Mötesanteckningar Kategoriråd fordon 2021-11-19

Ordförande: Thomas Atterljung, Region Stockholm
Sekreterare: Judith Lönn, Region Halland
Närvarande:
Thomas Atterljung - Region Stockholm
Judith Lönn – Region Halland
Mikael Ahlstrom - VGR
Tord Gustafsson - VGR
Nasim Asri Tabrizi – Region Stockholm
Jonas Milton – Region Jönköping
Anders Sahlsten - Region Kalmar
Ulf Jonsson – Region Jönköping

Följande punkter har diskuterats:
Agenda
Fokusfrågor:
1. Hur sätter ni priset på el när det gäller pool/verksamhetsbilar och besökande/personal.
2. Helförsäkring eller trafik? Om trafik, vem står för kostnaden vid skada efter utgången vagnskada?
3. Hur finansierar/administrerar ni era fordon, hur länge behåller ni fordonen?
4. Hur avyttrar ni era fordon?
5. När egna fordon är uthyrda, hyr ni in fordon från uthyrare?

Thomas förslag om möten framåt…
Praktiska frågor, hur kan vi göra bättre, strategiska frågor (tre steg).
Ulf Jonsson Fordonsansvarig Region Jönköping presenterar.
Elpriset för poolbilar/verksamhetsbilar och personal/besökare. Vad får det kosta?
Hur mycket ska man ta betalt? Marknadspris 3:-/kwh. Höga investeringskostnader och kort pay off
tid så blir priset 5 -6:- /kwh
Helförsäkring eller bara trafikförsäkring?
Avyttring av fordon
hur går ni tillväga

Vem anlitar ni
Testprotokoll
När är pengarna på kontot
Leverantörer, KVD, BCA, Trading Solution
Fordon internt/externt
Hyr ni fordon externt
Vilket pris deb ni
Bilar i egen regi eller externt
Sthlm har hyrbilsavtal där leverantören kör ut bilen till verksamheten. Ganska enkel upph. har sneglat
på Sthlm Stads upph som dock har upphandlat geografiskt.
Kategori Resor har inte bilar utan man avropar från kategori personbilar.
Finansiering
Hur finansierar ni era bilar, finansiell, operationell leasing eller köp?
Hur länge finansierar ni bilar personbilar och transportbilar
Sköter ni admin i egen regi eller externt?
VGR har Fleas, Jönköping har Bilreda…
Elektroniska körjournaler
Erfarenheter?
Vilket affärssystem har ni idag för pool/verksamhetsbilar?
Jönköping har Portify
Gericoms puckar? Har hänt att de laddar ur batteriet, VGR.
GSGroup Lång support tid.
Nästa möte 10/2
Optimering och resursutnyttjande av fordon.
Region Kalmar Mats Hallgren.

