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Fördelning av klimatkompenseringsmedel 2019 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun har sedan 2014 ett system för intern klimat-

kompensering av personresor med syfte att ställa om till klimatsmart resande.  

Summa att fördela denna gång är 366 367 kronor. I denna summa ingår 
10 000 kr som beviljades 2017 och som ännu inte rekvirerats.  

Anställda i kommunen har via intranätet och e-post uppmuntrats att lämna in 
förslag på idéer om klimatförbättrande åtgärder med finansiering från 

klimatkompenseringen. 18 ansökningar har inkommit per den 30 april 2019.  

Ansökningarna omfattar sammanlagt drygt 680 000 kronor. Utöver detta 
ingår ett antal ansökningar där sökt belopp inte framgår. En ansökan som 

kom in efter utsatt datum ingår ej i bedömningen.  

Beslutsunderlag 

Ansökningar  
Tjänsteskrivelse, daterad den 13 maj 2019   

Överväganden 

Kommunen har ett system för klimatkompensering som uppmuntrar till 
omställning, från klimatosmarta till klimatsmarta transporter. Klimat-

kompenseringen är ett led i kommunens arbete med att uppnå målet om 
Fossilbränslefri kommun 2025. 

Samtliga ansökningar uppfyller kravet på klimat- eller miljönytta.  

Många ansökningar handlar om elcyklar av olika slag.  Elcyklarna ersätter 
ofta korta bilresor och minskar då utsläppen av växthusgaser. De senaste åren 

har åtskilliga cyklar köpts in och finansierats via klimatkompenseringen. 

På kommunens hemsida finns en kortfilm som visar exempel på hur 
medarbetarna använder cykel i tjänsten: https://www.morbylanga.se/bygga-

bo-miljo/Energi-och-klimat/Energi--och-
klimatstrategi/Energieffektivisering/Cykel- i-tjansten/ 

Enligt en inventering tidigare i vår så användes 50 cyklar på daglig basis i 
kommunen. Sedan dess har ytterligare cyklar köpts in. 

I dagsläget är det enkelt för en verksamhet att avropa en ny bil eftersom det 

belastar driftsbudgeten. Särskilt verksamheter inom den mjuka sektorn saknar 
medel att köpa in cyklar trots att detta långsiktigt blir både billigare och bättre 

för miljön. Medel från klimatkompenseringen kan inte lösa detta fullt ut utan 

https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/Energi-och-klimat/Energi--och-klimatstrategi/Energieffektivisering/Cykel-i-tjansten/
https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/Energi-och-klimat/Energi--och-klimatstrategi/Energieffektivisering/Cykel-i-tjansten/
https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/Energi-och-klimat/Energi--och-klimatstrategi/Energieffektivisering/Cykel-i-tjansten/
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miljöverksamheten föreslår att man till nästa budgetår ser över om medel till 

ytterligare inköp av cyklar inom förskolan och övriga delar av den mjuka 
sektorn kan göras från verksamheternas ordinarie budget. 

Miljöverksamheten föreslår att man denna gång främst beviljar ansökningar 
där det handlar om att pröva nya lösningar och att kommunen på så vis får 
erfarenhet inför eventuella utökade satsningar på detta område. 

Miljöverksamheten föreslår därför att ansökningar om lastelcyklar till Kullen 
samt till gruppbostäderna på Ekströmsgatan och Fabriksgatan beviljas. 

Elcyklarna köps in till avtalspris enligt upphandlat avtal från Färjestadens 
cykelaffär. Beviljat belopp har justerats med hänvisning till avtalet. Till-
kommande höjning enligt konsumentprisindex väntas verksamheterna kunna 

bära själva. 

Hemtjänsten i Mörbylånga och Gårdby föreslås beviljas medel till två el-

cyklar enligt avtalspris. AME och integrationsenheten förslås också beviljas 
medel till en elcykel. Biståndshandläggarna har sökt för flera olika åtgärder 
och föreslås beviljas medel att köpa en elcykel. Boendestöds ansökan om 

elcykel föreslås beviljas. 

De barnflakcyklar som i många fall finansierats från klimatkompenseringen 

är mycket populära. De ansökningar som kommit in till den här omgången 
föreslås ända avslås pga medelsbrist. Miljöverksamheten rekommenderar att 
det görs en genomgång inom förskolan av vilket ytterligare behov av 

barnflakcyklar som finns och gör en budgetering för detta över t ex. tre år. 

