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 Kollektivtrafiknämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-11-21  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Tibro kommunhus, sammanträdesrum Svarvaren,  
måndagen den 21 november 2022 kl 14.00 - 15.10  

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

Övriga deltagande Annika Åhberg, trafikplanerare 
Frida Blomqvist, kanslichef 

 
Utses att justera Jonas Davidsson (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Tibro kommun, 2022-11-21 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 31-41 

 Frida Blomqvist  

Ordförande   

 Rolf Eriksson (S)  

Justerare   

 Jonas Davidsson (S)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Beslutande organ Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg 

Sammanträdesdatum 2022-11-21 

Anslagsdatum 2022-11-22 Anslag tas ner 2022-12-14 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Tibro kommun 

Underskrift  

 Frida Blomqvist 
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 Dnr 151  

KTN § 31 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att välja Jonas Davidsson (S) till att justera protokollet.                          

___________________ 
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 Dnr 24  

KTN § 32 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna dagordningen.                   

___________________ 
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 Dnr 2021-000012 00 

KTN § 33 Internkontrollplan 2022 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar  

att godkänna rapporteringen av uppföljningen av internkontrollplan 2022 för nämndens 

ansvarsområde  

att godkänna rapporteringen av uppföljningen av gemensamt kontrollmoment för 

kommunstyrelsen och samtliga nämnder i Tibro kommun, 

att anse vidtagna åtgärder vara tillräckliga.   

Ärendet 

Enligt kollektivtrafiknämndens interkontrollplan för 2022 ska fyra kontrollmoment 

genomföras och rapporteras till nämnden i november månad. Därtill redovisas resultatet 

av ett för kommunstyrelse och nämnder i Tibro kommun gemensamt kontrollmoment. 

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

nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta brister ska redovisning ske av eventuellt vidtagna 

åtgärder alternativt ska förslag lämnas på åtgärder för att förbättra verksamheten.  

Resultatet från uppföljningen är att avvikelse noterats för tre av de fem kontrollmomenten. 

Planerad avtalsuppföljning gällande skolskjuts i Hjo kommun pågår. Vid kontrollmomentet 

noteras avvikelse eftersom det saknas slutlig dokumentation. Denna kommer göras i 

samband med att avtalsuppföljningen avslutas. Mindre avvikelse noteras för momentet 

gällande den registerförteckning som förs över de personuppgiftsbehandlingar i 

verksamheten då uppgifterna i två behandlingar behövde uppdateras. Mindre avvikelse 

noterades också gällande kontroll av den fördelning av kostnader för anropsstyrd trafik 

som sker mellan verksamheter och handlade om att moms inte dragits av på en restyp vid 

två tillfällen. Upptäckta brister har åtgärdats. 

Nämnden ska därtill senast i december månad rapportera resultatet från uppföljningen av 

den interna kontrollen till kommunstyrelsen samt kommunrevisionen i värdkommunen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-15 

Internkontrollplan 2022 inkl resultat 

Kontrollrapport 2022-1.2 

Kontrollrapport 2022-2.1 

Kontrollrapport 2022-3.1 
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Kontrollrapport 2022-4.2 

Kontrollrapport KS 2022-9 med bilaga  

Beslut delges 

Kommunstyrelsen, Tibro kommun 

Kommunrevisionen, Tibro kommmun  

___________________ 
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 Dnr 2022-000017 00 

KTN § 34 Internkontrollplan 2023 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar 

att godkänna risk- och väsentlighetsanalysen och 

att anta föreslagen internkontrollplan 2023 för nämndens verksamhetsområde.   

Ärendet 

Intern kontroll handlar i grunden om kvalitetsarbete, ordning och reda och att säkerställa 

att det som ska göras blir gjort på rätt sätt. Det är ett arbetssätt för att kontrollera, åtgärda, 

dokumentera och följa upp risker i verksamheten på ett strukturerat sätt.  

Enligt Regler för intern kontroll i Tibro kommun ska samtliga nämnder göra en risk- och 

väsentlighetsanalys som omfattar det egna verksamhetsområdet. Analysen ska 

uppdateras årligen och ligga till grund för vilka kontrollmoment som tas med i 

internkontrollplanen för kommande år. 

Kollektivtrafiknämnden har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen inom sitt 

ansvarsområde är tillräcklig. Inom nämndens ansvarsområde ansvarar kanslichefen för 

arbetet mot uppställda mål och att de arbetsmetoder som används bidrar till en tillräcklig 

intern kontroll. 

