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§ 254 Samordnad fordonshantering
Dnr KS 2015/1008

Ärendebeskrivning
Servicenämnden beslutade 2015-12-15 att serviceförvaltningen skulle påbörja
arbetet med införandet av en samordnad fordonshantering för personbilar och den
lätta fordonsflottan genom införandet av en s.k. bilpool och för detta äska medel
för införandeperioden om 550 tkr hos kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-19 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att godkänna servicenämndens beslut att införa en
bilpool för personbilar och den lätta fordonsflottan, inledningsvis för
serviceförvaltningen, tekniska förvaltningen och socialförvaltningen, att uppdra åt
servicenämnden att återkomma med redovisning av utvärdering samt förslag till
bilpool för samtliga förvaltningar under första kvartalet år 2017, att förslag till
finansieringsformer ska tas fram i samråd med kommunledningsförvaltningens
ekonomiavdelning, och att anslå 350 tkr till servicenämndens driftbudget 2016, för
uppbyggnad av bilpoolen, vilket finansieras ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov.
Besluten ovan i servicenämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott var att införa
samordnad fordonshantering stegvis, med några förvaltningars fordon
inledningsvis, för att utvärdera innan det genomfördes i full skala.
Föreligger nu förslag att ta ett omtag kring förslaget om stegvis införande och
ärendet har beretts på nytt för beslut i kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt servicenämnden att införa en kommunövergripande samordning av
fordonsflottan i enlighet med servicenämndens reglemente att ”ansvara för
kommunens bilpool” i egen regi,
att återkomma till kommunfullmäktige senast juni 2019 med återrapportering
innehållande utvärdering av införandet.
Eric Samuelsson (M) anmäler att han ej deltar i beslutet.
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