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1. Bakgrund 

Syftet med klimatväxlingen är att skynda på omställningen mot en fossilbränslefri 

kommun med avseende på fordon, arbetsmaskiner och tjänsteresor. Klimatväxling 

infördes i Kristianstads kommun 2017-07-01. Följande utformning gäller från 2021-03-01 

till och med 2024-12-31. 

 

2. Avgränsning 

Klimatväxlingen omfattar Kristianstads kommuns samtliga nämnder och förvaltningar. 

Samtliga inköp av drivmedel till ägda eller leasade fordon, arbetsmaskiner och arbetsred-

skap, samt alla anställdas och förtroendevaldas tjänsteresor, omfattas av anvisningarna. 

 

3. Klimatväxling 

3.1 Lätta fordon 

Inköp av fossila drivmedel (bensin och diesel) påläggs en klimatväxlingsavgift på 10 %. 

Gemensam service, fordon och tranportavdelningen, tilldelas medlen till att snabba på 

omställningen mot fossilfria fordon, exempelvis genom finansiering av merkostnad för 

införskaffande av fossilfria fordon eller delfinansiering av laddinfrastruktur vid 

kommunala verksamheter. 

3.2 Tunga fordon och arbetsmaskiner 

Inköp av fossila drivmedel (bensin och diesel) påläggs en klimatväxlingsavgift på 10 %. 

För specialfordon där det inte finns möjlighet till fossilfri drift kan ett särskilt, tids-

begränsat undantag erhållas från kommunledningskontoret. Respektive förvaltning som 

stått för inköpen tilldelas medlen till att snabba på omställningen mot fossilfria tunga 

fordon och arbetsmaskiner, exempelvis genom finansiering av merkostnad av fossilfria 

alternativ. 

3.3 Egen bil i tjänst 

Enligt kommunens Riktlinjer för resor och möten i tjänsten får tjänsteresor med egen bil 

ske först när inget annat rimligt alternativ finns. Kostnaden för användning av egen bil i 

tjänsten (bilersättning) påläggs en klimatväxlingsavgift på 20 %. Undantag från avgift 

gäller för de bilar som kan framföras fossilfritt (elbil, gasbil, laddhybrid). Medlen tillfaller 

respektive förvaltning som bidragit till insamlingen, för åtgärder som syftar till att minska 

behovet av egen bil i tjänst, exempelvis genom finansiering av inköp av cyklar, 

kollektivtrafikkort eller videokonferensutrustning. 

 



 

 

3.4 Flygresor 

Flygresor som utförs av anställda eller förtroendevalda i tjänsten påläggs en klimat-

växlingsavgift på 15 %. För inrikes flygresor från Kristianstad Österlen Airport börjar 

detta gälla 2022-01-01. Enligt beslut (KS 2019/499) undantas flygresor där avgift för 

fossilfritt bränsle kan kompenseras direkt i biljettpriset. Medlen används för att rabattera 

anställdas och förtroendevaldas tågresor utanför Skåne med 10 %. Vid halvårsskiftet görs 

en avstämning av inkomna medel vilket kan föranleda en revidering av rabattsatsen.   

 

4. Administration 

4.1 Utbetalning 

Gemensam service på kommunledningskontoret ansvarar för kommunens lätta fordon. 

Klimatväxlingsavgiften tas ut löpande när fossila drivmedel (bensin och diesel) betalas. 

Vid halvårsskiftet görs en helårsprognos baserat på inkomna medel. Senast den 31 augusti 

utbetalas medel till gemensam service utifrån helårsprognosen. 

Klimatväxlingsavgift för fossila drivmedel (bensin och diesel) till tunga fordon, arbets-

maskiner och arbetsredskap, samt användande av egen bil i tjänst, tas ut löpande. Vid 

halvårsskiftet görs en helårsprognos baserat på inkomna medel. Senast den 31 augusti 

utbetalas medel till respektive förvaltning utifrån helårsprognosen. 

Klimatväxlingsavgift för flygresor tas ut löpande. Tågresor utanför Skåne genomförda 

under årets sex första månader rabatteras med 10 %, oberoende av vilken förvaltning vars 

flygresor bidragit till att samla in medlen. Detta sker genom en retroaktiv utbetalning 

senast 31 augusti. Vid halvårsskiftet görs en helårsprognos baserat på inkomna medel. En 

eventuell revidering av rabattsatsen för årets resterande sex månader görs och 

kommuniceras ut. Rabatten för andra halvåret betalas ut vid årsskiftet. 

4.2 Redovisning 

Respektive förvaltning ansvarar för att innan årsskiftet omsätta de medel som utbetalats 

senast 31 augusti (gäller ej rabatterade tågresor). Medlen skall användas till att påskynda 

omställningen mot fossilfrihet enligt beskrivningen under avsnitt 3. Klimatväxling. Mer 

information om lämpliga åtgärder kan inhämtas från klimatstrategen på 

kommunledningskontoret. 

I samband med kommunens årsredovisning sammanställs resultaten av klimatväxlings-

systemet och respektive förvaltning åläggs att redovisa vad utbetalda medel använts till, 

med krav på återbetalning om medlen ej nyttjats eller nyttjats till fel ändamål. Förvalt-

ningar som årligen erhållit mindre än 10 000 kr undantas redovisningskrav. 

 

 



 

 

5. Kommunikation 

Respektive förvaltning ansvarar för att information om klimatväxlingssystemet 

kommuniceras ut till alla anställda. 

 

6. Upplysningar och mer information 

Ekonomi: Anton Majrud, controller, ekonomi- och upphandlingsavdelningen, 

kommunledningskontoret 

Övrigt: Magnus Lund, klimatstrateg, avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling, 

kommunledningskontoret 
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