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§ 170 Dnr 2019/00245  

Svar på motion: Fossilbränslefria transporter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionen med hänvisning till kom-

munstyrelsens beslut om att teckna hållbarhetslöften i enlighet med länssty-

relsens Färdplan för ett hållbart län.  

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) har inkommit med en motion med förslag om att 

samtliga fordon som Håbo kommun införskaffar från 2020 ska vara fossil-

bränslefria. Detta med hänvisning till att kommunen har mål om att vara en 

fossilbränslefri kommun år 2030 samtidigt som andelen fossilfria fordon i 

kommunens organisation har minskat.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att det finns behov av åtgärder på 

detta område. 

Vidare konstaterar förvaltningen att kommunstyrelsen den 16 september fat-

tat beslut om att teckna hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan i en-

lighet med länsstyrelsens Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad 

klimatpåverkan. En av de åtgärder som tecknats avser fossilfria fordon.  

Förvaltningen konstaterar avslutningsvis att motionens målsättning om att 

samtliga fordon som införskaffas ska vara fossilbränslefria år 2020 är efter-

strävansvärd, men svår att uppnå, då det – trots utvecklingen med alltfler 

fossilbränslefria transporter – fortfarande finns specialfordon som inte ännu 

inte finns som elfordon och kommunen ännu saknar möjlighet att tanka bio-

gas.  

Därför föreslår förvaltningen att motionen bifalls med ett tillägg att det 

handlar om fordon av personbilstyp samt lättare transportfordon, enligt föl-

jande:  

Samtliga fordon av personbilstyp samt lättare transportfordon som Håbo 

kommun införskaffar från 2020 ska vara fossilbränslefria. 

Fler aktiviteter i linje med fossilfria tjänstefordon kommer i och med teck-

nandet av hållbarhetslöftet att utföras under 2019-2022.  

Med hänvisning till det beslutade hållbarhetslöftet, vilket pekar i motionens 

viljeriktning, föreslås kommunfullmäktige bifalla motionen delvis.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 268 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 211 
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Tjänsteskrivelse 

Motion: Fossilbränslefria transporter 

Beslut om hållbarhetslöfte 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Kommundirektör, för verkställighet 

Samtliga nämnder, för kännedom 

Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom 

Hemsida 

Uppdragslista 

 

 

 


