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Tekniska servicenämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-10-09

TSN 2019/415

Plats och tid

Henry Dunkers sal kl. 15.00–17.20

Beslutande

Fredrik Schlyter (M), Ordförande
Göran Gärtner (M)
Benny Roth (KD), 1:e vice ordförande
Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande
Johnny Nilsson (S)
Eva Höckert (S)
Sven Tilly (SÖS)

Tjänstgörande ersättare
Ersättare

Ann Kajson Carlqvist (M)
Bengt Nilmo (M)
Johnny Svensson (KD)
Ulf Carlsten (SD)
Mats Andersson (SD)
Anders Yngve (S), §113-121
Kai Regnell (MP)

Övriga

Martin Nilsson, Förvaltningschef
Daniel Wargren
Hans Lilja
Johan Hansson
Kristoffer Tonning
Mark Huisman
Micael Bergquist
Anna Pålsson, Nämndsekreterare
Mats Åstrand

Justeringens plats och tid

Tekniska serviceförvaltningen, Henry Dunkers gata 1, måndagen den 14
oktober

Paragrafer

113-125

Sekreterare
Anna Pålsson
Ordförande
Fredrik Schlyter (M)

Justerare

Göran Gärtner (M)

Eva Höckert (S)
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ANSLAG/BEVIS

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

Tekniska servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-16

Datum då anslaget tas ned

2019-11-07

Förvaringsplats
Underskrift
Anna Pålsson

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 122 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. Teknisk servicenämnd beslutade 2019-0417 § 63 att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delrapportering av
fordonshanteringen och förlänga projektet för införandet under 2019 med slutlig
återrapportering till kommunfullmäktige i december 2019. Kommunfullmäktige
beslutade 190923 § 33 att godkänna delrapporteringen av införandet av Samordnad
fordonshantering, samt att förlänga projektet för införande under 2019 med slutlig
återrapportering till kommunfullmäktige i december 2019.
Serviceförvaltningen har genomfört den inledande delen av införandet av den
samordnade fordonshanteringen genom övertagande av fordonen. För fullständig
redogörelse se bifogad tjänsteskrivelse.

Beredning
Förvaltningens bedömning är att genomförd samordning av fordonshantering
innebär en kvalitetshöjning avseende fordonshantering då urval, inköp, skötsel
administration etc. sker enhetligt och systematiskt. Centraliseringen av ansvar
bedöms även vara en rationalisering som har medfört att kommunens
kärnverksamheter inte behöver belastas med ansvar för fordonshantering.
Samordning och överblick över fordonsbeståndet och aktuella avtal ger goda
möjligheter för kostnadseffektiv hantering då utbyte, urval och omfördelning av
fordon kan ses ur ett övergripande perspektiv och matcha kundbehov på ett enklare
sätt än tidigare verksamhetsspecifik hantering.
Inom ramen för uppdraget anses även ansvar för miljömedvetenhet
och hållbarhetsperspektiv för fordon och drivmedel föreligga. Vilket exv.
tillgodoses genom nyligen genomförd upphandling samt ansvar och kontroll för
kommunens drivmedelanläggning.
Under införandet har det konstaterats att ett ramverk för uppdraget behöver
fastställas – förslagsvis genom en ny fordonspolicy. Regler och principer för
leasing, utbytestakt, miljömålsättningar etc. behöver fastställas. Förvaltningen
föreslår att en sådan policy utarbetas i samråd mellan Tekniska
serviceförvaltningen som tjänsteleverantör och Kommunledningsförvaltning som
övergripande ansvarig för ledning och styrning för fastställande snarast möjligt
under 2020.
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Beslutsgång
Ordföranden föreslår att återrapportering görs till nämnden i maj 2020.

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna återrapportering, samt
att uppdra åt tekniska servicenämnden och kommunstyrelsen att utarbeta förslag till
fordonspolicy för fastställande 2020.
Tekniska servicenämnden beslutar
att ärendet återrapporteras till nämnden i maj 2020.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

