrelse har tagit beslut om inriktningen för utvecklingen av närtrafiken. 

Utvecklingen sker inom befintligt koncept i syfte att göra närtrafiken mer tillgänglig och 

attraktiv. Syftet är också en ökad integrering med den linjelagda kollektivtrafiken samt en 

regional likriktning avseende finansieringen av utbud utöver grundutbudet.  

Förändringaren träder i kraft i samband med tidtabellsskiftet i december 2022. 

Befintliga avtal har sagts upp och nya kalkyler har tagits fram för samtliga kommuner som 

önskar göra tillköp av utbud utöver grundutbudet. Grundutbudet gäller måndag - fredag. 

Helg- och nattrafik ingår med andra ord inte i det regionala grundutbudet.  

Kollektivtrafiknämnden gav 2022-04-25 § 14 i uppdrag till kollektivtrafikkontoret att utreda 

förutsättningarna att införa nattrafik mellan lördag och söndag i Hjo, Karlsborg och Tibro.  

Därtill behöver nämnden ta ställning till om befintligt tillköp gällande närtrafik på helg ska 

fortsätta utifrån det nya konceptet och kalkylerna. Besked ska lämnas till Västtrafik senast 

2022-09-30, som därefter skickar tillköpsavtal för undertecknande.   

I Västtrafiks kalkyler för närtrafik är både priset per resa och det bedömda antalet resor 

endast uppskattningar, fakturering sker alltid utifrån faktiskt utfall. Kollektivtrafikkontoret 

konstaterar att uppskattade kostnader för såväl närtrafik på helg som nattrafik mellan 

lördag och söndag ryms inom kollektivtrafiknämndens budget för 2023. För Hjo kommun 

är den uppskattade årskostnaden ca 35 tkr, för Tibro kommun ca 25 tkr och för Karlsborgs 

kommun ca 55 tkr. Dock poängteras att bedömningar vad gäller pris per resa och antal 

resor är osäkert.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2022-09-13 

 

Beslut delges 

Västtrafik AB   

___________________ 
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 Dnr 2022-000007 53 

KTN § 27  Remiss - årlig avstämning av 

trafikförsörjningsprogrammet för Västra 

Götaland 2021 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att avstå från att svara på remissen då ett gemensamt 

remissvar för kommunerna i Skaraborg skickas via Skaraborgs kommunalförbund.  

Ärendet 

Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland ska 

Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med implementeringen 

av trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av de mål som satts upp. 

Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala kollektivtrafikråden lämna yttranden 

på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 

Samverkansformerna utvärderades 2020, vilket ledde till reviderade samverkansformer 

2021. I samband med utvärderingen identifierades ett antal förbättringsområden. Därför 

har ett utvecklingsarbete ihop med kommunalförbunden och Västtrafik påbörjats. 

Kommunernas tjänstepersoner i de gemensamma nätverken kommer att involveras under 

2022. Arbetet kommer utvärderas först nästa år i samband med årlig avstämning.  

Den årliga avstämningen innehåller denna gång dels uppföljning av trafikförsörjnings-

programmet för 2021 samt frågeställningar kopplat till uppföljningen och dels en 

aktualisering av miljö- och klimatstrategin. 

Ett gemensamt remissvar har arbetats fram i nätverket för kommunernas tjänstepersoner i 

kollektivtrafikfrågor. Remissvaret hanterades vid Skaraborgs kommunalförbunds 

direktionsmöte den 2 september. Nämnden föreslås därmed att avstå från att svara på 

remissen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2022-09-09 

Remissvar från Skaraborgs kommunalförbund, 2022-09-05   

___________________ 
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 Dnr 2022-000003  

KTN § 28 Information om aktuella färdtjänst- och 

riksfärdtjänstdomar 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.    

Ärendet 

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

förvaltningsdomstol gällande överklagat beslut om färdtjänst eller riksfärdtjänst, för 

sökande i Hjo, Tibro eller Karlsborg.          

___________________ 
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 Dnr 2022-000004 002 

KTN § 29 Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna redovisningen av de beslut som fattats med 

stöd av delegering under perioden april 2022 – augusti 2022, enligt lista 187 – 191.     

Ärendet 

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

av delegering från kollektivtrafiknämnden, under perioden april 2022 – augusti 2022.            

___________________ 
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 Dnr 2022-000005 00 

KTN § 30 Övriga frågor 

Beslut 

Inga övriga frågor finns vid dagens sammanträde.                    

___________________ 
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