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Göteborgs Stads Klimatväxlingsfond 
 
Vad är Göteborgs Stads Klimatväxlingsfond? 
Nämnder och styrelser i Göteborgs Stad klimatväxlar utsläppen från sina resor i tjänsten 
genom stadens klimatväxlingssystem1. Nämndernas klimatväxlingsmedel samlas på ett 
stadensgemensamt konto, en klimatväxlingsfond. Från denna fond har nämnderna 
möjlighet att söka medel för att genomföra åtgärder som leder till minskad 
klimatpåverkan från resor och transporter i den egna organisationen eller i 
göteborgssamhället i stort. Åtgärder som minskar klimatpåverkan från stadens 
tjänsteresor prioriteras. 
 
Klimatväxlingssystemet och klimatväxlingsfonden utvecklas och förvaltas av 
trafiknämnden. Information om klimatväxlingssystemet och klimatväxlingsfonden 
kommer att finnas på Göteborgs Stads intranät, sidan ”Miljöarbete i staden”2.   
 
 
Generella regler för Klimatväxlingsfonden: 

• Det är möjligt att söka medel för upp till två år. 
• Ansökan genomförs via ansökningsformulär som trafikkontoret tillhandahåller. 
• Klimatväxlingsmedlen ska användas till åtgärder som leder till minskad 

klimatpåverkan från resor och transporter i den egna organisationen eller i 
göteborgssamhället i stort. Åtgärder som minskar klimatpåverkan från stadens 
tjänsteresor kommer att prioriteras. 

• Ansökan ska innehålla en beräkning av den minskning av koldioxidutsläpp 
åtgärden förväntas leda till under åtgärdens livslängd. Som hjälp vid 
beräkningen finns dokumentet Bedömning av åtgärders klimateffekt som 
trafikkontoret tillhandahåller. Dokumentet innehåller beräknade klimateffekter 
av olika typåtgärder baserade på schablonvärden. Om den sökande inte har 
underlag för att beräkna de verkliga klimateffekterna av sin åtgärd så används 
schablonvärdena i detta dokument för åtgärden i fråga. Om sökanden kan ange 
mer specifika värden för sin åtgärd så används dessa istället. Dessa måste dock i 
förekommande fall kunna styrkas. 

• Åtgärder prioriteras utifrån effektivitet avseende beräknad minskning av 
koldioxidutsläpp per investerad krona. Åtgärder som bedöms vara effektiva, 
men där klimatnyttan inte kan bedömas närmare kan godkännas, men får 
generellt lägre prioritet än åtgärder med konkret utfall avseende 
utsläppsminskning. 

 
1 Redovisning av uppdrag avseende storlek och utformning av det stadeninterna 
klimatväxlingssystemet, KF 2020-09-10 § 30 
2 Miljöarbete i staden - Göteborgs Stads intranät (goteborg.se) 

https://intranat.goteborg.se/wps/myportal/int/helastaden/intranat-miljoarbete/intranat.miljoarbete.start/!ut/p/z1/nZBBC4IwHMU_ix8g9t80s-NmtSbJmDCyXWIQ2aBUdHTo01eeqoNI7_bg_d6Dhwwqkant3VXWu6a215c_mPi4wJHgJCIZbDcYqIq4SteCFAlG-yFAGKiEYQpyyQEEk3ol-JwAx8hM4eFLFFhBWAjAJfmH_2yaxo8EzHh99jMQUxh4yWQGocLvB0mXp3mFTGv9Zebqc4PK3tvO9-5kUXvTWpePHaVB8ASoG-Xw/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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• Vid uppföljning ska graden av uppnådd nytta och effekt redovisas. 
Redovisningen ska göras i den uppföljningsmall som trafikkontoret 
tillhandahåller. 

• Klimatväxlingsmedel kan inte användas till att finansiera redan beslutade 
(obligatoriska), stadengemensamma åtaganden eller förmåner som tex 
cykelförmånen. 

• Investeringar är tillåtna, men den kostnad som kan sökas för är avskrivningen 
för de aktuella projektåren. 

• Ansökan ska innehålla en budget enligt mall, och utfall ska rapporteras i 
samband med uppföljningen. 

• Ansökningarna kommer att bedömas av en bedömningsgrupp bestående av 
tjänstepersoner från trafikkontoret, miljöförvaltningen och Göteborgs Stads 
Leasing AB. 

• Projektägare som beviljas klimatväxlingsmedel måste skriva på en 
överenskommelse. 

• De klimatväxlingsmedel som fördelas vid varje ansökningsomgång får inte vara 
högre än den summa som finns tillgänglig på det stadensgemensamma kontot. 
Detta gäller även för projekt som löper över två år. 

 
Information om klimatväxlingssystemet och hanteringen av klimatväxlingsmedel 
publiceras på Göteborgs Stads intranät, sidan ”Miljöarbete i staden”. Där kommer tex 
finnas information kring årets ansökningsomgång, samt process för uppföljning och 
ekonomisk redovisning.  

