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Regler för Lunds kommuns klimatfond
Syfte
Klimatfonden ska användas för ändamål som minskar utsläppen av
växthusgaser i Lunds kommun.

Finansiering och administration
Klimatfonden får sina intäkter från den koldioxidavgift som löpande tas ut
på kommunens resor och transporter. Klimatfonden administreras av
kommunkontoret.

Målgrupp
Bidrag kan lämnas till kommunal verksamhet i Lunds kommun.

Vad medel kan användas till
Bidrag lämnas till åtgärder som genomförs inom Lunds kommun. Både
driftsåtgärder och investeringsåtgärder kan beviljas bidrag. Åtgärderna ska
vara väl avgränsade och väldefinierade. Åtgärder prioriteras utifrån hur stor
utsläppsminskning de ger. I andra hand prioriteras åtgärder som utöver
klimatnytta även på andra sätt främjar hållbar utveckling. Åtgärder som har
spridningspotential eller som leder till strukturella förbättringar ska ha
företräde framför punktinsatser.
Åtgärder kan finansieras helt eller delvis genom bidrag ur klimatfonden och
kan kombineras med andra typer av bidrag. Åtgärder som delfinansieras från
andra källor prioriteras.

Ansökan
Ansökan görs av kommunal förvaltning till kommunstyrelsen senast 1
februari. Beslut fattas med ledning av dessa regler och kan inte överklagas.

Ansökans utformning
Vid ansökan om medel ska blanketten för ansökningar om bidrag ur
klimatfonden användas.
I ansökan ska klart specificeras åtgärdens syfte och mål. Det ska finnas en
väl utarbetad plan för genomförande samt en specificering av kostnaderna.
Klimatnyttan av åtgärden ska beskrivas.
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Begränsningar
Åtgärder som strider mot lagar och förordningar kan inte tilldelas medel.
Inte heller sådana åtgärder vars syfte är att avhjälpa brister i verksamheten i
förhållande till gällande lagstiftning kan tilldelas medel.

Ändringar av åtgärd
Ändringar av åtgärd måste meddelas kommunstyrelsen. 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.

Redovisning
Senast tre månader efter att åtgärden har avslutats ska den redovisas till
kommunstyrelsen.

2(2)

