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Tekniska servicenämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-04-10

TSN 2019/175

Plats och tid

Sessionssalen kl. 15.00–17.00

Beslutande

Fredrik Schlyter (M), Ordförande, § 51 och § 53-66
Göran Gärtner (M)
Benny Roth (KD), 1:e vice ordförande
Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande
Eva Höckert (S)
Sven Tilly (SÖS)

Tjänstgörande ersättare

Ann Kajson Carlqvist (M), § 52
Anders Yngve (S)

Ersättare

Bengt Nilmo (M)
Johnny Svensson (KD)
Mats Andersson (SD)
Jonas Ralving (L)
Kai Regnell (MP)

Övriga

Andreas Härwell
Christina Björkman
Eva-Lena Sanderberg
Hans Lilja
Henrik Alkevall
Johan Hansson
Jonas Lundström
Kristoffer Tonning
Martin Nilsson
Micael Bergquist
Tobias Andersson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen Algatan 13, måndagen den 15 april.

Paragrafer

51-66

Sekreterare
Andreas Härwell
Ordförande
Fredrik Schlyter (M)

Justerare

Göran Gärtner (M)

Anders Yngve (S)
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ANSLAG/BEVIS

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

Tekniska servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-17

Datum då anslaget tas ned

2019-05-09

Förvaringsplats
Underskrift
Andreas Härwell

Justerares signaturer
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§ 63 Återrapportering samordnad
fordonshantering
Dnr TSN 2019/155

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 § 254 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.
Införande
Serviceförvaltningen har genomfört den inledande delen av införandet av den
samordnade fordonshanteringen genom övertagande av fordonen.
Socialförvaltningens 90 fordon överfördes 2018-11-01, tekniska förvaltningens 57
fordon överfördes 2019-03-01 och övriga förvaltningars 34 fordon dvs kultur- och
fritidsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, bildningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen överfördes 2019-04-01.
Övertagandet av fordonen innebär en enhetlig administrativ hantering kring bl a
registrering av ägarskap, fakturahantering, säkerställande av betalning av
fordonsskatt och fordonsförsäkring. All bevakning och bokning av besiktning,
service av samt hantering av försäkringsärenden vid skador, stöld och inbrott i
fordonen sker inom fordonshanteringen. Kostnadsuppföljningen av varje unikt
fordon sker i ett verksamhetssystem.
Beredning
Serviceförvaltningen lämnar en delrapportering av det inledande arbetet med att
samordna fordonshanteringen inom Trelleborgs kommun vilket skett ur ett
administrativt perspektiv.
Införandeperioden har tidsmässigt konstaterats varit för kort för att dra lärdom av
samtliga effektiviseringsmöjligheter och verksamhetsbehov varför projektet inte
kan anses vara fullt infört ännu.
Det har bl a uppkommit frågeställningar kring olika typer av kringtjänster i
samband med överlämningen av fordonen.
Vidare kommer en upphandling av lätta fordon upp till 3,5 ton att genomföras där
alternativ på standardfordon kommer att erbjudas för att effektivisera hantering och
användandet.
Ytterligare önskemål/krav från nyttjarna kan också innebära behov av förändrade
resurser vilket kommer att visa sig längre fram under införandeprocessen.
Erfarenheter från samtliga förvaltningars överlämningar av fordonen kommer att
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tydliggöras under hösten vilka förvaltningen drar lärdom av för att säkerställa
hanteringen framöver.
Serviceförvaltningen överlämnar ovanstående delrapport för projektet avseende
övertagande av samtliga lätta fordon och föreslår att projektet förlängs under 2019
med slutlig återrapportering till kommunfullmäktige i december 2019.

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna delrapportering av fordonshanteringen och förlänga projektet för
införandet under 2019 med slutlig återrapportering till kommunfullmäktige i
december 2019.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

