Samverkansavtal Linköpingsinitiativet 2018-2019
Bakgrund
Den globala uppvärmningen är en av världssamfundets största utmaningar.
Jordens klimat blir allt varmare. FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att
människans påverkan ligger bakom merparten av den temperaturökning som
skett sedan 1900-talets mitt. Fortsatta utsläpp innebär fortsatt stigande
temperatur. Det krävs kraftfulla insatser såväl internationellt, nationellt som
lokalt för att uppnå Parisavtalet som innebär att ökningen av den globala
genomsnittstemperaturen ska hållas under 2 °C i förhållande till den
förindustriella nivån och sträva efter att begränsa den till 1,5 °C.
Linköpings klimatmål
Linköpings kommunfullmäktige har fastställt klimatmålet att Linköping ska
vara koldioxidneutralt 2025. Det innebär att boende och verksamheter i
Linköping inte ska tillföra något nettotillskott av koldioxid till atmosfären. De
fossila utsläpp som kvarstår 2025, och därefter, klimatkompenseras genom
förnybar elproduktion.
Linköpingsinitiativet – ett värdeskapande nätverk
Linköpingsinitiativet är ett nätverk bestående av Linköpings kommun,
elintensiva företag verksamma i Linköping, Region Östergötland samt
Tekniska verken. Nätverket ska utgöra en plattform för lärande och
erfarenhetsutbyte där parterna tillsammans deltar och utvecklar det lokala och
globala klimatarbetet och därmed bidrar till att öka omställningstakten till en
långsiktigt hållbar utveckling. Linköpingsinitiativet ska också att vara att en
aktiv och trovärdig röst i det regionala och nationella klimatarbetet.
Linköpingsinitiativets syfte
Linköpingsinitiativet är ett initiativ med syfte att bidra till att Linköping blir
koldioxidneutralt 2025 där deltagande organisationer åtar sig att ha en
minskande utsläppstrend av koldioxid i relativa eller absoluta tal utifrån
följande principer
•
•

Samverkan - Vara en plattform där parterna tillsammans utvecklar och
bidrar till det lokala och globala klimatarbetet.
Lärande/konceptutveckling - Vara en plattform för lärande,
erfarenhetsutbyte och konceptutveckling utifrån ett klimatperspektiv.

•

Kommunikation/Marknadsföring - Vara en aktiv och trovärdig röst i
det regionala och nationella klimatarbetet.

Parternas åtagande
Parter som medverkar i Linköpingsinitiativets genomförande undertecknar
detta samverkansavtal för perioden 2018-2019 som reglerar respektive parts
åtagande.
Parterna ska:
•
•
•
•
•

Fastställa tydliga och tidsatta energi- och klimatmål
Genomföra aktiviteter för att nå målen
Årligen mäta och följa upp energi- och klimatmålen
Aktivt delta i Linköpingsinitiativets aktiviteter
Vara representerad av ledningsfunktion på det årliga uppföljningsmötet

Kommunens åtagande
Vid sidan av det åtagande som faller på respektive part åtar sig Linköpings
kommun också uppgifter under rubriken projektledning, kommunikation samt
uppföljning.
Projektledning
Linköpings kommun ansvarar för samordning och administration av nätverket
Linköpingsinitiativet under perioden 2018-2019.
Linköpingsinitiativet kommer att ledas av en projektledare tillsatt av
Linköpings kommun.
Kommunikation
Linköpings kommun ansvarar för en aktiv planering av och stöd i
genomförandet av kommunikationsaktiviteter (seminarier, pressaktiviteter,
deltagande på relevanta mötesplatser) kring projektet och dess resultat.
Uppföljning
Linköpings kommun ansvarar för att genomföra en årlig uppföljning av
Linköpingsinitiativets aktiviteter och resultat. I denna ingår en
sammanställning av parternas uppföljning av energi- och klimatmål.
Genomförande
Inom Linköpingsinitiativet genomförs besök hos respektive organisation med
en periodicitet om ungefär ett möte per månad.

Dessa möten ska innehålla en presentation av den organisation som står värd
för mötet. Därefter vidtar reflektion och identifiering av
samverkansmöjligheter och definition av eventuella gemensamma eller
enskilda projekt.
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