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Handläggare
Elin Brattström
Telefon: 08-50803379

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings
specialfordon

Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag om att
skaffa specialfordon för Fridagruppen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner förslag om att
Bromstensgården förlänger leasingavtal för ett
specialfordon DSW003 till 2016-04-01.

Christina Heglert

Anna Larsson

tf Stadsdelsdirektör

tf Avdelningschef

Sammanfattning
Förvaltningen behöver skaffa två fordon inom Fridagruppen där det
inte finns några miljöalternativ att tillgå. Därför behövs ett beslut
från nämnden om specialfordon. Bromstensgården behöver förlänga
leasingavtalet till sitt fordon som inte är miljöklassat eftersom det
inte finns något miljöalternativ som passar för verksamhetens
behov.
Ärendet
De fordon som ägs av Stockholms stad som inte klassas som
miljöfordon måste det finnas ett beslut från nämnden om.

stockholm.se

I Spånga-Tensta finns det två fordon inom Fridagruppen som
behöver bytas ut till fordon där det inte finns några miljöalternativ.
Fordonen ska kunna ta minst 7 personer och med en lift för
rullstolar. Bromstensgården har ett fordon som behöver kunna ta
många personer och vara tillräckligt litet för att kunna parkera vid
sjukhus och förvaltningsrätt, platser deras klienter ofta besöker.
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I dagsläget finns inget miljöklassat fordon som uppfyller dessa krav.
Bromstensgårdens leasingavtal kan förlängas till 20160401. Efter
detta hoppas vi att det finns ett miljövänligt alternativ på marknaden
som passar verksamheten.
Förvaltningen har stämt av med miljöförvaltningen om vilka fordon
de rekommenderar. När beslut är taget om specialfordon belastar
dessa fordon inte stadsdelens miljöstatistik.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid strategiska staben.
Förvaltningens förslag
Eftersom verksamheterna kräver en viss typ av fordon som inte
finns tillgängligt som miljöfordon är det nödvändigt att kunna
skaffa dessa för att verksamheten ska kunna fortgå. Förvaltningen
följer miljöförvaltningens rekommendation om vilka specialfordon
som är mest miljövänliga.
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