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Göteborgs Stads Klimatväxlingsfond 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden inför en klimatväxlingsfond för Stadens nämnder för 
klimatväxlingsmedel från tjänsteresor i enlighet med bilaga 1 till trafikkontorets 
tjänsteutlåtande.  

2. Trafiknämnden delegerar till trafikdirektören att besluta om vilka ansökningar 
som ska beviljas medel utifrån de bedömningskriterier som kommunfullmäktige 
beslutat om (2020-09-10 §30) och den metod som beskrivs i bilaga 1 till 
trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

3. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att årligen redovisa till nämnden 
resultatet för vilka projekt som tilldelats medel och vilka koldioxidminskningar 
genomförda projekt beräknas ha lett till. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-10 §30 om ett reviderat klimatväxlingssystem för 
stadens tjänsteresor. Förändringen innebär bland annat att nämndernas 
klimatväxlingsmedel ska samlas in till en gemensam, kommuncentral pott. Ur den 
kommuncentrala potten kan nämnderna sedan söka medel för att genomföra åtgärder som 
syftar till att minska klimatpåverkan från resor och transporter i staden. Syftet med att 
införa en gemensam pott för nämnderna var att nå en högre effekt avseende 
utsläppsreduktion per klimatväxlingskrona. Trafiknämnden fick i uppdrag att bygga upp 
och förvalta ett system för nämndernas ansökningar och fördelning av medel samt 
bedöma vilken/vilka åtgärder som klimatväxlingspengarna ska användas till respektive år. 

Trafikkontoret har tagit fram en modell för en klimatväxlingsfond för nämndernas 
klimatväxlingsmedel. Modellen beskrivs i bilaga 1. Förslaget till klimatväxlingsfond är 
utformat så att systemet ska vara så enkelt och tidseffektivt som möjligt, både för 
ansökande förvaltningar och avseende trafikkontorets administration av systemet. 
Trafikkontorets arbete med att samordna stadens klimatväxlingssystem kommer att öka i 
och med införande av klimatväxlingsfonden samtidigt som klimatnyttan av 
klimatväxlingssystemet sannolikt också kommer att öka. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Syftet med att samla nämndernas klimatväxlingsmedel i en gemensam pott, som 
förvaltningarna sedan kan söka pengar ur, är att säkerställa att pengarna används till de 
åtgärder som ger störst klimateffekt i form av utsläppsminskning per krona. 
Klimatväxlingsfonden förväntas därför innebära en högre ekonomisk nytta avseende 
minskade utsläpp av koldioxid per krona jämfört med tidigare system. 

Ett annat syfte med att införa en gemensam klimatväxlingspott var att minska 
förvaltningarnas arbetstid för att administrera klimatväxlingssystemet. Genom att bara de 
förvaltningar som önskar ta del av klimatväxlingsmedlen behöver planera, genomföra och 
följa upp åtgärder så försvinner arbetstid för detta för övriga förvaltningar. 
Trafikkontorets förslag till klimatväxlingsfond är utformat så att systemet ska vara så 
enkelt och tidseffektivt som möjligt, både för ansökande förvaltningar och avseende 
trafikkontorets administration av systemet. För att trafikkontoret ska kunna bedöma vilka 
ansökningar som ger störst klimateffektivitet per krona krävs dock att ansökande 
förvaltningar gör beräkningar av hur stora utsläppsminskningar åtgärden förväntas ge. 
För förvaltningar som ansöker om och beviljas medel ur fonden kommer därför sannolikt 
arbetsinsatsen att öka jämfört med tidigare system där inga klimatberäkningar krävdes 
och förvaltningarna hanterade sina klimatväxlingsmedel inom förvaltningen. 

Trafikkontorets arbete med att samordna stadens klimatväxlingssystem kommer att öka i 
och med uppdraget att bygga upp och administrera ett system för gemensam hantering av 
förvaltningarnas klimatväxlingsmedel, samtidigt som tidigare system ska finnas kvar för 
bolagen. Tillkommande uppgifter handlar bland annat om att stötta förvaltningarna i 
arbetet med att beräkna klimateffekten av de åtgärder de vill genomföra, administrera 
processen kring ansökningsförfarandet, bedöma och utvärdera ansökningar, följa upp och 
redovisa genomförda åtgärder samt administrera, följa upp och redovisa ekonomiska 
transaktionerna in och ut ur klimatväxlingsfonden. Den tillkommande tidsåtgången 
uppskattas till ungefär 120 timmar. Första året uppskattas arbetsinsatsen till något högre. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Nämndernas klimatväxlingsfond är en del av stadens klimatväxlingssystem för 
tjänsteresor som syftar till att minska klimatpåverkan från medarbetarnas resor i tjänsten. 
Flera av de åtgärder som kan genomföras för att minska klimatpåverkan från stadens 
tjänsteresor leder samtidigt också till att minska hälsoskadliga utsläpp till luft och buller i 
Göteborg. 

