miljöpartiet
de gröna ,1107
MILJÖPARTM
I HYLTE
KOMMUN
VILL
ATTHYLTE
KOMMUN
SATSAR
PAETTKLIMATKONTO
FÖR
DENKOMMUNALA
VERKSAMHETEN
Hylte kommun har under en tid arbetat med att sänka växthusgasutslåppen
som hårstammar
från uppvärmning av bostider och energianvändning i de kommunala verksamheterna. Nu
föreslår vi i Miljöpartiet de gröna att arbetet med att minska räxthusgasntsilppen
raskt
fortsätter då tiden ju år knapp • med att fokusera på resor i tjänsten. Att satsa på intern
klimatkompensation
år ett positivt grepp som aven Ifyite kommun kan genomföra De direkta
fördelarna år fiera och dessutom år signalvårdet stort.
Riksdagen beslutade att målet ffir de svenska utsläppen av växthusgaser ska vara en
minskning med 40 procent till år zozo jämfört med 146o. Som regionala miljömål för Hallands
lån gäller numera de nationella miljökvalitetsmålen som regeringen beslutade om 2012-04-26.
Hylte måste, precis som alla andra kommuner i landet dra sitt strå till stacken om vi skall ha
en möjlighet att nå målen. Vi måste alla göra vårt fifiratt försöka hålla oss under
tvågradersmålet når det gäller klimatet, alitså attjordens medeltemperatur inte stiger mer ån
två grader. Många forskare tror det blir svårt, och vad som händer om vi inte lyckas vill ingen
avoss ens tänka på.
Tittar vi på hur hållbartetsarbetet
generellt bedrivs av Hallands kommuner ser man på
kommunrankingen för zon, ur tidningen Miljöaktuellt som redovisas på Miljömålsportalen.
Naturvårdsverkets portal för miljömålen och mitningar kring miljoarbetet, att det år stor
spridning på var kommunerna i länet hamnar. Det finns en kommun som hamnar långre ner
på listan än Hylte och det är lahohn.
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Hur denna ranking genomförs går att låsa på allp2./vos
Det finns alkså stora möjligheter att förbättra arbetet med hållbarhetsfrågorna
i kommunen
dår ett steg kan vara all klimatanpassa kommunens tjänsteresor. Ett sått att hjälpa denna
utveckling på traven år att starta upp ett klimatkonto dår de som åker fiyg och bil som drivs
med fossilt drivmedel skall vara med och betala för de resor som genomförs med tåg och buss i
lånet Genom påslag för ftyg med 30 procent samt 3 kronor estra per miii körning med
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kommunensbilaromdetankasmedfossiladrivmedelkommerpengaratttillförasett
klimatkonto.
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Arbetsplatserna
kollektivtförverksamheterna.
somberörkommanensverksamhetoch/eller
klimatkontotförattfinansieraklimatåtgårder
tjänsteresonNårverksamhetervillförändranågotsomledertill minskadeutsläppav
koldioxidellerandraväxthusgaserkandesökapengarfråndetgemensammaklimatkontot
Detkanexempelvishandlaom:
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blirpåsåsåtten morotförverksamhetemaatttänkai nyabanorföratt
Klimatkontot
minlmerautsläppavväxthusgasenochHyltekommuntarettstegnÄrmareattbli endelav
Ifisningenochminskaeffekternapåklimatetistålletförendelavproblemet.
börenanalysgömsfortlöpandeförattmåtahurmycketmindre
1tertialredovisningarna
beslutadeåtgårderledertillochhurmycketHyltekommunpåsåsättbidrar
koldioxidutsläpp
till attuppnådelokalaochregionalklimatmålenochminskarsin negativapåverkanpå
klimatet.
Fakta tör Hyltekommun
2011kördesi627213kmi tjänsten.Antaltågresorvardå121ochantaletflygresor56förettpris
av 247 291 kronor
zon kördesxn6 049kmi tjänsten.Antaltågresorvardå140ochantaletIlygresorvar49 förett
prisav149976kr
2013kördes957277kmi tjänsten.Antaltågresorvardå 126 ochantaletflygresor72styckentill
ett prisavis6 758.
Förattklararegionensklimatmåltill 2020behöverflygetminskabetydligtiställetförattöka
somdetnugörochbilkömingendårmananvänderfossiladrivmedelbehöverfortsättagåner.
Distansmöten.tåg,bassarochmersamilmingårbraalternativsombehöverökaänmer.Vivet
attdebilarsomgårattkörapåetanolväldigtoftatankasmedbensin.dettagårattändrapå
omgående.
beräknasenligtdessasiffroromsättacirka400000kronorperår.Görmanettca
Klimatkontot
avdragför50000kronorfördefåmilsomkörspåetanolkommerkontotattomsåttaca
350000kronor.Siffrornaberäknadeutefterettmedeltalpådeolikaårenskostnaderför
Hygresorochantalkördamiii tjänsten.Flygföreslåsalltsåfåett påslagmed30procentoch
körningmedkommunensbilarnärmankörpåfossiladrivmedelsåsomdieselochbensin,tre
kronorpermil,pengarsomtillffersklimatkontot.
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Godaexempel
Landstinget1Sundsvallharinfbrtklimatkompensationskontoochresultatetårmycket
positivt.Underde trefilista månadernazon hartjånsteresormed dygmellan Sundsvalloch
Stockholmminskatmeddrygt8o procentjämlbrtmed sammaperiodzon.
- Siffrornavisartydligtatt det gåratt förändraresvanor.sågermillöchet011eBertilsson.Del
goda resultatetnårvi tackvareökadanvåndningavdlitansmöten samt satsningenpå intern
klimatkompensation.
Underzon gjordesomkringz000 flygresormellan SundsvallochStockholm.Fårskasiffrorför
januari- mars2013visaratt vi knapptgjon 8o flygresorunderfbnta kvartalet2013.Det
medfören krattigtminskadklimatbelastaingsamt Ugre kostnaderfbrtjänsteresorna

Miljöpartjet de gröna i Hyltevill därtör att
- Kommunfullmatige gerKommunstyrelseni uppdragatt råknaframhurmycketman skulle
kunnaminskavårthusgasernamed.i kg växthusgaser.om effektenavett
klimatkompensationskontoskullebli liknandedee i Sundsvallsom årrålasadi procent
KommanfullmIktigegerKommunstyrelseni uppdragatt inlbraoch börjaanvändaett internt
klimatkompensationskontoi Byltekomrnunsverksamheterenligt ovanbeskrivnamodell
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