Fixartjänsten har ansökt om 250 kr/vecka för resten av året för att kunna köra 

till återvinningen en gång per vecka. Detta föreslås beviljas. Man har vidare 
ansökt om en ospecificerad summa för återvinningskärl i bilen. Pga medels-
brist avslås denna del. 

Äppelvägens särskilda boende föreslås beviljas 3 679 kr till att köpa nytt 
batteri samt cykelpump till sin tvåsitsiga cykel. 

Samhällsbyggnad, teknisk verksamhet har ansökt om medel för att köpa in en 
mindre elbil (typ golfbil) för att testa om denna typ av fordon kan fungera i 
verksamheten och därmed i framtiden spara både pengar och miljö jämfört 

med dagens fordon. Miljöverksamheten föreslår att de beviljas 70% av den 
sökta kostnaden på 100 000 kr.  

Näringslivskontoret föreslås beviljas medel till inköp av två sparkcyklar för 
kortare transporter (4 000 kr) samt till genomförandet av en framtidsverkstad 
i samband med 200-årsjubileet i Mörbylånga.  

Gatu- och serviceverksamheten förslås beviljas 130 000 kr till byggnation av 
cykelparkeringshus vid kommunhuset. Avslag föreslås för ansökan om byte 

av belysning i tvätthallen i Färjestaden samt vid Hedvigborgsvägen.  

Sammantaget innebär förslaget att samtliga tillgängliga medel förbrukas. 

Medel som inte rekvirerats inom 12 månader från beslut föreslås återföras till 

medel att fördela till andra åtgärder. 

§ 2-Överväganden 

Förslaget påverkar perspektiven folkhälsa, trygghet och säkerhet, 
funktionshinder och arbetsmiljö i positiv riktning. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Medel för klimatkompensering fördelas enligt tabell i tjänsteskrivelsen.   

Idé Inkom  Antal Sökt 
belopp 

Prio Förslag 
till stöd 

Sökande 

Elcykel AME och 

integration 

190329 1 16 000 Ja enligt avtalspris 13 560 Kent Lundberg 

Tre elcyklar 190401 3 20 000 Ja, 2 cyklar enligt 
avtalspris 

27 120 Hemtjänsten 
Mörbylånga och 

Gårdby 

Barnflakcykel  190404 1 50 000 Avslag  Skogsgläntans förskola 

Barnflakcykel  190404 1 50 000 Avslag  Snäckstrands förskola 

Sorteringskärl, elcyklar 
och automatisk 
belysning 

190411 8 29 000 En elcykel 13 560 Biståndshandläggarna 
Färjestaden 

Återvinningshjälp 190411 2 6 250 Ja till att stödja 
veckoavgift 

6 250 Fixartjänst 

Batteri till tvåsitsig cykel 

samt pump 

190426 2 3 679 Ja 3 679 Äpplevägens särskilda 

boende 

Eldriven golfbil till 
städning, parkskötsel 

mm 

190429 1 100 000 Ja, 70% 70 000 Samhällsbyggnad, 
tekniska 

Barnflakcykel  190429 1 40 000 Avslag  Gårdby förskola 

Framtidsverkstad 190429 1 7 000 Ja, liten summa 
med stort 

genomslag 

7 000 Näringslivskontoret 

Sparkcykel 190429 2 4 000 Ja, bra test 4 000 Näringslivskontoret 

Byte av belysning 

verkstad och tvätthall, 
Färjestaden 

190429 1 50 000 Avslag  Gatu och service 

Cykelparkeringshus vid 

kommunhuset 

190429 1 130 000 Ja, både 

tjänstecyklar och för  
personalens cyklar 

130 000 Gatu och service 

Ny belysning delar av 
Hedvigsborgsvägen, 
inkl GC 

190429 1 95 000 Avslag  Gatu och service 

Elflakcykel 190429 1 24 000 Ja men enligt avtal 26 115 Kullen 

Elflakcykel 190430 1 23000 Ja, men enligt avtal 26 115 Ekströmergatans 
gruppboende 

Elflakcykel 190430 1 23 000 Ja, men enligt avtal 26 115 Fabriksgatans 
gruppboende 

Elcykel 190430 1 9 500  13 560 Boendestöd 

Färjestaden 

Summa   680 429  367 074  
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Staffan Åsén 
Miljöchef 

Cajsa Lindberg 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Miljöchef Staffan Åsén 
Ekonomiverksamheten 

Samtliga sökande 
Kommunikation 
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Fördelning av klimatkompenseringsmedel 2019 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun har sedan 2014 ett system för intern 

klimatkompensering av personresor med syfte att ställa om till klimatsmart 
resande.  

