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Ärendemening Förlängning av Göteborgs universitets klimatkompensation och 
klimatfond till och med 2021-12-31 

Bakgrund och 
beslutsunderlag 

Rektor har 2016-05-30 fattat beslut om Göteborgs universitets 
klimatkompensation och klimatfond (dnr. M 2016/13). Beslutet innebär att 
Göteborgs universitet under perioden 2016 till och med utgången av 2020 har 
använt en intern klimatfond där flygresor belagts med en schablonavgift på 118 
kronor. Dessa avgifter har samlats i en klimatfond vars medel delats ut årligen 
till projekt och aktiviteter inom universitetet som syftat till att minska 
klimatbelastningen.  
 
Rektor fattade 2019-09-26 beslut att Göteborgs universitet ska ansluta sig till 
Klimatramverket för universitet och högskolor (dnr. GU 2019/1598) som syftar 
till att halvera organisationens koldioxidutsläpp till 2030. Som en följd av 
beslutet har rektor beslutat om Inrättande av en arbetsgrupp för 
implementering av Klimatramverket för universitet och högskolor på 
Göteborgs universitet (dnr. GU 2019/1598). Arbetsgruppen tog 2019 fram 
förslag på åtgärder som beslutades våren 2020 och har under 2020 fortsatt 
arbeta med utvecklingen av universitetets klimatinsatser. 
 
Arbetsgruppen för Klimatramverket arbetar med målsättningen att den 
nuvarande klimatfonden utvecklas till en mera drivande klimatväxling som 
kommer att vara en väsentlig del av universitetets arbete inom 
Klimatramverket. Arbetsgruppen utreder förutsättningarna för införandet av 
koldioxidbudgetar där klimatväxling kommer vara en väsentlig del för 
funktionaliteten av systemet.  
 
Till dess att förutsättningarna för klimatväxling och koldioxidbudget är 
säkerställda föreslås att nuvarande system för klimatfonden fortsätter enligt 
tidigare förlängning; innebärande att under 2021 kommer medel som genereras 
från Göteborgs universitets interna klimatkompensation avsättas dels för 
arbetet med att utveckla planerat system och dels för angelägna studentinitiativ 
som syftar till att minska klimatbelastningen.  
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Föredragande Fredrik Högberg 

Beslutas att förlänga Göteborgs universitets klimatkompensation och klimatfond till och 
med 2021-12-31 enligt beskrivning ovan. 
 
………………………………………. / Eva Wiberg, rektor 
I närvaro av universitetsdirektör och representant för Göteborgs universitets 
studentkårer. 
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