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Dnr KS 2021-89

Kommunstyrelsen

Signera Klimatkontrakt 2030, svar på motion (MP)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls. En förutsättning för att signera Klimatkontrakt 2030 är att
ansökan till Klimatneutrala städer 2030 – 2.0 beviljas.
Ärende
Rebecka Hovenberg (MP) föreslår i en motion daterad 26 januari 2021 att:
-

Linköpings kommun ansöker om att få skriva på Klimatkontrakt 2030.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Klimatkontrakt 2030 är ett avtal mellan städer, myndigheter och
innovationsprogrammet Viable Cities där alla parter tar på sig konkret att bidra
till att öka takten i klimatomställningen. Kontraktet är ett långsiktigt åtagande
som säkrar samarbetet mellan städerna och den statliga nivån. Klimatkontrakt
2030 kommer att revideras varje år, både på lokal och nationell nivå, för att på
så vis utvecklas över tid. Klimatkontrakt 2030 ingår som en del i projektet
Klimatneutrala städer 2030 – 2.0, som Viable Cities utlyste en andra omgång
av under våren 2021.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalls med hänvisning till
att Kommunledningsförvaltningen under våren 2021 har utrett möjligheterna
att ansöka, och därefter ansökt, till utlysningen Klimatneutrala städer 2030 –
2.0. En beviljad ansökan innebär bland annat att Linköpings kommun signerar
Klimatkontrakt 2030 inom ramen för projektet. Ytterligare bakgrund och
information om projektansökan återfinns i ärende KS 2021-305. I detta ärende
återfinns även kommunstyrelsens beslut 2021-04-20, § 131 där
kommundirektören fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att
Linköpings kommun, tillsammans med projektpartners, ansöker om att få bli
del av Klimatneutrala städer 2030 – 2.0 samt att kommunstyrelsens ordförande
fick i uppdrag att underteckna en eventuell ansökan och ett stödbrev gällande
Klimatkontrakt 2030.
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Mot denna bakgrund understryks att Kommunledningsförvaltningen föreslår att
motionen bifalls med förbehållet att kommunen måste bli beviljade det sökta
projektet Klimatneutrala städer 2030 – 2.0 för att få möjlighet att signera
Klimatkontrakt 2030.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Signera klimatkontrakt, svar på motion (MP), 2021-08-27
Motionen
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Bakgrund
Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen
till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är klimatneutrala
städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Viable Cities är en
gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas med
KTH som värdorganisation.
I december 2020 signerade de första nio svenska städerna som redan ingår i
projektet Klimatkontrakt 2030 och Linköpings kommun har nu ansökt om att
ingå i nästa grupp för att göra detsamma. I enlighet med kommunstyrelsens
beslut 2021-04-20, § 131 lämnades under våren 2021 en ansökan in till
projektet från Linköpings kommun. Detta innebär att vid ett eventuellt
beviljande åtar sig kommunen tillsammans med projektpartners att genomföra
projektets ingående moment, däribland ett årligen reviderat Klimatkontrakt
2030. Konsortiet som står bakom Linköpings ansökan består utöver kommunen
av: Linköpings universitet, forskningsinstitutet RISE, idrottsföreningen LSIF –
Campushallen, Linköpings Science Park AB samt Sankt Kors. Projektet syftar
till att genom ökad delaktighet och utveckling förstärka och snabba på den
transformativa process mot ett koldioxidneutralt Linköping 2025, samt arbetet
därefter, som hela Linköping står inför.
Ekonomiska konsekvenser
Om kommunens ansökan skulle beviljas uppgår det beviljade bidraget från
Energimyndigheten till mellan fyra och fem miljoner kronor per projekt, totalt
under en treårsperiod. Medfinansiering uppgår till samma summa, vilken kan
utgöras av arbetstid. Klimat- och energistrategiskt arbete kopplat till arbete för
koldioxidmålet och framtagande/genomförande av klimat- och energiprogram
föreslås utgöra basen för en medfinansiering.
Deltagandet förväntas innebära att arbete för att verkställa målet om
koldioxidneutralt Linköping och mål och inriktningar i kommande Klimat- och
energiprogram, inriktas för att ligga i linje med gemensamma åtaganden,
kompetensöverföring med mera inom ramen för projektet och Viable Citiessamverkan. Även insatser kopplat till näringslivsutveckling förväntas såväl
bidra till, som förstärkas av, ett projektdeltagande.
Ett projektdeltagande bedöms inte leda till tillkommande kostnader utöver ram.
Utgångspunkten är att beviljade medel från Energimyndigheten i huvudsak
fördelas mellan akademi/forskning, samt strategisk projektledning inom
kommunen.
Kommunala mål
Ett attraktivt och tryggt Linköping
Ett klimatsmart Linköping
Ett företagsamt Linköping

4 (4)

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Ett jämställdhetsperspektiv bör beaktas, och där det är relevant, genomsyra de
insatser som genomförs inom ramen för kommunens deltagande i Viable
Cities.Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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