Summa att fördela denna gång är 366 367 kronor. I denna summa ingår 

10 000 kr som beviljades 2017 och som ännu inte rekvirerats.  

Anställda i kommunen har via intranätet och e-post uppmuntrats att lämna in 

förslag på idéer om klimatförbättrande åtgärder med finansiering från 
klimatkompenseringen. 18 ansökningar har inkommit per den 30 april 2019. 
Ansökningarna omfattar sammanlagt drygt 680 000 kronor. Utöver detta 

ingår ett antal ansökningar där sökt belopp inte framgår. En ansökan som 
kom in efter utsatt datum ingår ej i bedömningen.  

Beslutsunderlag 

- Ansökningar  

- Tjänsteskrivelse, daterad den 13 maj 2019 

Överväganden 

Kommunen har ett system för klimatkompensering som uppmuntrar till 

omställning, från klimatosmarta till klimatsmarta transporter. 
Klimatkompenseringen är ett led i kommunens arbete med att uppnå målet 
om Fossilbränslefri kommun 2025. 

 
Samtliga ansökningar uppfyller kravet på klimat- eller miljönytta.  

 
Många ansökningar handlar om elcyklar av olika slag.  Elcyklarna ersätter 
ofta korta bilresor och minskar då utsläppen av växthusgaser. De senaste 

åren har åtskilliga cyklar köpts in och finansierats via 
klimatkompenseringen. På kommunens hemsida finns en kortfilm som visar 

exempel på hur medarbetarna använder cykel i tjänsten: 
https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/Energi-och-klimat/Energi--och-
klimatstrategi/Energieffektivisering/Cykel- i-tjansten/ 

Enligt en inventering tidigare i vår så användes 50 cyklar på daglig basis i 
kommunen. Sedan dess har ytterligare cyklar köpts in. 

 

https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/Energi-och-klimat/Energi--och-klimatstrategi/Energieffektivisering/Cykel-i-tjansten/
https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/Energi-och-klimat/Energi--och-klimatstrategi/Energieffektivisering/Cykel-i-tjansten/
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I dagsläget är det enkelt för en verksamhet att avropa en ny bil eftersom det 

belastar driftsbudgeten. Särskilt verksamheter inom den mjuka sektorn 
saknar medel att köpa in cyklar trots att detta långsiktigt blir både billigare 

och bättre för miljön. Medel från klimatkompenseringen kan inte lösa detta 
fullt ut utan miljöverksamheten föreslår att man till nästa budgetår ser över 
om medel till ytterligare inköp av cyklar inom förskolan och övriga delar av 

den mjuka sektorn kan göras från verksamheternas ordinarie budget. 
 

Miljöverksamheten föreslår att man denna gång främst beviljar ansökningar 
där det handlar om att pröva nya lösningar och att kommunen på så vis får 
erfarenhet inför eventuella utökade satsningar på detta område. 

 
Miljöverksamheten föreslår därför att ansökningar om lastelcyklar till Kullen 

samt till gruppbostäderna på Ekströmergatan, och Fabriksgatan beviljas. 
Elcyklarna köps in till avtalspris enligt upphandlat avtal från Färjestadens 
cykelaffär. Beviljat belopp har justerats med hänvisning till avtalet. 

Tillkommande höjning enligt konsumentprisindex väntas verksamheterna 
kunna bära själva. 

 
Hemtjänsten Mörbylånga och Gårdby föreslås beviljas medel till två elcyklar 
enligt avtalspris. AME och integrationsenheten förslås också beviljas medel 

till en elcykel. Biståndshandläggarna har sökt för flera olika åtgärder och 
föreslås beviljas medel att köpa en elcykel. Boendestöds ansökan om elcykel 

föreslås beviljas. 
 
De barnflakcyklar som i många fall finansierats från klimatkompenseringen 

är mycket populära. De ansökningar som kommit in till den här omgången 
föreslås ända avslås pga. medelsbrist. Miljöverksamheten rekommenderar att 

det görs en genomgång inom förskolan av vilket ytterligare behov av 
barnflakcyklar som finns och gör en budgetering för detta över t.ex. tre år. 
 

Fixartjänsten har ansökt om 250 kr/ vecka för resten av året för att kunna 
köra till återvinningen en gång per vecka. Detta föreslås beviljas. Man har 

vidare ansökt om en ospecificerad summa för återvinningskärl i bilen. Pga. 
medelsbrist avslås denna del. 
 