Genom att samla nämndernas klimatväxlingsmedel till en fond för att finansiera de 
åtgärder i staden som bedöms ge störst effekt per investerad krona ökar miljö- och 
klimatnyttan med klimatväxlingssystemet. Införandet av en klimatväxlingsfond bedöms 
därför bidra positivt till uppfyllandet av lokala, nationella och internationella miljömål 
avseende klimatpåverkan, lokal luftkvalitet och buller. 

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Förhållande till styrande dokument 
Stadens klimatväxlingssystem för tjänsteresor och klimatväxlingsfond syftar till att 
minska klimatpåverkan från stadens tjänsteresor samt andra resor och transporter i 
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Göteborg, och bidrar därför till att nå målen avseende minskad klimatpåverkan, mindre 
buller och luftföroreningar i stadens miljö- och klimatprogram. 

Bilagor 
1. Göteborgs Stads Klimatväxlingsfond 
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Ärendet  
Trafiknämnden har fått i uppdrag att bygga upp och förvalta ett system för att samla in 
och fördela stadens nämnders klimatväxlingsmedel för tjänsteresor. Trafikkontoret har 
tagit fram ett förslag till hantering av en sådan klimatväxlingsfond som beskrivs i bilaga 
1. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-10 §30 om ett reviderat klimatväxlingssystem för 
stadens tjänsteresor. Förändringen innebär bland annat att stadens nämnders 
klimatväxlingsmedel inte längre ska budgeteras och användas till åtgärder som syftar till 
att minska klimatpåverkan från tjänsteresor inom den egna förvaltningen, utan samlas in 
till en gemensam, kommuncentral pott. Ur den kommuncentrala potten kan nämnderna 
sedan söka medel för att genomföra åtgärder som syftar till att minska klimatpåverkan 
från resor och transporter i staden. Syftet med att införa en gemensam pott för nämnderna 
var att nå en högre effekt avseende utsläppsreduktion per klimatväxlingskrona. 
Trafiknämnden fick i uppdrag att bygga upp och förvalta ett system för nämndernas 
ansökningar och fördelning av medel samt bedöma vilken/vilka åtgärder som 
klimatväxlingspengarna ska användas till respektive år. 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret har tagit fram en modell för en klimatväxlingsfond för nämndernas 
klimatväxlingsmedel som beskrivs i bilaga 1. 

Modellen innebär att förvaltningarnas klimatväxlingsmedel förs över till ett 
kommuncentralt konto i början av varje år. De förvaltningar som önskar kan söka medel 
ur fonden för att finansiera åtgärder som minskar klimatpåverkan från resor och 
transporter i Göteborg.  

Ansökan om och fördelning av medel görs vid ett tillfälle per år. De medel som inte delas 
ut ur fonden ett år finns kvar att fördela nästkommande år. Projektmedel erhålls per 
kalenderår i ett eller två år. Utförande nämnd lämnar en slutredovisning inklusive 
ekonomisk redovisning samt en beräkning av uppnådda klimateffekter till trafikkontoret 
efter projektets slut.  

En bedömningsgrupp bestående av tjänstepersoner från trafikkontoret, miljöförvaltningen 
och Göteborgs Stads Leasing AB bedömer och föreslår till trafikdiriktören vilka 
ansökningar som ska beviljas medel utifrån de bedömningskriterier som 
kommunfullmäktige beslutat om (2020-09-10 §30) och den metod som beskrivs i bilaga 
1. Trafikkontoret redovisar resultatet för klimatväxlingsfonden till trafiknämnden årligen, 
vilka projekt som tilldelats medel och vilka koldioxidminskningar genomförda projekt 
beräknas ha lett till. 

2021 kommer nämndernas klimatväxlingsfond utgöras av de klimatväxlingsmedel som de 
fackförvaltningar som fanns i staden 2020 gav upphov till. Då stadsdelsnämnderna 
upphörde vid årsskiftet ingår inte deras klimatväxlingsmedel. Klimatväxlingsfonden 
kommer därför år 2021 att omfatta 3,47 miljoner kronor. När de nya facknämndernas 
klimatväxlingsmedel inkluderas i fonden 2023 skulle det årliga tillskottet till fonden bli 
ca 6 miljoner kronor (totalt alla fackförvaltningar) om man utgår ifrån att de nya 
förvaltningarnas resor görs på samma sätt som stadsdelsförvaltningarna gjorde 2020. Då 
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stadens resepolicy skärpts avseende flygresor, och kommunfullmäktige beslutat att 
stadens fordonsflotta ska vara fossilfri senast 2023, så förväntas dock den årliga 
klimatväxlingskostnaden från stadens förvaltningar och bolag minska kraftigt de 
närmaste åren. Sannolikt kommer därför de årliga klimatväxlingskostnaderna för stadens 
förvaltningar inte att bli så höga utan uppskattas hamna runt tre miljoner kronor om året 
inom 3–5 år. 

Metoden för klimatväxlingsfonden kan behöva justeras utifrån de erfarenheter som fås 
efterhand, för nå en så effektiv hantering som möjligt för staden, både ur ett 
klimatperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. Mindre ändringar som till exempel 
justeringar av befintliga kriterier och schabloner kan beslutas av trafikkontoret, medan 
större genomgripande förändringar lyfts till trafiknämnden för beslut. 
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