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Datum

Diarienummer

2019-06-27

KS 2015/1008

Kommunstyrelsen

Samordnad fordonshantering - återrapportering
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,
samt att servicenämnden skulle återkomma till kommunfullmäktige senast juni
2019 med återrapportering innehållande utvärdering av införandet.
Teknisk servicenämnd beslutade 2019-04-10 §63 om återrapport för införandet av
samordnad fordonshantering. Föreligger förslag till delåterrapport till
kommunfullmäktige.

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
tydliggöras under hösten vilka förvaltningen drar lärdom av för att säkerställa
hanteringen framöver.
Serviceförvaltningen lämnar denna information som delrapport för projektet
avseende införande av samordnad fordonshantering och föreslår att projektet
förlängs under 2019 med slutlig återrapportering till kommunfullmäktige i
december 2019.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna
delrapporteringen och förslaget om återrapport senast december 2019.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
Att godkänna delrapporteringen av införandet av Samordnad fordonshantering,
samt
att förlänga projektet för införande under 2019 med slutlig återrapportering till
kommunfullmäktige i december 2019.

Skickas till
Teknisk servicenämnd

