
Webbinarium:

Kom igång med  
klimatväxling

23 mars kl. 10–12



Klimatväxling av tjänsteresor -
Tomelilla kommun



• 13 600 invånare

• Cirka 800 anställda

• Merparten av arbetsplatserna i 
kommunen är i centralorten, som har 
tillgång till både buss och tåg. 

• Flygresorna har ökat sedan 2016... 

‒ 53km till Malmö Airport

‒ 50km till Kristianstad Österlen Airport
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Den övergripande målbilden i energi- och klimatplanen för Tomelilla kommun är 

att bli en fossilbränslefri och klimatneutral kommun 2025. 

För att minska klimatpåverkan från resor med flyg och egen bil i tjänst inrättas en 

intern klimatkompensering. 

Kompenseringen sker genom så kallad klimatväxling.

Syftet är att minska användningen av fossilt bränsle och därmed minska 
klimatpåverkan. 

Samt bidra till övergången till mer klimatsmarta och hållbara alternativ såsom 
digitala möten, cykling och kollektivtrafikresor. 

Bakgrund och syfte



Klimatväxlingsmodellen avgränsas genom att de två reskategorier som ger störst 
klimatutsläpp omfattas;  

Steg 1 Tjänsteresor med flyg. 
Stegvist införande enligt följande tidsplan 
→1dec 2020 till 31dec 2021 klimatväxling 30% påslag på biljetten

→1 jan 2022 till 31dec 2022 klimatväxling 50%

→1 jan 2023 till 31dec 2023 klimatväxling 70%

→1 jan 2024 till 31dec 2024 klimatväxling 90%

→Från och med 1 jan 2025 klimatväxling 100%

Steg 2 Körning med egen bil i tjänst. 
Procentuellt påslag för kilometerersättningen för körning med egen bil i tjänst, 

start 1 januari 2022 med 10% påslag. 
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Modellen: Avgränsning och stegvist införande
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Klimatväxling - Utfall enligt 2019 års flygresor

Procentsats på kostnad Avgiftsbelopp totalt för förvaltning 

30% 43 872 kr

50% 73 121 kr

70% 102 369 kr

90% 131 617 kr

100% 146 241 kr 



Ekonomiavdelningen ansvarar för överföringen av procentpåslaget samt 
fördelar kostnaden per verksamhet. 

Fördelning av klimatväxling sker per tertial. 

Verksamheten bestämmer själv hur de väljer att fördela kostnaderna internt. 
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Modellen: Administration och uppföljning 



→ Förankra modellen och diskutera var pengarna ska gå...

→ Kommunicera statistik... Vem flyger mest?

→ Var beredd på diskussion...Men vi måste... Arbetstid...Bekvämt
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Tänk på !
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Vad ska pengarna användas till? 

Förslag: 
• Klimatväxlingscykel
• Trädplantering

Förslagen kommer att utvärderas 
efterhand.  
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Tack 

Ida Abrahamsson 
Hållbarhetsstrateg 
Tomelilla kommun 
Ida.abrahamsson@tomelilla.se

mailto:Ida.abrahamsson@tomelilla.se
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Klimatväxling 

Kalmar kommun

Elvira Laneborg

Miljöutvecklare 

Kalmar kommun



Våra mål och arbetsområden

Kf beslutade 2014 att 
från och med 2015 införa 
klimatkompensation för 
resor med flyg samt för 
de kommunägda bilarna 
som drivs med fossila 
bränslen. 

Kalmar kommun har som mål att egna fordon och inköpta transporter 
ska vara fossilbränslefria 2023. Kalmar kommun som geografi ska vara 
fossilbränslefritt till 2030 samt ha netto-noll-utsläpp till 2045.



Fordonsflottan

HVO; 89; 19%

GAS; 191; 40%

El; 70; 15%

E85; 38; 8%

Diesel; 87; 18%
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Mål: Fossilbränslefritt 2023. 
Policy: inriktning el och biogas.



Vår modell

• Systemet fokuserar på omställning

• Gäller personresor inom kommunens egen verksamhet. 

Bolagen har egna system. 

• Avgift på fossila drivmedel i egna och leasade fordon, 

hyrbil, privat bil i tjänsten (då 80 %) samt utrikes 

flygresor – 10 % av drivmedelskostnad. Inrikesflyg 

hanteras separat. 

• Kostnad tas 1 gång per år på föregående års drivmedel, 

faktureras verksamheterna som helhet. 



Länsmodell



Uppföljning och resultat

• Under 2018-2020 gick alla insamlade medel till att 
finansiera grönt miljöbränsle. Nu köper vi det separat. 

• Nu har vi allt i en central pott som serviceförvaltningen 
förfogar över för tex utbyggnad av ladd-infrastruktur.

• Normalår ca 300 000 kr

• Svårt att avgöra resultat enbart kopplat till en åtgärd men

- Snabbast resultat i början

- Vissa bakslag

- Ytterområden + ”udda fall” svårast att åtgärda. 

