
 

 

Motion: Riktlinjer fordons upphandling                                                                        21-02-18 

Vid upphandling av personbilar och lätta lastbilar har kommunen tydligt prioriterat miljö/klimatpåverkan vid 

fordonsupphandlingar. Detta har skett utan hänsyn till miljönytta, ekonomi eller arbetsmiljö. Syftet har endast 

varit att framhålla kommunens stora engagemang i klimatfrågan. Detta har lett till misslyckande avseende 

samtliga av kommunens antagna hållbarhetsmål ekonomi, miljö/klimatmål samt nu senast arbetsmiljön och 

möjlighet att fungera för uppgiften.   

2010 genomfördes en stor upphandling av etanolbilar. Dessa fordon kördes av olika anledningar till stor del på 

bensin. Förutom den i det närmaste obefintliga positiva miljöpåverkan förorsakade detta kostnader för 

kommunens leverantörer av drivmedel. 

2013 genomförde socialförvaltningen en upphandling av fordon, 25 minisuvar. Vid denna upphandling togs 

ingen hänsyn till ekonomiska eller miljömål utan endast arbetsmiljön. Även denna upphandling bortsåg från 

helheten. Det är sannolikt berättigat att ur arbetsmiljöskäl att hemtjänsten har ett antal fyrhjulsdrivna fordon, 

men att samtliga bilar är minisuvar är knappast motiverat.  

2016 genomfördes en stor upphandling av laddhybrider 27 st. Kostnaden var ca tre gånger högre än en 

konfessionell miljöbil. Förutom den höga fordonskostnaden saknades laddinfrastruktur, detta med begränsad 

räckvidd har medfört att bilarna till största delen körs på bensin. Förutom de ekonomiska perspektivet var 

upphandlade fordon närmast att klassas som en sportbil, viket ökat kostnaderna för drift och underhåll. 

2020 har kommunen genomfört ytterligare en mycket tveksam upphandling av bilar. Denna gång har man 

visserligen tagit stor hänsyn till bilens pris/miljöpåverkan. Detta har lett till att upphandlade fordon totalt 

saknar övervägande rörande fordonets lämplighet eller medarbetarnas arbetsmiljö. Vi kan inte se att någon 

hänsyn tagits till driftsäkerhet eller för fordonets förutsättningar att på ett tryckt sätt fungera särskilt under 

vinterhalvåret. 

Vi konstaterar utifrån ovan beskrivna, att kommunen saknar tydliga riktlinjer för fordonsupphandling. Detta får 

till följd att den viktigaste delen, fordonets lämplighet för uppgift faller bort. Utgångpunkten för vi 

fordonsupphandlingar måste vara att fordonet är lämpligt för arbetsuppgiften. Därefter kan begreppet 

ekonomi/miljö införlivas i upphandlingen. Lite enklare utryckt, rätt bil på rätt plats. Det är för oss uppenbart att 

detta förhållningssätt väl kan införlivas i kommunens antagna hållbarhetsmål.  

Moderaterna yrkar  

Att riktlinjer avseende fordonsupphandling (personbilar lättalastbilar) snarast utarbetas och antas av 

kommunfullmäktige. 

Att riktlinjerna prioriterar att fordonet är lämpligt för uppgiften. 

 

 

Pär-Olof Olsson gruppledare (m) 

 

 


