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RS/328/2017
Svar på motion från Eva Hellstrand (C) om vår väg mot en
fossilfri framtid – om fossilfri bilpark
Ärendebeskrivning
Eva Hellstrand (C) föreslår i en motion att regionfullmäktige ska besluta att Region

Jämtland Härjedalens bilpark ska vara fossilfri senast 2022 samt att en plan för att
stegvis uppnå detta utarbetas.
I dagsläget finns tre olika avtal på leasingbilar för Region Jämtland Härjedalen.
Tvåhjulsdrivna personbilar
Fyrhjulsdrivna personbilar och
elbilar och laddhybridbilar (avtal maj 2017)
Alla tre avtalen har samordnats så att de förfaller 28 februari 2018. Avtalen har
samordnat förfallodatum för att skapa möjligheter till att under 2017 göra en
översyn över vilken fordonspark som regionen bör ha som leasingfordon
kommande år. I översynen ska faktorer som vilket antal fordon det finns behov av,
hur fordonen används, möjligheter att ställa om till eldrift/biobränslen med flera
aspekter utredas. Målet med översynen är att på ett kostnadseffektivt sätt minska
klimatpåverkan från våra leasingfordon. Det är dock svårt att bedöma när hela
bilparken kan vara fossilfri innan översynen är gjord.
En stor utmaning för en övergång till fossilfria fordon är bränsleinfrastrukturen i
länet. Det har funnits planer på att sätta upp laddstolpar vid regionens
verksamheter i länet och vi beviljades även medel från ”Klimatklivet”
(Naturvårdsverket) för 40 % av kostnaden, men vår egen medfinansiering är tyvärr
inte löst.
Det finns i dagsläget inga beslut eller riktlinjer utifrån klimatpåverkan på vilka bilar
som ska upphandlas eller avropas annat än det långsiktiga målet i Långsiktig
utvecklingsplan, område Miljö om att ”Vid inköp och hyra av fordon ska fordon med
minsta möjliga miljöpåverkan prioriteras”. Det är därför både befogat och önskvärt
att en översyn görs så att en plan och eventuella riktlinjer kan fastställas för att
minska Region Jämtland Härjedalens klimatpåverkan från leasingfordon.

Tjänsteskrivelse

Med anledning av ovanstående föreslås att motionen anses besvarad. En översyn
ska genomföras under 2017 och ska leda fram till att en plan för att minska
klimatpåverkan från leasingfordon kan fastställas av regionstyrelsen.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att följa upp resultatet av översynen och fastställa
en plan för minskad klimatpåverkan av fordonsparken.
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