Kollektivtrafikkontoret har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys inom nämndens 

verksamhetsområde och utifrån denna upprättat förslag till internkontrollplan för 2023. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen, oavsett utfall, planeras att ske till 

nämnden i april 2023 och november 2023.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-15 

Förslag till internkontrollplan 2023 

Risk- och väsentlighetsanalys    

___________________ 

 



 Sida 8 (14) 

 Kollektivtrafiknämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-11-21  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2022-000010 04 

KTN § 35 Verksamhetsplan och budget 2023 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att anta Verksamhetsplan och budget 2023 – 

Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg.  

Ärendet 

Enligt samverkansavtalet för den gemensamma kollektivtrafiknämnden ska inför varje år 

en verksamhetsplan upprättas.  

Eftersom Tibro kommun är värdkommun för den gemensamma kollektivtrafiknämnden 

innefattas nämnden av den styrmodell som gäller i Tibro kommun. Denna utgår från en 

vision och tre strategiska mål. Nämnderna har i uppdrag att utifrån de strategiska målen 

fastställa verksamhetsplaner där uppdragen utifrån de strategiska målen konkretiseras. I 

verksamhetsplanen finns en övergripande beskrivningen av hur nämnden avser att arbeta 

för att de strategiska målen ska uppnås och en övergripande fördelning av de ekonomiska 

resurserna i nämndens verksamhet.  

Innehållet i Verksamhetsplan och budget 2023 – Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och 

Karlsborg utgörs dels av den budget som nämnden beslutade om 2022-04-25 § 13 och 

dels finns förslag till verksamhetsplan för 2023. Dokumentet följer den mall för 

verksamhetsplan som finns i Tibro kommun och som utgörs av fasta rubriker och vissa 

gemensamma formuleringar. 

Nämnden föreslås besluta om att fortsätta med nuvarande prioriterade 

utvecklingsområden; öka målgruppens kunskap om tillgängliga kollektivtrafikformer samt 

rättssäker, likvärdig och effektiv handläggning. Därtill föreslås ytterligare ett prioriterat 

utvecklingsområde; ökad service och tillgänglighet. Utifrån de prioriterade 

utvecklingsområdena kommer aktiviteter för 2023 att formuleras och följas upp i enhetens 

handlingsplan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2022-11-10 

Verksamhetsplan och budget 2023 – Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg    

Beslut delges 

Ekonomienheten, Tibro kommun  

___________________    
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 Dnr 2022-000016 53 

KTN § 36 Skrivelse från privatperson om fria resor 

från 65 år 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.      

Ärendet 

En skrivelse har inkommit från en privatperson gällande fria resor från 65 år istället för 75 

år. Resonemang förs om skrivelsens innehåll och den utredning som Västtrafik gör av 

konceptet för seniorbiljett.     

Beslutsunderlag 

Skrivelse från privatperson, 2022-10-31    

___________________ 
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 Dnr 2022-000002 00 

KTN § 37 Informationsärenden 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.     

Ärendet 

Trafikplanerare Annika Åhberg informerar om sommarlovskort för ungdomar i Västra 

götalandsregionen, förändringar i Närtrafiken från tidtabellsskiftet i december samt 

resandestatistik för Närtrafik, Flextrafik och seniorbiljett.  

Kanslichef Frida Blomqvist informerar om ekonomisk prognos för nämnden per oktober, 

som visar på positiva budgetavvikelser för alla tre kommunerna.           

___________________ 
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 Dnr 2022-000018 001 

KTN § 38 Sammanträdestider 2023 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande sammanträdestider för 2023: 

Måndag 6 februari, kl 14.00 

Måndag 8 maj, kl 14.00 

Måndag 18 september, kl 14.00 

Måndag 20 november, kl 14.00   

Ärendet 

I dialog med ordförande har förslag till sammanträdestider för nämnden under 2023 tagits 

fram. Antalet sammanträden föreslås vara samma som för tidigare år, det vill säga fyra 

stycken.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-15    

___________________ 
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 Dnr 2022-000003  

KTN § 39 Information om aktuella färdtjänst- och 

riksfärdtjänstdomar 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.      

Ärendet 

Sedan nämndens sammanträde i september 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 § 40 Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna redovisningen av de beslut som fattats med 

stöd av delegering under perioden september 2022 – oktober 2022, enligt lista 192 – 193.      

Ärendet 

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

av delegering från kollektivtrafiknämnden, under perioden september 2022 – oktober 

2022.              

___________________ 
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 Dnr 2022-000005 00 

KTN § 41 Eventuella övriga frågor 

Beslut 

Rolf Eriksson (S) informerar om samtal med företrädare för Olinsgymnasiet som från och 

med läsåret 2023/2024 etablerar sig i Tibro. Det är viktigt att kollektivtrafiknämnden 

fortsätter påbörjad dialog med Västtrafik om framtida behov av kollektivtrafikförbindelser 

för kommande elever. 

Avtackning sker av nämndens ordförande, Rolf Eriksson (S), då dagens sammanträde är 

det sista för mandatperioden.                   

___________________ 

 


