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Fossilfri fordonsflotta senast 2030
Motion från Socialdemokraterna i Nacka

I Nacka kommuns miljöbarometer går det att läsa att transportsektorn under flera år haft ett
minskat utsläpp av växthusgaser. Senast presenterade resultat på kommunens hemsida visar att
trenden dock vände 2017 och vi kunde istället se ett ökat utsläpp av växthusgaser. Nu riskerar
kommunen att missa mål.
2014 genomfördes en rapport om Nacka kommuns klimatpåverkan. Där framgick att om inte
klimatutsläppen per capita minskar väntas utsläppen i kommunen öka med 60 % inom 20 år.
Lösningen som presenteras i rapporten är just teknikutveckling och insatta styrmedel.
Som kommun vill vi inte gå in och styra vad privatpersoner köper för bil. Däremot är det viktigt att
Nackaborna kan lita på att deras skattepengar inte går till klimatförstörelse. Vi ser i undersökningar
att Nackabor i större utsträckning skaffar elbil, då Nacka kommun är högt i topplistan av Sveriges
kommuner. Då bör kommunen hänga med och snarare föregå med gott exempel i fordonsfrågan. En
del av fordonsflottan inom kommunen är tjänstebilar, fordon inom hemtjänst och fordon inom
annan av kommunen upphandlad verksamhet. Dessa bör vi ställa större krav på än vi gör idag.
Med hänsyn till gällande avtal och upphandlingar inser vi att vi inte kan säga att fordonsflottan ska
ställas om på dagen motionen läggs till kommunfullmäktige. Istället vill vi fokusera på att bidra på
bästa sätt till att uppnå kommunens klimatmål till 2030.
Med politisk vilja kan vi använda de verktyg som vetenskap och innovation tar fram, för att arbeta
för en bättre och grönare framtid.

Därför yrkar vi
Att

Nacka kommun ska verka för att ha en helt fossilfri fordonsflotta senast 2030.

Att

Nacka kommun ska ställa krav i kommande upphandlingar och avtal att fossilfritt
bränsle ska användas i personbilar som används i den kommunalt finansierade
verksamheten.
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