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§ 132 Motion - Upprätta en fordonssamordnare i Mullsjö 

 kommun - svar 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har genom Leontina Aurell kommit in med en motion om att 

upprätta en fordonssamordnare i Mullsjö kommun. Kommunfullmäktige beslutade 

den 28 april 2021 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommundirektörenens ledningsgrupp har sedermera fått i uppdrag att utreda 

ärendet. 

Det finns två tangerande och överlappande ärenden, dels motionen ”Upprätta en 

fordonssamordnare i Mullsjö kommun”, dels ”Samordning av kommunens 

fordon”. Det sistnämna ärendet har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att ge 

kommundirektörens ledningsgrupp i uppdrag att återkomma med förslag om 

samordning av kommunens fordon. Det senare ärendets mål är att ta ett 

helhetsgrepp kring fordonssamordning och i den frågeställningen ingår även frågan 

om eventuell fordonssamordnare.  Därför föreslås att motionen ”Upprätta en 

fordonssamordnare i Mullsjö kommun” avslås till förmån för till ärendet 

”Samordning av kommunens fordon”. Arbetet med ärendet ”Samordning och 

kommunens fordon” pågår i kommundirektörens ledningsgrupp och förslag är 

planerat hösten 2022. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen den 13 oktober 2021 § 127 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 september 2021 § 141 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 13 september 2021 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 maj 2020 § 99 

Protokoll från kommunstyrelsen den 13 maj 2020 § 99 

Protokoll från kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 55 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 mars 2020 § 64  

(dnr 2020/1181) 

Motion - Upprätta en fordonssamordnare i Mullsjö kommun den 24 mars 2020 
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§ 132 fortsättning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen ”Upprätta en fordonssamordnare i Mullsjö kommun” till förmån 

för ärendet ”Samordning av kommunens fordon”, då det senare omfattar 

frågeställningen om en fordonssamordnare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Eriksson (KD) med instämmande av Leontina Aurell (SD) föreslår 

kommunfullmäktige besluta att anse motionen som besvarad med hänvisning till 

pågående ärende om samordning av kommunens fordon. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt Lars Erikssons (KD) förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen som besvarad med hänvisning till pågående ärende om 

samordning av kommunens fordon. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Kommundirektören 
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