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Inköp av arbetsfordon till vård och omsorgsförvaltningens hemtjänst
Dnr TFN-2011-2256

Dpl 70

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

1. Godkänna leasing av två fyrhjuldrivna fordon som inte är miljöklassade samt
kommande utbyte av fyra befintliga fyrhjulsdrivna miljöfordon, innebärande ett
avsteg från intensionerna i kommunens energiplan.
2. Uppdra till teknik- och fastighetsförvaltningen att aktivt leta och efterfråga
miljöklassade arbetsfordon som fyller verksamhetens behov.
3. När det finns miljöklassade fordon för inköp avyttra fordon i punkt nr 1.
Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen begär hos teknik- och fastighetsförvaltningen om
ytterligare 2 fyrhjulsdrivna bilar till sina larm- och nattpatruller. Sedan 2012-10-01
har vård- och omsorgsförvaltningen tagit över hemtjänsten i Molkom som tidigare
sköttes av en entreprenör. Den nya verksamheten i Molkom har inneburit mycket
resande i glesbygd där väglaget ofta kan orsakar stora bekymmer och fyrhjulsdrift
behövs för att ta sig fram.
Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningen tjänsteskrivelse den 2 april 2013.
Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 13 mars 2013.
Ärende

Enligt kommunens energiplan skall 100% av kommunens samtliga personbilar vara
miljöfordon enligt Transportstyrelsens definition vid utgången av 2010. Detta mål
är uppnått. Samtliga personbilar leasas av teknik- och fastighetsförvaltningen.
Avsteg från målet skall motiveras av förvaltningsdirektör hos beställande
förvaltning och godkännas av teknik- och fastighetsdirektören. Det kan handla om
fordonsslag där miljöbilsalternativ saknas mm. Problemet är att marknaden inte
alltid kan tillhandahålla miljöfordon inom denna kategori.
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Vård- och omsorgsförvaltningen har behov av två fyrhjulsdrivna fordon till nattoch larmpatrullen inom hemtjänsten. Dessa fordon skall användas i glesbygden där
väglaget orsakar stora bekymmer. Personalen har tidigare år haft bekymmer under
vinterhalvåret i glesbygdsområdena. Vid flera tillfällen har personalen kört fast och
det har ibland tagit flera timmar innan bärgningsbil kunnat komma till undsättning.
Vid dessa tillfällen kommer inte personalen ut till kunder som kan vara av stort
behov av assistans. Detta är en ohållbar situation framförallt ur ett kundperspektiv
men också arbetsmiljöperspektiv.
Teknik- och fastighetsnämnden har under 2012 beslutat om leasing av 11
fyrhjulsdrivna fordon(5 i januari 2012 och 6 i september 2012).
Teknik- och fastighetsförvaltningen förordar att förvaltningen får leasa in
ytterligare två fyrhjulsdrivna fordon med dieseldrift och använda det i
verksamheten till dess att det finns ett miljöfordon på marknaden. Förvaltningen
kan då avyttra fordonen och leasa miljöklassade fordon.

Hans Wennerholm
Teknik- och fastighetsdirektör

Beslutet skickas till

Vård- och omsorgsförvaltningen
Pär Ungerberg, teknik- och fastighetsförvaltningen
Lars Persson, teknik- och fastighetsförvaltningen
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