Rutin för hantering av klimatkompensationsfonden
Om fonden
Klimatkompensationsfonden är en del av Borås Stads klimatkompensationssystem
och syftar till att finansiera utsläppsminskande åtgärder.
Vem får ansöka om medel
Bidrag ur fonden kan lämnas till samtliga förvaltningar inom Borås Stad.
Förslag på hur medlen i fonden ska användas kan däremot lämnas av alla inom
Borås Stad, exempelvis en förvaltning, ett bolag eller en tjänsteperson. Förslagen
skickas till Miljöförvaltningen som gör en bedömning av åtgärden och därefter tar
Miljö- och konsumentnämnden beslut.
Vad får fondens medel användas till
Tilldelning av medel går till projekt eller åtgärder som bidrar till minskade utsläpp.
Utsläppsminskningen kan vara direkt, genom exempelvis förändrade transporter,
eller indirekt genom exempelvis utbildning och kunskapsbildning.
Utöver klimatnyttan finns ett antal bedömningskriterier som ligger till grund för
beslut om tilldelning av medel.
Bedömningskriterier:
 Spridningspotential, i vilken grad projektet har potential att sprida positiva
effekter utanför den egna verksamheten.
 Innovation, på vilket sätt projektet utvecklar nya tekniker eller arbetssätt.
 Styrning, i vilken grad projektet knyter an till relevanta styrdokument.
 Övriga miljö- och hållbarhetseffekter.
Allmänna regler för ansökan om medel ur klimatkompensationsfonden:
 Åtgärderna ska vara av karaktären att de inte hade genomförts eller att de
hade skjutits upp om klimatkompensationssystemet inte hade funnits.
Undantag från detta måstemotiveras och en bedömning görs från fall till
fall.
 Medlen får av juridiska skäl inte betalas ut till kommunala bolag.
 Medel kan sökas för delfinansiering av projekt, detta bör specificeras i
ansökan.
 Åtgärden ska genomföras inom ett år från beslut om tilldelning av medel.
Ansökan
Ansökan om tilldelning av medel från klimatkompensationsfonden görs via en
ansökningsmall, se bilaga 1. Ifylld ansökningsmall skickas till miljöförvaltningens
energi- och klimatsamordnare.
Beslutsprocess
Ansökningar om medel ur klimatfonden tas emot löpande.
Vid ansökningar om 20 000 kronor eller mindre fattas beslut löpande på delegation
av tjänstemän på Miljöförvaltningen.

Vid ansökningar om över 20 000 kronor fattar Miljö- och konsumentnämnden
beslut. Ärendet bereds av Miljöförvaltningen. Beslut om utdelning av medel för
åtgärder om mer än 20 000 kronor sker 3 gånger/år på miljö- och
konsumentnämndens nämndmöten.
Beslut fattas vid följande nämndmöten:
 Beslutspunkt 1: Mars (ansökan senast 1 mars)
 Beslutspunkt 2: September (ansökan senast 1 september)
 Beslutspunkt 3: December (ansökan senast 1 november)
Överskrider beloppet för en enskild åtgärd 500 tkr informeras kommunstyrelsen
om beslutet.
Utbetalning av medel
Utbetalning av medel sker vid ekonomisk redovisning.

