Svar på interpellation från Carolin Robson (MP) angående
Danderyds kommuns fosilbränsleoberoende 2020
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 februari ställdes en interpellation
av Miljöpartiet, angående Danderyds kommuns fosilbränsleoberoende 2020.
Interpellationen utmynnar i sex frågor som jag besvarar enligt följande:
1. Hur kan prognosen bedömas vara ”positiv utveckling framöver” när resultatet
visar det motsatta?
Se fråga 2, statistiken är något missvisande och slår mellan åren. Den generella
trenden är att kommunen övergår mer och mer till bränsleeffektivare fordon
samt elfordon.
2. Vad beror den negativa utvecklingen på?
Det beror framförallt på att hemtjänsten har haft en utökning av sitt uppdrag
och införskaffat tre extra bilar, två för trygghetslarmet och en extra bil för den
ordinarie verksamheten.
3. Hur ska målet fossilbränsleoberoende uppnås år 2020?
Kommunen var 2019 till 96,5 % fossilbränsleoberoende. Målet kommer inte att
uppnås 2020 men målet är att detta kommer att uppfyllas inom några år varför
det föreslås att mål-året revideras i miljö- och klimatprogrammet gällande
fossilbränsleoberoende kommunorganisation.
Hemtjänsten står ungefär för 2/3 av drivmedelsförbrukningen för kommunens
fordon och drivmedel till kommunens fordon står i sin tur för ungefär 1/3 av
fossilbränsleanvändningen i kommunens egen verksamhet. De resterande 2/3 är
från eldning av olja till spetsvärme i våra fastigheter och idrottsplatser. Det finns
plan att alla dessa oljepannor ska vara utbytta till värmepumpar eller eldas med
biobränsle de närmaste åren. Hemtjänsten läggs ner under 2020 och det
återstår då endast några fordon och drivmedel till arbetsfordon för kultur och
fritid. Dessa fordon kommer att bytas ut succesivt.
(Åtgärderna i handlingsplanen till miljöprogrammet är endast förslag på åtgärder
till nämnderna och ej styrande för beslut. Således är åtgärd 1.2.2 inte beslutad
av kommunfullmäktige.)

4. Ingår leasade och andra former av inhyrda fordon i statistiken?
Ja. (Exempelvis ingår kommunens leasade fordon för hemtjänsten.)
5. Ingår upphandlade entreprenörers fossilbränsleberoende i statistiken?
Nej, men kommunen ställer krav på fossilbränsleoberoende fordon vid
upphandling. Exempelvis är entreprenaden för kommunens skötsel av parker
och gröna ytor på kommunens fastigheter helt fossilbränsleoberoende.
När det gäller hemtjänsten ställs vissa krav på fordonen och att entreprenören
ska utbilda sin personal i sparsam körning.
6. Om det inte ingår, varför gör det inte det?
I nuläget ingår det inte, det har hittills varit svårt och arbetskrävande att få fram
rättvisande statistik. Men det är en av flera frågor som hanteras i arbetet med
framtagande av det reviderade miljö- och klimatprogrammet.

Danderyd den 2 mars 2020
Hanna Bocander (M)
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