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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Linda Forssén

2020-09-30

Dnr BOU 2020-691
AN 2020-100
BIN 2020-586

Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden

Handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2021-2023
– yttrande på remiss från KS
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Yttrande lämnas enligt Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens
förslag.
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Yttrande lämnas enligt Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens
förslag.
Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Yttrande lämnas enligt Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens
förslag.
Ärende
Kommunstyrelsen fattade på sitt sammanträde den 29 juni 2020 beslut om att
remittera kommunkoncernens handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping
2021-2023 med utblick mot 2025 till samtliga nämnder samt AB Stångåstaden,
Lejonfastigheter AB, Sankt Kors Fastighets AB och Tekniska verken i
Linköping AB.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen anser att föreslagen
handlingsplan är bra. Det är positivt att kommunen tar ett samlat grepp för att
nå målet att bli en koldioxidneutral kommun 2025. Handlingsplanen talar
konkret om vad som ska göras och vilka som ska göra det. Förvaltningen har
inga synpunkter på handlingsplanen som helhet eller på redovisningen av
pågående och planerade aktiviteter för 2021-2023 för Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår följande yttranden för
respektive nämnd:
- Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiva till föreslagen handlingsplan
för koldioxidneutralt Linköping 2021-2023 med utblick mot 2025, utan
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synpunkter eller ytterligare förslag.
- Bildningsnämnden ställer sig positiva till föreslagen handlingsplan för
koldioxidneutralt Linköping 2021-2023 med utblick mot 2025, utan synpunkter
eller ytterligare förslag.
- Arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiva till föreslagen handlingsplan för
koldioxidneutralt Linköping 2021-2023 med utblick mot 2025 och önskar
ställa sig bakom Social- och omsorgsförvaltningens förslag till tillägg i planen
gällande planerade aktiviteter för Social- och omsorgsförvaltningen:
• Införa arbetssätt på förvaltningen med att följa upp, identifiera och arbeta
med ytterligare aktiviteter inom klimat- och miljöområdet. (År 2020-2023).
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2021-2023, 2020-09-30
Bilaga, Kommunkoncernens handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2021-2023 med
utblick mot 2025
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Bakgrund
Kommunstyrelsen antog en koncerngemensam handlingsplan för
koldioxidneutralt Linköping 2025 den 13 november 2018 § 409. Syftet med
handlingsplanen var att redovisa och utveckla det åtgärdsarbete som koncernen
skulle arbeta med under åren 2018-2020. Handlingsplanen redovisade en
sammanställning av aktiviteter som kommunkoncernens förvaltningar och fyra
största bolag skulle arbeta med under åren 2018-2020 för att bidra till att målet
om en koldioxidneutral kommun 2025 ska uppnås. Kommundirektören fick i
samband med beslutet även i uppdrag att följa upp och om så krävdes föreslå
ytterligare åtgärder för att målet ska uppnås.
Kommunledningsförvaltningen har följt upp status på de aktiviteter som
redovisades i handlingsplanen för 2018-2020. Uppföljningen visar att det finns
en stor bredd bland förvaltningarnas och bolagens gemenförda insatser 20182020. Den visade även att en stor del av de aktiviteter som finns redovisade i
handlingsplanen är pågående.
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med förvaltningar och bolag
föreslagit ytterligare åtgärder. Genomförda såväl som pågående och nya
aktiviteter finns sammanställda i förslag till handlingsplan för 2021-2023, som
nu har remitteras till samtliga nämnder samt AB Stångåstaden, Lejonfastigheter
AB, Sankt Kors Fastighets AB och Tekniska verken i Linköping AB.
I yttrandet önskar Kommunledningsförvaltningen särskilt att respektive nämnd
och bolag beaktar möjligheterna till genomförandet av ytterligare åtgärder
utöver de som redovisas i den föreslagna handlingsplanen. Detta mot bakgrund
av att Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att de aktiviteter som
redovisas i handlingsplanen inte är tillräckliga för att målet ska uppnås.
I handlingsplanens redovisning av pågående och planerade aktiviteter för 20212023 anges utöver gemensamma aktiviteter, strategiska utvecklingsuppdrag
och styrdokument inom området följande aktiviteter för Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen:
Insatsområde

Åtgärd

År

Effektiv
energianvändning

Minska matsvinn i skolor och förskolor

2021-2023

Klimateffektiva
transporter och resor

Samplanera skolskjuts-resor i så hög grad
som möjligt

2021-2023

Information och
kommunikation

Delta i projekt Hållbar förskola och skola

2021-2023
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Information och
kommunikation

Arbete med Grön flagg

2021-2023

Ekonomiska konsekvenser
I förslaget till handlingsplan anges att arbetet med aktiviteterna i
handlingsplanen förutsätts genomföras inom ramen för respektive
nämnds/bolags ekonomiska ramar under 2021. Om aktiviteterna inte bedöms
kunna genomföras inom befintliga ramar från och med 2022 ska detta lyftas av
berörd nämnd/förvaltning eller bolag i samband med framtagandet av
planeringsförutsättningarna inför budget 2022-2025.
Kommunala mål
Kommunala mål som berörs är Ett klimatsmart Linköping.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Samråd har skett med Social- och omsorgsförvaltningen gällande yttrandet för
arbetsmarknadsnämnden. Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att
äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden i sina yttranden ska önska på
att följande tillägg görs till handlingsplanen gällande Social- och
omsorgsförvaltningens aktiviteter:
”- Införa arbetssätt på förvaltningen med att följa upp, identifiera och arbeta
med ytterligare aktiviteter inom klimat- och miljöområdet. (År 2020-2023)”.
Social- och omsorgsförvaltningen ser gärna att även arbetsmarknadsnämnden
ställer sig bakom detta tillägg. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
ställer sig positiva till detta och föreslår därför att arbetsmarknadsnämnden
ställer sig bakom nämnda tillägg.
Uppföljning och utvärdering
Samtliga nämnder ska årligen redovisa till kommunstyrelsen vilka aktiviteter i
handlingsplanen som vidtagits för att nå målet om koldioxidneutralitet 2025.
Redovisningen sammanställs i respektive nämnds verksamhetsberättelse enligt
anvisning från kommunstyrelsen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

