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Miljöpartiet de Gröna i Sundsvall
Motion om internt klimatkompensationskonto

Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Att utreda möjligheten att införa en modell for intem klimatkompensation liknande Region
Västernorrlands, for att minska resor samt resors klimatpåverkan inom kommunens verksamheter.

Bakgrund
Intem klimatkompensation med kostnadsfria tjänsteresor med kollektivtrafiken har infördes 2013 inom
dåvarande Landstinget Västemorrland, nuvarande Region Västernorrland. Syftet är att stimulera
klimatsmarta resvanor. Detta innebär bland annat att resor med kollektivtrafiken blir kostnadsfria for
förvaltningarna inom regionen. Resepolicyn anger att ett miljöanpassat resande innebär att tåg ska väljas
framfor flyg och att resor med kollektivtrafik ska väljas framfor resa med bil eller taxi. För att klara
klimatmålet för tjänsteresor behöver inrikes flygresor och bilköming minska. Förändras resvanoma så
att distansmöten och kollektivtrafik ökar så innebär det även lägre kostnader.
Internt klimatkonto
Många organisationer väljer att klimatkompensera genom att avsätta pengar som används i extema
klimatåtgärder. Region Västemorrlands modell med intem klimatkompensation innebär att klimatsmarta
tjänsteresor, distansmöten mm. stimuleras och en extra kostnad läggs på klimatbelastande resor.
Pengama från och till de olika aktivitetema hanteras via ett klimatkonto.
Effekter
Regionens arbete med intem klimatkompensation for tjänsteresor och ökade distansmöten har visat att
det går att uppnå positiva resultat genom att påverka beteende hos personalen. Förutom lägre
miljöpåverkan kan bättre trafiksäkerhet samt effektivare användning av arbetstid uppnås.
Be/opp
För 2017 gällde i korthet följande belopp for Regionens intema klimatkompensation:
• Ett påslag på 30 procent av kostnaden for allt flyg från länet till och från Stockholm samt
anslutningsresor tillfors klimatkontot.
• 4 kr per mil överfors till klimatkontot från användning av tjänstebilar med undantag for
konkurrensutsatt verksamhet vid hälsocentralema och folktandvården.
• 4 kr per mil läggs på ersättningen vid användning avegen bil i tjänsten och fors över till
klimatkontot.
• Kostnaden for resande med kollektivtrafik via Din Turs företagskort inom regionen tas från
klimatkontot.
• Medel motsvarande 100 000 kr tas från klimatkontot och frigörs för ansökningar från arbetsplatsema
till åtgärder for hållbara resor.
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Miljöpartiet de Gröna i Sundsvall genom
Angel Villaverde, gruppledare

