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Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
att förvaltningen inte köper utsläppsrätter eller vidtar motsvarande klimatkompensation för tjänstemän och politiker gällande studieresan till Helsingfors såsom föreslås i brev från miljöpartiets ersättare i Kulturnämnden.
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Bakgrund

Kulturnämnden reste med flyg tur och retur till Helsingfors 29-30 maj 2008
vilket innebär en resa på totalt 2 timmars flygtid. I maj månad mottog förvaltningen också ett brev från miljöpartiets ersättare i kulturnämnden. Brevet innehöll ett förslag om att förvaltningen skulle köpa utsläppsrätter för att kompensera för de utsläpp av koldioxid studieresan till Helsingfors orsakade. Baserat på Miljöpartiet de Grönas interna mål för minskning av koldioxidutsläpp
som är beräknat till 5kr/kg koldioxid föreslås det att förvaltningen ska köpa
utsläppsrätter motsvarande 178 kg koldioxid/person.
I nuläget finns inom SLL ingen policy avseende krav på köp av utsläppsrätter.
Frågan har dock kommit upp efter en resvaneundersökning som nyligen genomförts inom landstinget. Men enligt uppgift från LSF miljöavdelning har
landstingsdirektören beslutat att det inte är aktuellt för SLL att skapa en policy
angående köp av utsläppsrätter för att kompensera koldioxidutsläpp. Detta för
att tjänsteresor endast utgör ungefär 2 % av landstingets totala koldioxidutsläpp. Utlandsresor då flyg är oundvikligt är också alltför få för att SLL ska
kräva åtgärder inom det området. Fokus kommer istället att läggas på åtgärder
inom områden som utgör en större del av det totala koldioxidutsläppet. Exempelvis föreslås åtgärder inom SL som utgör 45 % av landstingets koldioxidutsläpp.
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Det finns även frågetecken kring frågan om man bör köpa utsläppsrätter för
skattemedel och detta är inte utrett inom SLL i nuläget.
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Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen konstaterar att LSF miljöavdelning tillsammans med landstingsdirektören kommit fram till att tjänsteresor inkl flygresor inom landstinget utgör en så liten del av det totala utsläppet av koldioxid att man inte tänker
föreslå åtgärder inom detta område samt att det inte råder klarhet i frågan om
skattemedel bör användas till att köpa utsläppsrätter. Förvaltningen föreslår
därför att det inte ska köpas utsläppsrätter eller på annat sätt kompenseras för
koldioxidutsläppen för resan till Helsingfors.
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