- Återkoppling till verksamheterna kan alltid förbättras 



Övriga åtgärder – allt hänger samman

• Fordonsflottans omställning, 
80 % förnybart

• Resepolicy och inköpspolicy

• Information till anställda, t.ex. 
tanka-biogas-utbildning och
projekt Hållbara Resval.

• Satning på cykelvägar

• Tjänstecyklar och upprustning
av arbetsplatsers
cykelvänlighet

• Förmånsbil med förnybara
bränslen, förmånscykel på g 



Tack för uppmärksamheten

Elvira Laneborg
Miljöutvecklare Kalmar kommun
0480-453981, 
elvira.laneborg@kalmar.se

www.kalmar.se/ekopodden

”Miljöbästa kommun” i 

kategorin ”mindre 

städer/tätorter och 

landsbygdskommuner”.

mailto:elvira.laneborg@kalmar.se
http://www.kalmar.se/ekopodden


Klimatväxling
Så går det till i Växjö kommun



Fossilbränslefri kommun 2030

• Klimatväxling!

✓Årlig CO2-inventering

✓Klimatkontot 



Årlig CO2-inventering

• Förvaltningar och bolag rapporterar in CO2-

förbrukning

• Resor och transporter, service och 

entreprenader samt energi





Klimatkontot

Faktureras:

• För utsläpp från resor och transporter

• 150 kr/ton

• Utsläpp från energi och service/entreprenader 

faktureras ej



Klimatkontot



Klimatkontot - regelverk

• Startade 2010

• Medel kan sökas av förvaltningar, bolag som är hel- eller 

delägda av kommunen samt av SSAM

• Bedömningskriterier:

✓ Klimatnytta

✓ Innovation

✓ Spridningspotential



Klimatkontot - regelverk

• Medel utlyses mot slutet av året

• Jurygrupp föreslår vinnare

• Beslut fattas av KS, meddelas senast mars

• Projekt genomförs samma år

• Medel betalas ut efter inkommen redovisning



Beviljade projekt 2021

• Tekniska förvaltningen: Nyplantering av träd i centrum

• SSAM: Återbruksverkstad på Norremarks

kretsloppspark

• Kultur- och fritidsförvaltningen: Lådcykelbibliotek i 

Araby



Klimatkontot - allmänt

• Utsläppsminskning ej viktigast

✓ Inspirera, öka medvetenhet, testa nya idéer

✓ Mindre investeringar, informationsspridning,                       beteendeförändring 

✓ Projekt som kanske annars inte genomförts

• Målet om fossilbränslefri kommun är styrande – inte klimatkontot



Tack!

Frågor? Maila gärna

Malena Heinrup, Miljöstrateg

Malena.heinrup@vaxjo.se

Henrik Johansson, miljösamordnare

Henrik.johansson@vaxjo.se

mailto:Malena.heinrup@vaxjo.se
mailto:Henrik.johansson@vaxjo.se
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• Samlade erfarenheter

• Framgångsfaktorer

• Verktyg för att skräddarsy 
en egen 
klimatväxlingsmodell
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Projekt Klimatväxling Skåne

• Första etapp: 2018-2020, andra etapp 2021-2022

• Undersöka om klimatväxling är lämpligt för samverkan

• I första etappen samarbetat med offentliga aktörer 
Lunds Universitet, Hässleholms kommun, Öresundskraft, 
Sysav och Länsstyrelsen Skåne

• Medfinansieras av EU:s regionala utvecklingsfond
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Utsläpp och kostnader 

från tjänsteresorna 

har minskat

med 10-50

procent!
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Nytta på många nivåer

Minskade 
utsläpp 

Bättre för 
klimatet

Boost för 
varumärket 

Attraherar 
kunder och 
medarbetare

Pengar 
återinvesteras

Klimatväxlingen 
sker inom den 
egna 
verksamheten

Minskade 
kostnader

Hållbart 
resande är 
billigare

Bra 
för hälsan

Att cykla och åka 
kollektivt är 
bättre för hälsan 
än att åka bil
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Skräddarsy sin egen lösning
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www.skane.se/klimatvaxling

Rapporter

• Andras erfarenheter av att 
klimatväxla – inspirationsskrift

• Ekonomihantering

• Juridik

• Förstudie om näringslivets 
intresse av att klimatväxla

Verktyg och underlag

• Nulägesanalys – beräkna 
kostnader och utsläpp för 
tjänsteresor

• Beräkna avgiftsnivåer

• PPT-presentation om 
klimatväxling

• Åtgärdspalett

http://www.skane.se/klimatvaxling
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Framgångsfaktorer

Kommunicera 

ofta

Belöna rättvistLyssna in

En engagerad 

ledningHåll det enkelt
Tydligt ansvar
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Skräddarsy en egen klimatväxlingsmodell
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Kontakt:

Tove Zellman, miljöstrateg
Region Skåne

Tove.zellman@skane.se

www.skane.se/klimatvaxling

mailto:Tove.zellman@skane.se
http://www.skane.se/klimatvaxling
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