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Miljöförvaltningens förslag 

Miljönämnden bifaller miljöförvaltningens förslag till fördelning av medel. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Miljönämnden har tidigare bestlutat om riktlinjer för Karlstads kommuns 

klimatkompensation. I dessa framgår att tjänsteresor med bil och flyg är ålagda en 

avgift och att avgiften ska användas för projekt inom kommunen som motverkar 

utsläppen av växthusgaser. Verksamheterna inom kommunens förvaltningar ges 

möjlighet att söka pengar från klimatkontot, i vilket pengarna från avgifterna 

samlas. Summa på klimatkontot var den 13 okt (2014) 3 287 327 kronor. För att   

 

26 ansökningar har skickats in under hösten och den koncernövergripande 

arbetsgruppen för miljöstrategiska frågor har utvärderat dessa. Gruppen består av 

representanter från kommunledningskontoret, teknik- och fastighetsförvaltningen, 

miljöförvaltningen och Karlstads Energi AB. För utvärderingen av 

klimatkontoansökningarna har även en representant för barn- och 

ungdomsförvaltningen deltagit.  

 

Miljönämnden har också beslutat om att under 2014 och 2015 ska projekt inom 

inriktningen ”utbildning för barn och unga” prioriteras. Under 2015 beslutar 

miljönämnden om en ny inriktning för nästföljande år, utifrån analys av miljö- och 

klimatstrategin och vilka områden som är viktigast och effektivast att göra insatser 

inom.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Ansökningar till klimatkontot – förslag till beviljande av medel, 

den 10 november 2014 

Motiveringar till förslag om fördelning av medel från klimatkontot, sammanställt 

den 10 november 2014 

Inkomna ansökningar till klimatkontot, sammanställt den 10 november 2014 

Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation, den 9 april 2014 
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Ärende 

De inkomna ansökningarna har bedömts utifrån i vilken utsträckning de antas 

kunna motverka utsläpp av växthusgaser. Fyra bedömningsfaktorer har satts upp 

för detta: direkt minskad klimatpåverkan från projektet, möjlighet att skala upp det, 

i vilken grad det kan ha spridningseffekter, och slutligen huruvida projektet är 

innovativt, det vill säga om det kan lära oss ett nytt sätt att göra något på som vi 

sedan kan dra nytta av för ytterligare minskad klimatpåverkan.  

 

Nedanstående tabeller visar inkomna ansökningar och den koncernövergripande 

tjänstemannagruppens förslag till fördelning av medel. Fet stil markerar att 

ansökan anses vara inom den prioriterade inriktningen ”utbildning för barn och 

unga” och har getts högre prioritering. Ansökningarna har färgmarkerats för 

kategorisering. En del ansökningar föreslår gruppen beviljas med mer medel än 

ansökan anger, på grund av underskattade kostnader eller annat behov av 

förstärkning. 

 

Utöver de inkomna ansökningarna föreslår miljöförvaltningen att 30 000 kronor 

avsätts till att, som fastslaget i riktlinjerna för klimatkompensationen, inrätta en 

årlig utmärkelse till ett externt företag, en organisation och/eller privatperson som 

gjort en klimatåtgärd. Utmärkelsen är planerad att lanseras under Earth Hour 2015.  

 

 

Tabell 1. Ansökningar till klimatkontot 2014 och förslag till beviljade medel 

Nr Beskrivning Sökt belopp Förslag 

1 Tjänstecyklar för lärare 31 200 53 800 

2 Tjänstecyklar för lärare 14 000 12 000 

3 Bussvagnar (till förskola) 28 728 28 728 

4 Bussvagnar och lastcyklar (till förskola) 78 000 78 000 

5 Tjänstecyklar för lärare 54 975 65 750 

6 Lastcyklar för barntransport (till förskola) 52 000 46 000 

7 Tjänstecyklar, cykeltak, musikanläggning och böcker 67 134 10 600 

8 Lånecyklar för elever 147 000 164 000 

9 Klimatsmart mat* 418 333 418 333 

10 Miljöuppdrag inom Naturvetenskap och teknik för alla 121 000 121 000 

11 Klimatföreläsning 13 000 13 000 

12 Växthus (till förskolor) 20 000 100 000 

13 Skåpet Tage (till förskolor) 50 000 50 000 

14 Nudging 65 000 65 000 

15 Verktyg för uppföljning av samordnad varudistribution 500 000 250 000 

16 Miljödiplomering av kultur- och fritidsförvaltningen 590 000 300 000 

17 Strategisk miljökommunikation 500 000 500 000 

 
Summa: 2 750 370 2 276 211 

Kommentar: *Ansökan gäller ett projekt på tre år, totalt 1 255 000 kronor. Tjänstemannagruppen 

föreslår att hela ansökan beviljas, men att pengarna fördelas på de tre åren (d.v.s. 418 333 kr/år).  

 

 



Dnr MN-2014     Dpl  sid 3 (3) 

 

 

 

Tabell 2. Ansökningar till klimatkontot 2014 som föreslås bli avslagna 

Nr Beskrivning Sökt belopp Förslag 

18 Storformatsskrivare 355 000 0 

19 Solceller till serverhall 650 000 0 

20 Modern miljökommunikation 80 000 0 

21 Växter 10 000 0 

22 Miljöuppdrag 200 000 0 

23 Pilotprojekt inför natur- och teknikskola 28 800 0 

24 Miljöhjältedockor 50 000 0 

25 Konferens för ett hållbart lärande 400 000 0 

26 Utrustning för naturskola 80 900 0 

  Summa: 1 854 700 0 
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