Äppelvägens särskilda boende föreslås beviljas 3679 kr till att köpa nytt 
batteri samt cykelpump till sin tvåsitsiga cykel. 

 
Samhällsbyggnad, teknisk verksamhet har ansökt om medel för att köpa in 
en mindre elbil (typ golfbil) för att testa om denna typ av fordon kan fungera 

i verksamheten och därmed i framtiden spara både pengar och miljö jämfört 
med dagens fordon. Miljöverksamheten föreslår att de beviljas 70 % av den 

sökta kostnaden på 100 000 kr.  
 
Näringslivskontoret föreslås beviljas medel till inköp av två sparkcyklar för 

kortare transporter (4000 kr) samt till genomförandet av en framtidsverkstad 
i samband med 200 årsjubileet i Mörbylånga.  
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Gatu- och serviceverksamheten förslås beviljar 130 000 kr till byggnation av 

cykelparkeringshus vid kommunhuset. Avslag föreslås för ansökan om byte 
av belysning i tvätthallen i Färjestaden samt vid Hedvigborgsvägen.  

 
Sammantaget innebär förslaget att samtliga tillgängliga medel förbrukas. 
 

Medel som inte rekvirerats inom 12 månader från beslut föreslås återföras 
till medel att fördela till andra åtgärder. 

 

§ 2-Överväganden 

Förslaget påverkar perspektiven folkhälsa, trygghet och säkerhet, 

funktionshinder och arbetsmiljö i positiv riktning. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Medel för klimatkompensering fördelas enligt tabellen i tjänsteskrivelsen. 

 

Idé Inkom datum  Antal Sökt 
belopp 

Prio Förslag till 
stöd 

Sökande Kontaktperson 

Elcykel AME och integration 2019-03-29 1 16 000 Ja enligt avtalspris 13 560 Kent Lundberg Kent Lundberg 

tre elcyklar 2019-04-01 3 20 000 Ja,  2 cyklar enligt 
avtalspris 

27 120 Hemtjänsten Mörbylånga och Gårdby Lillemor Eklund 

Barnflakcykel  2019-04-04 1 50000 avslag  Skogsgläntans förskola Lotta Nilsson 

Barnflakcykel  2019-04-04 1 50000 avslag  Snäckstrands förskola Lotta Nilsson 

Sorteringskärl, elcyklar och 
automatisk belysning 

2019-04-11 8 29000 en elcykel 13560 Biståndshandläggarna Färjestaden Therese Hallbrink 

Återvinningshjälp 2019-04-11 2 6250 ja till att stödja 
veckoavgift 

6250 Fixartjänst Olof Snöberg 

Batteri till tvåsistsig cykel 
samt pump 

2019-04-26 2 3679 Ja 3679 Äpplevägens särskilda boende Sofia Andersson 

Eldriven golfbil till städning, 
parkskötsel mm 

2019-04-29 1 100000 Ja, 70% 70000 Samhällsbyggnad, tekniska Anders Hedlund 

Barnflakcykel  2019-04-29 1 40000 avslag  Gårdby förskola Anna Karlsson 

Framtidsverkstad 2019-04-29 1 7000 Ja, liten summa med 
stort genomslag 

7000 Näringslivskontoret Eva Engström 

Sparkcykel 2019-04-29 2 4000 Ja, bra test 4000 Näringslivskontoret Eva Engström 

Byte av belysning verkstad 
och tvätthall, Färjestaden 

2019-04-29 1 50000 avslag  Gatu och service Per Gustafsson 

Cykelparkeringshus vid 
kommunhuset 

2019-04-29 1 130000 Ja, både 
tjänstecyklar och för  
personalens cyklar 

130000 Gatu och service Per Gustafsson 

Ny belysning delar av 
Hedvigsborgsvägen, inkl GC 

2019-04-29 1 95000 avslag  Gatu och service Per Gustafsson 

Elflakcykel 2019-04-29 1 24000 ja men enligt avtal 26115 Kullen Carina Bergman 

Elflakcykel 2019-04-30 1 23000 ja men enligt avtal 26115 Ekströmergatans gruppboende Dennis Johansson 

Elflakcykel 2019-04-30 1 23000 ja men enligt avtal 26115 Fabriksgatans gruppboende Dennis Johansson 

Elcykel 2019-04-30 1 9500  13560 Boendestöd Färjestaden Dennis Johansson 

summa   680 429  367 074   
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Staffan Åsén 

Miljöchef 

Cajsa Lindberg 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Miljöchef Staffan Åsén 

Ekonomiverksamheten 

Samtliga sökande 

Kommunikation 


