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Deltagande i Green Charge fas 2
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ska ha ett fortsatt engagemang
i Green Charge fas 2.
Finansiering under 2015 och 2016 sker via resultatbalansering (30 000 kr per år)
och finansiering för 2017 och 2018 lämnas till budgetberedningen (50 000 kr
per år).
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har varit delaktiga GreenCharge Sydost under åren 2012
till 2015. De övergripande målen i projektet har uppnåtts. Totalt
medverkade 25 kommuner, trelandsting, fyra länsstyrelser och fyra
regioner/regionförbund. Nu fortsätter projektet i GreenCharge fas 2 och
Ljungby kommun bjuds in till fortsatt engagemang för en unik samverkan
som skapar drivkraft för nya affärslösningar och arbetstillfällen samt en
omställning till en mer energieffektiv och fossilfri fordonsflotta i
sydostregionen 2015-2018.
Under projekttiden innebär medverkan att Ljungby kommun ska stötta och
aktivt medverka i arbetet med omställning och erfarenhetsutbyte, samt
investera i
 50 fossilfria fordon (el, etanol, biogas etc.) under projekttiden
 En fordonspool (minst 4 fordon) med enbart fossilfria fordon
 Grön infrastruktur, minst en mack/station för varje tillgängligt
förnybart drivmedel som minst 10 fordon kan köras på i kommunen
(ex biogas, etanol, el-snabbladdning, vätgas mm)
 10 ytterligare publika laddplatser för elfordon
Ljungby kommun bidrar med 60 000 kronor under 2015-2016, och sedan
50 000 kronor per år för 2017 och 2018. Mervärden för kommunen handlar
främst om samverkan i regionen Småland-Blekinge, genom: Gemensam
upphandling av system för laddinfrastruktur. Stöd och statistik kring fordon
i den egna kommunen. Årlig roadshow med uppvisande av fossilfria
fordon.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ska
ha ett fortsatt engagemang i Green Charge fas 2.
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Finansiering under 2015 och 2016 sker via resultatbalansering (30 000 kr per år)
och finansiering för 2017 och 2018 lämnas till budgetberedningen (50 000 kr
per år).
Beslutsunderlag
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-06.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-11-17 § 120.
Skickas till
Green Charge
Miljö- och byggförvaltningen
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