Motion till Alingsås Kommunfullmäktige 2017-01-17
Miljöpartiet de gröna i Alingsås vill värna om kommunens resurser och dess påverkan på
klimatet.
Jag föreslår att klimatpåverkan från resor i tjänsten med bil och flyg av anställda inom
Alingsås kommun ska kompenseras med interna investeringar. Detta i ett led att minska
klimatpåverkan av kommunens tjänsteresor samt att minska kostnaderna och förbättra
uppföljningen av tjänsteresor.
Klimatkostnaderna ska göra förvaltningar och bolag mer uppmärksamma på den
miljöbelastning som tjänsteresorna för med sig och ge incitament till att minska på
utsläppen och göra smarta resval. Genom att göra investeringar internt i kommunen så
minskar även de framtida klimatkostnaderna.
Intern klimatkompensation är ett system som idag används av flera organisationer,
bl.a. Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad m.fl. Införandet av intern
klimatkompensation skulle innebära att kommun får bättre underlag och uppgifter kring:
 Antal km med egen bil i tjänst
 Inköp av drivmedel
 Användandet av drivmedel
 Antal flygresor, förslagsvis med uppdelning på långa och korta flygresor under 50 mil.
 Utsläpp av CO2 i ton
Fördelarna med att införa ett internt klimatkompensationssystem är förutom att minska
kommunens klimatpåverkan i samband med tjänsteresor även att kommunen får bättre
uppföljning på avtalstrohet och inköp av fossila drivmedel. Används samma upplägg som i
Göteborgs Stad blir det t.ex. billigare att köpa "grön gas" som drivmedel då merkostnaden
är mindre än kostnaden för klimatkompensation.
Jag yrkar att:
 Alingsås kommun tar fram ett förslag på intern klimatkompensation och förslag på
klimatkostnad samt att avtal med leverantörer anpassas så att det går att få ut
nödvändiga uppgifter.
 Kommunledningskontoret eller Miljökontoret tar fram metoden för
klimatredovisningen och bistår förvaltningarna och bolagen med information och råd.
 Rutiner tas fram som underlättar för anställda att redovisa kostnader för resor med
kollektivtrafiken. Detta bör inte vara svårare än att redovisa kostnader för egen bil i
tjänst.
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