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Ansökningar ur klimatfonden 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutar
att

tilldela socialförvaltningens Cykelprojekt 18 000kr ur
Klimatfonden
tilldela vård och omsorgsförvaltningens Sidebysideprojekt
137 000kr ur Klimatfonden
tilldela kultur och fritidsförvaltningens Miljövänligt fältande
36 000kr ur Klimatfonden

att
att

Sammanfattning
Lunds kommuns klimatfond innehåller 198 000 kr som ska fördelas
och användas till klimatåtgärder inom den kommunala
verksamheten. Enligt reglerna för Lunds kommuns klimatfond ska
ansökningar till fonden komma in senast den 1 februari.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har delegation på att
besluta om fördelning av medel från klimatfonden enligt
delegationsordningen för kommunstyrelsen punkt E:22.
Socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och kultur och
fritidsförvaltningen har lämnat in ansökningar om sammanlagt
325 291kr från fonden. Projekten rör cykelfrämjande åtgärder.
Totalt beräknas de föreslagna projekten kunna minska
koldioxidutsläppen med drygt 1 ton per år.
Kommunkontorets förslag är att tilldela de tre projekten sammanlagt
191 000 kr ur Klimatfonden.

Underlag för beslutet
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Ärendet
Bakgrund
Under 2020 togs en koldioxidavgift ut på fossila drivmedel och
tjänsteresor från Lunds kommuns förvaltningar. Koldioxidavgiften
för perioden uppgick till totalt 145 263 kr vilka nu adderats till
Klimatfonden. Totalt finns 198 000 kr att fördela. Dessa medel kan
sökas av kommunens förvaltningar för åtgärder som minskar
klimatpåverkan, och gärna även på andra sätt bidrar till hållbar
utveckling i enlighet med målen i LundaEko. Enligt reglerna ska
ansökningar till fonden komma in senast 1 februari.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har delegation på beslut
om utbetalning ur Lunds kommuns klimatfond.
Tre ansökningar kommit in från tre förvaltningar om olika
cykelprojekt. Sammantaget söks 325 291 kr för projekt som
beräknas kunna minska utsläppen med drygt 1 ton per år. Se
sammanfattning av projekten i tabell 1.
Sökande

Projekt

Socialförvaltningen

Familjecentral

Vård- och omsorg

Sidebysidecyklar

Kultur och fritid

Fältgruppen

Budget (kr)

Sökt (kr)

CO2 (kg/kr)

18 013

18 013

0,007

256 278

256 278

i.u.

51 000

51 000

0,016

Tabell 1: Budget och koldioxidnytta för de tre ansökningarna. Vård- och
omsorg redogör för hur projektet kan spara koldioxidutsläpp, men
redovisar ingen siffra. (Nyttan av projektet från socialförvaltningen kan
enligt resonemang redovisas som ett spann. Den högsta siffran i spannet
anges i tabellen.)
Enligt Klimatfondens regler ska projekt med störst koldioxidnytta
per krona ha högst prioritet, därefter ska annan miljönytta och grad
av egenfinansiering vägas in i beslutet.
Kommunkontorets bedömning av projekten redovisas i fallande
ordning i relation till koldioxidnyttan. Det innebär att det första
projektet i nedanstående lista bör ha högst prioritet enligt reglerna
för fonden, och det sista projektet i listan lägst prioritet.

1 Miljövänligt fältande
Fältgruppen vill använda elcyklar för att nå unga i kommunen, och
tänker ersätta resor som idag görs med minibuss. De beräknar att
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det går att spara in ungefär hälften av resorna som görs med bussen
idag, vilket skulle minska utsläppen med 800 kg.
Den sökta summan är 51 000 kr och ska användas för leasing av
elcyklar från Markentreprenad. Uppgifter kommunkontoret
inhämtat tyder på att 36 000 kr skulle räcka för att täcka
leasingkostnaden för 2 cyklar under 3 år.

2 Cykelprojekt familjecentral
I samband med etablering av en ny familjecentral på Norra Fäladen
vill socialförvaltningen skaffa en elcykel som kan ersätta resor med
bil och buss för personalen. Genom att ersätta bilresor förväntar de
sig att minska de årliga utsläppen med mellan 66 och 132 kg/år. Det
planerar att följa upp användning av cykeln för att kunna verifiera
nyttan. De söker 18 013 kr för att leasa elcykel från
Markentreprenad i tre år.

3 Sidebysidecyklar
Med sidebysidecyklar kan brukare med funktionsnedsättning göra
utflykter utan bil tillsammans med personal från vård och
omsorgsförvaltningen. Under skolloven räknar de med att använda
cyklarna dagligen, och under skolveckor 1-3 dagar per vecka. Det
finns ingen fullständig beräkning av koldioxidbesparing i ansökan.
De söker 256 278 kr (inkl moms) för 3 cyklar.

Föredragning
Totalt söker de tre förvaltningarna 325 291 kr, medan endast
198 000 kr finns att dela ut.
Det mest koldioxideffektiva projektet är Fältgruppens, men
kommunkontoret bedömer att de sökt mer pengar än vad som
behövs för genomförande. Därför är förslaget att bevilja projektet
36 000kr.
Näst störst besparing av koldioxid per krona ger familjecentralens
projekt, och därför är förslaget att bevilja projektet 18 000kr.
Pengarna som då finns kvar att dela ut räcker inte till att helt bekosta
sidebysideprojektet. Kommunkontoret föreslår att pengar till två
sidebysidecyklar, exkl moms, beviljas projektet. Detta innebär
137 000kr.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret.
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Barnets bästa
De föreslagna projekten berör barn, och förväntas ge direkt nytta för
barn i olika åldrar. De föreslagna projekten leder också till minskad
användning av bensin och diesel och där med förbättrad luftkvalitet.
Det är positivt för barns hälsa då de är mer känsliga för
luftföroreningar än vuxna.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget är att bevilja de tre projekten sammanlagt 191 000kr av
tillgängliga 198 000kr i Klimatfonden.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Socialförvaltningen
Kultur- och Fritidsförvaltningen
Vård och omsorgsförvaltningen

