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§ 10
Krav för tunga lastbilar i upphandling av
transporttjänster i Stockholms stad
Dnr 2020-12853
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att hemställa att
kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till
upphandlingskrav för lastbilar att använda som minimikrav i
stadens upphandlingar som innefattar transporter.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 30 september 2020.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Katarina Luhr (MP) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Rose-Marie Rooth m.fl. (V) lämnar särskilt uttalande enligt
följande:
Vänsterpartiet välkomnar skärpta miljökrav vid
upphandlingar av transporttjänster. Vi anser att principen att
nivå spjutspets eller avancerad alltid ska användas som
utgångspunkt är av stor vikt vid klimatomställningen av
transporter. Det kommer att vara viktigt att stadens
förvaltningar och bolag aktivt arbetar för upphandlingar med
nivå avancerad eller spjutspets och att detta arbete uppföljs av
nämnder och bolagsstyrelser. Spjutspetstekniker är inte alltid
tillgängliga på den allmänna transportmarknaden, men
stadens upphandlingar har en stor potential för att stimulera
implementeringen av nya lösningar.
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Det finns olika typer av biobränslen ute på marknaden, och
deras hållbarhetsprofiler ser väldigt olika ut. Till exempel är
ökad användning av biobränslen framställda av palmolja eller
palmoljerester tveksamma ur miljö-, klimat- och socialt
hållbarhetsperspektiv. Därför är det önskvärt att staden lägger
mer vikt på spårbarheten av biobränslen som används i de
upphandlade transporttjänsterna och noggrant överväger val
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av biobränslen vid upphandlingar. Det är även viktigt med
uppföljningen av att transporttjänsterna faktiskt utförs med de
bränslen som är avtalade i upphandlingarna.
Alla transporter har påverkan på miljön och klimatet och har
olika sociala konsekvenser. Därför är det viktigt att stadens
förvaltningar och bolag arbetar med transportsnål verksamhet
och överväger om transporter kan undvikas eller
effektiviseras genom bättre planering eller med tekniska
lösningar. För persontransporter bör gång, cykel och
kollektivtrafik alltid prioriteras framför transporter med bil.
Vänsterpartiet ser att det är logiskt att harmonisera
upphandlingskraven med stadens antagna miljöbilsdefinition,
men vi står fortfarande bakom våra invändningar mot hur den
har utformats.
Anton Clarholm (SD) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Staden har högt ställda klimatmål, vilket vid implementering i
vissa fall kan innebära stora inskränkningar för medborgare
och företag. Den föreslagna kravställningen för tunga lastbilar
kommer att innebära ett framtvingande av förnyelse för delar
av de fordon som idag levererar transporttjänster inom ramen
för stadens upphandlingar.
Hur stora samhällsekonomiska kostnader detta medför är
svåra att avgöra, men ingenstans i förvaltningens förslag görs
en ansatts för att uppskatta detta.
Förnyelse av berörda fordon kommer att sänka de totala
rörliga utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar.
Detta är bra. Sverigedemokraternas utgångspunkt i frågan om
utsläpp av växthusgaser bottnar dock i ett globalt
helhetsperspektiv där hela livscykeln bör tas i beaktande vid
åtgärder och regleringar som syftar till att minska utsläppen.
De utsläpp som krävs för att producera och transportera de
nya fordonen, i kombination med de samhällsekonomiska
kostnaderna, bör därför vara praxis för förvaltningen att
utreda i samband med beredning av dylika ärenden. Detta
perspektiv saknas i ärendet.
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Vid protokollet
Maria Kjellman Wall

