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Justerandes signatur 

§ 201 Dnr 2018-00145 

Svar på motion (MP) om bilpool i Kinda kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då kommunens budget inför 2019 
inte avses innehålla några medel för en bilpool.    

Sammanfattning 

Fullmäktigeledamoten Pontus Wessman (MP) har 2018-09-06 lämnat in en motion 
om att kommunen ska inrätta en bilpool med miljöbilar, som är öppen för 
allmänheten att teckna medlemskap i.  

I Linköpings kommun finns en bilpool i företaget Sunfleets regi. Kommunen har 
avtal som möjliggör för anställda och förtroendevalda att i tjänsten nyttja dessa 
fordon.  Bilpoolen är öppen för allmänheten. 

Sunfleet är en kommersiell aktör som verkar på flera större och medelstora orter i 
Sverige. I vissa fall finns avtal med myndigheter, kommuner och bostadsbolag men 
bolaget bedriver också själv uthyrning av fordon till allmänheten på helt 
kommersiella grunder. 

I Kinda kommun finns redan idag biluthyrning i privat regi som delvis 
tillhandahåller samma tjänster som en bilpool.  

Då kommunen i dagsläget inte avsatt några medel för ändamålet föreslås att 
motionen avslås.    

Beslutsunderlag 

Motion, inlämnad 2018-09-06 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-26 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Christian Nordin Olsson (SD) yrkar på att ”inte innehåller” ändras till ”inte avses 
innehålla”.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta förslag till beslut med Christian 
Nordin Olssons (SD) revidering.      

Beslutet skickas till 

Motionsställaren 
Akten 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion (MP) om bilpool i Kinda kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då kommunens budget inför 2019 
inte innehåller några medel för en bilpool.    

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeledamoten Pontus Wessman (MP) har 2018-09-06 lämnat in en motion 
om att kommunen ska inrätta en bilpool med miljöbilar, som är öppen för 
allmänheten att teckna medlemskap i.  

I Linköpings kommun finns en bilpool i företaget Sunfleets regi. Kommunen har 
avtal som möjliggör för anställda och förtroendevalda att i tjänsten nyttja dessa 
fordon.  Bilpoolen är öppen för allmänheten. 

Sunfleet är en kommersiell aktör som verkar på flera större och medelstora orter i 
Sverige. I vissa fall finns avtal med myndigheter, kommuner och bostadsbolag men 
bolaget bedriver också själv uthyrning av fordon till allmänheten på helt 
kommersiella grunder. 

I Kinda kommun finns redan idag biluthyrning i privat regi som delvis 
tillhandahåller samma tjänster som en bilpool.  

Då kommunen i dagsläget inte avsatt några medel för ändamålet föreslås att 
motionen avslås.    

Beslutsunderlag 

 Motion, inlämnad 2018-09-06 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-26  

Syfte 

Hantera en motion som inlämnats till kommunfullmäktige. 

Önskad effekt 

Effektiv hantering av motioner. 

Berörda 

Motionsställaren 

Samråd 

- 
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Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Förslaget till svar på motionen behandlas av kommunfullmäktige. 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Motionsställaren 
Akten 



2018-09-05 

Motion Miljöpartiet i Kinda - Bilpool 
Till en betydligt lägre kostnad än för att äga en bil har man tillgång till en servad, besiktad, 
tvättad och tankad bil när man behöver den.  

I Linköping har under många år kommuninvånare kunnat hyra miljöbil ur kommunens bilpool. På 
Linköpings kommuns hemsida kan man läsa: 

• En privatbil står oanvänd 90 % av tiden.
• En bilpoolsbil ersätter enligt Trafikverket cirka fem bilar och varje privat bilpoolskund minskar sitt

bilkörande i genomsnitt med en tredjedel.
• Den årliga minskningen av koldioxidutsläpp per bilpoolsanvändare är cirka 500 kg och den totala

reduceringen som varje bilpoolsbil bidrar till är ca 8,5 ton koldioxid per år.

Tillgång till en bilpool i Kinda kommun - enligt Linköpingsmodellen - skulle minska behovet av att äga 
en bil och bidra till att sänka kommunens klimatbelastning. Det skulle dessutom skapa mervärde för 
lokala företag att samarbeta med bilpoolsföretaget kring service och underhåll av bilarna. Och sist 
men inte minst skulle det minska behovet av att äga en (andra) bil. 

Miljöpartiet i Kinda föreslår att: 

Kinda kommun inrättar en bilpool med miljöbilar, enligt Linköpingmodellen, som är öppen för 
allmänheten att teckna medlemskap i. 

För Miljöpartiet de gröna i Kinda 

Pontus Wessman




