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Svar på motion om en kommunal bilpool
Ärendebeskrivning
Amanda Andersson (MP) har till kommunfullmäktige den 26 januari 2022, § 10 lämnat en
motion om en kommunal bilpool.
Motionären föreslår att Alingsås kommun utreder möjligheten att starta en kommunal bilpool.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 februari 2022, § 33 att motionen lämnas
till kommunledningskontoret för beredning.
Förvaltningens yttrande
Syftet med motionen är att uppnå ekonomiska och miljömässiga fördelar kopplade till
kommunens fordonsflotta. Ett sådant förslag är helt i linje med kommunens mål att ställa om
till hållbara transporter. Att öka andelen fossilfria transporter inom kommunkoncernen och
den geografiska kommunen till år 2025 är ett av målen i Alingsås energiplan. Enligt ett av
klimatlöftena för 2022 som antogs av kommunfullmäktige den 24 november 2021, § 242 ska
alla nya personbilar till kommunal verksamhet vara klimatbonusbilar.
I motionstexten framställs förslaget som en bilpool där kommuninvånare ges möjlighet att
använda kommunens bilar när de annars skulle stå parkerade. Att kommunen själv skulle
starta och tillhandahålla en sådan bilpool är inte ett alternativ, då kommunallagen förbjuder
kommuner att bedriva verksamhet som konkurrerar med näringslivet och det finns befintliga
bilpoolsföretag på marknaden. Däremot kan det finnas andra sätt att uppfylla motionens
syfte, vilket flera kommuner vittnar om. De kommuner som nämns som exempel i motionen
har kontaktats för erfarenhetsutbyte, liksom kommuner i Västra Götaland som ligger i
framkant.
Flera kommuner har gått ifrån en modell där kommunen själv äger eller leasar personbilar, till
att istället upphandla en extern bilpoolstjänst. Kommunen blir då kund till en bilpool som drivs
av ett privat företag. Detta företag kan ha många olika kunder som delar på bilarna i poolen.
På så sätt kan kommunen dela fossilfria fordon med både företag, allmänhet och andra
intresserade.
Kommunledningskontoret bedömer att frågan om kommunal bilpool inte behöver utredas
vidare med hänvisning till ovan, och föreslår att motionen ska anses besvarad. Om en
utredning ska göras bör den istället utreda kommunens förutsättningar och möjligheter att
uphandla en extern bilpoolstjänst.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att utreda möjligheten att starta en kommunal bilpool innebär inga kostnader,
utöver administrativ tid. Förslaget att motionen anses besvarad innebär inga kostnader.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande i tjänsteskrivelse antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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