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Rutin för klimatväxling
FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE  2020-xx-xx

Syfte och omfattning
Dessa riktlinjer beskriver hur klimatväxling av flygresor och resor med egen bil ska 
genomföras i Österåkers kommun. Klimatväxlingen omfattar alla resor med egen bil 
samt flyg som sker i tjänsten och som betalas av Österåkers kommun. De 
kommunala bolagen omfattas inte av klimatväxling i nuläget.

Klimatväxling innebär att man lägger en intern kostnad på resor med utsläpp av 
växthusgaser. Syftet är styra organisationen mot andra alternativ. Medel från 
klimatväxlingen används för att genomföra åtgärder som minskar kommunens 
klimatpåverkan. 

Ansvar 
Kommunledningskontoret ansvarar för att inför budgetarbetet bistå enheterna med 
underlag för budgetering av klimatväxling, samt att pengarna från klimatväxlingen 
används i enlighet med denna rutin. 

Förvaltningschef och VD ansvarar för att budgetera för kostnaden för klimatväxling. 

Klimatväxlingskostnad
Avgiften innebär ett kostnadspåslag på 20 % av resans kostnad. Vid flygresa avses 
fakturerad kostnad från resebyrån. Vid resa med egen bil avses den totala km-
ersättningen.
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Genomförande av klimatväxling 
1. Alla beställningar av flygresor ska ske genom kommunens upphandlade 

resebyrå. 
2. Resebyrån levererar redovisning av genomförda flygresor till 

kommunledningskontoret halvårsvis. 
3. Kommunledningskontoret redovisar nedanstående statistik till nämnderna 

som underlag för kommande års budget och verksamhetsplan: 
a. kostnad för genomförda flygresor under de senaste 12 månaderna, 

fördelat per enhet
b. utbetald km-ersättning för resor med egen bil under de senaste 12 

månaderna, fördelat per enhet 
4. Nämnderna budgeterar klimatväxlingen som en kostnad som dras från 

kommunbidraget för nämnderna.
5. Den samlade klimatväxlingen budgeteras som en intäkt på kommunstyrelsens 

klimatväxlingskonto.
6. Medlen på klimatväxlingskontot ska användas för åtgärder som gynnar 

klimatsmart resande. Större åtgärder inkluderas i kommunstyrelsens 
verksamhetsplan, medan mindre åtgärder kan beslutas löpande av KS eller 
organ som KS delegerar beslut till.

7. I årsbokslutet redovisas genomförda åtgärder och kostnaderna för 
åtgärderna.

Den första avsättningen till klimatväxlingskontot i Mål och budget 2020 ska omfatta 
klimatväxling för perioden juli 2020 – juni 2021.
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