 

Ansökningsprocessens arbetsgång  
Alla stadens nämnder kommer att ges möjlighet att söka medel för att genomföra 
åtgärder som syftar till att minska klimatpåverkan från organisationens resor och 
transporter eller från resor och transporter i Göteborg. Ansökningsperioden är mellan 15 
maj och 15 september. Beslut om fördelning av medel meddelas senast den 15 oktober.   

Kriterier för urval av projekt som kan få medel 
Trafikkontoret/bedömningsgruppen bedömer ansökningarna utifrån den information 
som finns i de inkomna ansökningarna. Inga kompletteringar kommer att kunna göras 
eller efterfrågas, utan sökande förvaltning har ansvar för att ansökan är komplett. 
Bakgrunden till detta är att alla ska kunna behandlas lika. Ibland är det enkelt att se att 
något saknas eller uppenbarligen är felaktigt, men ibland kan det vara ytterst svårt. 
Sökande förvaltningar kan få stöd av trafikkontoret i att utforma ansökningar och 
beräkna åtgärdens klimateffekt under ansökningsperioden innan ansökan lämnas in. 
 
Ansökningarna kommer att bedömas i tre steg: 

1. uppfyllande av grundläggande krav 
2. erhållen poängbedömning baserad på bedömningskriteriernas krav 
3. ranking baserad på erhållen poängbedömning 

Grundläggande krav 
För att en ansökan ska gå vidare till steg två måste den uppfylla följande krav: 
• Föreslagen åtgärd förväntas bidra till att minska klimatpåverkan från den egna 

organisationens tjänsteresor eller resor och transporter i Göteborgssamhället. 
• Ansökan är komplett med alla delar ifyllda 
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• Frågeställningarna ska vara besvarade på en nivå som gör dem möjliga att bedöma 
utifrån bedömningskriterierna. 

• Åtgärden ska vara genomförbar och bedöms kunna medföra den storleksminskning 
av koldioxidutsläpp som beskrivs i ansökan. 

• Ansökan är underskriven av förvaltningschef/direktör.  
 

Bedömningskriterier 
Ansökningar som har uppfyllt de grundläggande kraven bedöms och poängsätts i steg 
två utifrån nedanstående bedömningskriterier:  
 

• Effektivitet avseende minskning av koldioxidutsläpp per investerad krona 
(koldioxidminskning/investerad krona) Åtgärder som kan förväntas vara 
effektiva, men där klimatnyttan inte kan bedömas närmare kan godkännas, men 
får generellt lägre ranking än åtgärder med konkret utfall avseende 
utsläppsminskning. 

• Minskad klimatpåverkan från stadens tjänsteresor (ja/nej).  
• Potential att skalas upp och spridas till andra verksamheter inom eller 

utom organisationen (ja/nej).  

 
Poängbedömningarna utgår ifrån åtgärdens beräknade klimateffekt per investerad krona. 
Åtgärder som huvudsakligen syftar till att minska koldioxidutsläppen från stadens 
tjänsteresor multipliceras med en faktor 1,5. Åtgärder som bedöms ha god potential att 
kunna skalas upp och spridas till andra verksamheter inom och/eller utanför Göteborgs 
Stad kan erhålla ytterligare 0,25 på multiplikationsfaktorn. 
 
Exempel: Åtgärd 1 beräknas minska koldioxidutsläppen med 5 kg/investerad krona. 
Åtgärden syftar till att minska utsläppen från stadens tjänsteresor, och den har också god 
möjlighet att kunna ge ännu större effekt om den genomförs i fler förvaltningar i staden 
eller av andra organisationer i samhället. Åtgärdens rankingpoäng blir därför 5*(1+ 
0,5+0,25)=8,75 

Ranking 
Efter uppskalning av klimateffekten som görs i steg två rankas ansökningarna efter 
högst poäng. Åtgärderna beviljas utifrån rangordningen till dess att 
klimatväxlingsmedlen är slut. Av budgettekniska skäl kan en åtgärd med lägre kostnad, 
men som ligger lägre i rangordning, beviljas ifall åtgärden ovanför inte ryms inom 
klimatväxlingsbudgeten. Eventuella kvarvarande klimatväxlingsmedel ligger kvar på 
klimatväxlingskontot till nästa års utlysning. 

Genomförande av åtgärder 
Genomförande av åtgärder sker under ett alternativt två kalenderår. Ändring av åtgärd 
måste meddelas trafikkontoret. Det beviljade bidraget kan omprövas om avvikelsen från 
genomförandeplanen i ansökan blir stor.  

Utbetalning av medel  
Bidrag utbetalas när åtgärden är slutförd och slutredovisad. Den förvaltning som fått 
medel till en investering ansvarar för att avskrivningar med mera hanteras korrekt.  
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Redovisning 
Slutredovisning och ekonomisk slutredovisning av projekten sker i december. För 
projekt som löper över två år görs en avstämning i december första året av genomförda 
åtgärder och budget. 

Mallar för projektavstämning, slutredovisning och ekonomisk slutredovisning kommer 
att finnas på Göteborgs Stads intranät, sidan ”Miljöarbete i staden”. 

Vid slutredovisningen ska en uppdaterad beräkning av åtgärdens klimateffekter göras 
utifrån faktiska resultat.  
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