MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-10-04
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:30-10:45

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice
ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Maria Johansson Arnström
(S), Krister Mattsson (S), Johan Fahlen (S), Thom Ericsson (M), Johan Edenholm
(KV), Jerzy Golowkin (-), Karin Åkesson (C) (tjg. ersättare), Alexander Engman
(L) (tjg. ersättare)

Ej tjänstgörande ersättare

Gunnel Johansson (S), Anders Bertilsson (SPI), Lisa Mogren (V), Stina Isaksson
(SD)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson, Ulrika Hjort (Ekonomichef)

Utses att justera

Alexander Engman (L)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

§132

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Alexander Engman (L)

……………………………………….
Anna Roos (C)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunstyrelsen
2016-10-04
Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-10-04
Kommunstyrelsen

§132
Riktlinjer för intern klimatkompensation
2016 KS0239
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjer för intern klimatkompensation och klimatkonto.
Kommunstyrelsens beslut
Meningen Överskott på klimatkontot fördelas årligen på kommunens verksamheter utifrån
deras användning av kollektivtrafikresor på sidan 2 ska tas bort ur riktlinjen.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015 att Hylte kommun ska införa ett internt konto för
klimatkompensation. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter att riktlinjer för
arbetet ska tas fram och vara klara för att börja användas 1 januari 2017.
Kommunledningskontoret har i samarbete med samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett
förslag på riktlinjer för intern klimatkompensation. Riktlinjerna innebär att alla tjänsteresor
med flyg och bil som görs inom kommunens verksamheter klimatkompenseras.
Den kostnad som läggs på resorna hamnar på ett internt klimatkonto som används till att
 Arbetsplatserna kan ansöka om pengar till åtgärder för hållbara resor. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar om vilka ansökningar som tilldelas pengar.
 Alla kostnader för resande med kollektivtrafik via Hallandstrafikens företagskort inom Region
Halland och på Öresundstågen tas från klimatkontot.

Utbetalning från klimatkontot görs med ett års förskjutning eftersom kontot inte ska gå med
underskott och man inte vet i förväg hur mycket pengar som kommer att komma in på kontot.
Det innebär att det inte kan göras några utbetalningar från klimatkontot första året.
Handlingar i ärendet





§228 KSAU Riktlinjer för intern klimatkompensation
Tjänsteskrivelse riktlinjer för intern klimatkompensation
Riktlinjer för intern klimatkompensation
Ärendebeskrivning bilaga riktlinjer för intern klimatkompensation
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