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Dnr KS 2018/174

§ 16

Fordon- och resepolicy för Haninge kommun

Sammanfattning

En ny fordons- och resepolicy för Haninge kommun föreslås antas.
Policyn omfattar samtliga resor som sker i tjänsten samt för de
driftfordon som ägs, leasas eller hyrs av Haninge kommun samt
dess bolag. Policy ska vidare utgöra ett styrdokument vid
upphandling av resetjänster, fordon, transporttjänster och
verksamhetsupphandling.
Policyn tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål och det
klimat- och miljöpolitiska programmet.
Förvaltningens synpunkter

I beredningen av ärendet har synpunkter inhämtats från samtliga
förvaltningar. Till fordons- och resepolicyn kommer riktlinjer, som
beslutas av kommundirektören, att antas.
Underlag för beslut

- Förslag till fordons- och resepolicy för Haninge kommun
- Nuvarande fordonspolicy beslutad 2010-11-29, § 215
- Nuvarande resepolicy beslutad 2013-02-18, § 35
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Förslag till ny fordons- och resepolicy antas.
2. Nuvarande fordonspolicy och resepolicy upphör att gälla.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna
(bilaga).
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till tilläggsförslag från
Vänsterpartiet (bilaga).
Ordföranden konstaterar därefter att det finns tre förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag, det egna förslaget från
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Moderaterna samt tilläggsförslaget från Vänsterpartiet.
Ordföranden ställer först kommunalrådsberedningens förslag mot
det egna förslaget från Moderaterna och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på om tilläggsförslaget
från Vänsterpartiet ska avslås eller bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
Kommunstyrelsens beslut

1. Förslag till ny fordons- och resepolicy antas.
2. Nuvarande fordonspolicy och resepolicy upphör att gälla.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck, Alexandra
Anstrell - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Serviceenheten KSF
För kännedom: Samtliga nämnder, Haninge Bostäder och
Tornberget
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