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Remiss av Krav för bilar i upphandling av
transporttjänster i Stockholms stad
Dnr 2021/183
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-05-17.
Äldrenämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen
gällande krav för bilar i upphandling av transporttjänster i
Stockholms stad. Miljöförvaltningen föreslår att staden antar
nya krav för fordon som gäller i upphandlingar som innefattar
transporter. Upphandlingskrav för bilar föreslås i tre nivåer:
bas, avancerad och spjutspets.
De föreslagna kraven gäller vid upphandling av fordon som
ingår i transporter och transporttjänster. Krav vid upphandling
och leasing av fordon till Stockholms stads verksamheter finns
i den av kommunfullmäktige beslutade fordonsstrategin med
riktlinjer från den 20 mars 2017.
Förvaltningen upphandlar inga fordon som ingår i transporter
och transporttjänster utan leasar tio bilar som avropats från
stadens ramavtal. Förvaltningen ser positivt på att staden antar
nya krav för fordon som gäller i upphandlingar som innefattar
transporter.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ledamoten Leif Söderström (SD) anmälde ett särskilt uttalande
enligt följande:
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Att reducera utsläpp av växthusgaser är en både lovvärd och
angelägen målsättning. Det finns olika metoder för hur en
sådan reduktion bör ske, exempelvis kan prioritering göras
utifrån geografiska, sektorsindelade eller effektivitets mått.
Dessvärre tenderar var och en av dessa metoder att prestera
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sämre (ibland verka direkt kontraproduktivt) mätt med andra
metoder än den egna.
Exempelvis är kostnaden per reducerad enhet
växthusgasutsläpp erkänt högre i transportsektorn jämfört med
andra sektorer. På samma sätt är kostnaden för att minska
utsläpp i Sverige ) där utsläppen redan är mycket låga) höga
jämfört med att reducera samma mängd utsläpp i
utvecklingsländer. För att anta en metodik som bygger på att
minska växthusgasutsläpp inom transportsektorn i Stockholm
stad krävs därför extraordinärt goda skäl eftersom
utsläppsreduktionen hade kunnat bli mångdubbelt större till
samma kostnad utan de sektorsvisa eller geografiska
avgränsningarna.
Det är anmärkningsvärt att Stockholms miljöförvaltning anser
att fordon med utsläpp av 190 g C02/km kan anses vara bra ur
klimatperspektiv. I ett läge då det visat sig lång svårare att
framställa förnybara drivmedel på ett hållbart sätt är det
tveksamt att utan stor försiktighet premiera och uppmuntra ett
användande av dessa drivmedel.
För att arbeta mot minskade utsläpp från drivmedel finns två
huvudalternativ.
1.) Blanda i allt biodrivmedel i en gemensam mix som används
av hela fordonsflottan för att sedan lagstadga vilken andel
biodrivmedel drivmedelsbolagen måste uppfylla.
2.) Två separata drivmedel (fossila och förnybara) som fastslås
av andelen fordon. Andelen förnybart beror på hur många
dedikerade fordon det finns.
§ 9.

Remiss av Motion om ett stadsövergripande program mot
rasism
Dnr2021/186
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
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Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-05-19.

