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Kör klimatsmart – för en snabb klimatomställning, yttrande över motion 
från Amanda Palmstierna (MP) 

Idag står transportsektorn för en betydande del av växthusgasutsläppen och är där-

med en utmaning för att miljö- och klimatmålen ska nås. För att uppnå en minskad 

klimatpåverkan behöver fordon och drivmedel ställas om från fossilt till förnybart. 

Eftersom många offentliga aktörer står inför samma utmaning finns möjligheter att 

samverka i omställningsarbetet. Sedan en tid tillbaka är bygg- och miljöförvaltningen 

deltagare i projekten som ingår inom Fossilfritt 2030, där sex länsstyrelser, fem reg-

ioner och ett fyrtiotal kommuner ingår. Målet för Fossilfritt 2030 är att de deltagande 

offentliga aktörerna ska uppnå en fossiloberoende fordonsflotta före år 2030 och där-

igenom även underlätta näringslivets och allmänhetens omställning. Genom att lära 

av varandra, dela lösningar och samordna upphandlingskrav bidrar en storregional 

samverkan till en högre takt i omställningen till fossilfria transporter. Det leder även 

till en högre kostnadseffektivitet i arbetet med att nå uppsatta klimatmål. 

I samverkan med andra deltagare inom Fossilfritt 2030 har bygg- och miljöförvalt-

ningen påbörjat ett arbete med att genomföra en upphandling av en extern öppen bil-

pool i Järfälla kommun. Avsikten är att den externa bilpoolen ska vara öppen för 

både medarbetare, invånare och företag i kommunen, samt att bilarna ska finnas till-

gängliga under dygnets alla timmar, året runt. I upphandlingen kommer det ställas 

krav på miljöbilar och sannolikt en viss andel elbilar. Utifrån detta finns det potential 

att genom miljökrav i den offentliga upphandlingen bidra till omställningen till fos-

silfria transporter och nå en minskad klimatpåverkan. Det är även en viktig del i att 

möjliggöra näringslivets omställning samt investeringar i ny infrastruktur för tank-

ning och laddning av förnybara drivmedel. 


