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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Helena Kock Åström

2018-02-16

Dnr KS 2017-543

Kommunstyrelsen

Linköpingsinitiativet, Klimatsamverkan med näringslivet,
Samverkansavtal 2018-2019
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till Samverkansavtal
Linköpingsinitiativet 2018-2019.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att
underteckna Samverkansavtal Linköpingsinitiativet 2018-2019
Ärende
Linköpingsinitiativet är ett nätverk bestående av Linköpings kommun, de mest
elintensiva företagen verksamma i Linköping, Region Östergötland samt
Tekniska verken.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Syftet med nätverket är att utgöra en plattform för lärande och
erfarenhetsutbyte där parterna tillsammans deltar och utvecklar det lokala och
globala klimatarbetet. Tillsammans verkar parterna för målet, att Linköping ska
vara koldioxidneutralt 2025, uppnås.
I september 2017 tecknades en överenskommelse mellan de ingående parterna
om att tillsammans ”inventera förutsättningarna för organisering av ett
långsiktigt och värdeskapande nätverk med ovanstående syfte” (KS 170919 §
399). I överenskommelsen står också att läsa att efter genomförd inventering
ska förslag på målsättningar, åtaganden, organisering och finansiering av
nätverket ligga till grund för nya ställningstaganden hos respektive aktör.
Under hösten 2017 har ett partsgemensamt arbete pågått med syfte att ta fram
ett samverkansavtal för nästa fas av Linköpingsinitiativet. Samverkansavtalet
avser perioden 2018-2019. De fyra områdena: målsättningar, åtaganden,
organisering och finansiering av nätverket har processats. Samsyn råder inom
nätverket att initialt inte ta fram gemensamma mål, utöver det övergripande om
att parterna verkar för målet att Linköping ska vara koldioxidneutralt 2025.
Parternas åtaganden redovisas i samarbetsavtalet och arbetsformer för att
uppnå nätverkets syfte är under implementering, Finansiering av nätverkets
administration och samordning svarar Linköpings kommun för under
avtalstiden. För projekt som rör energieffektivisering eller andra energi- och
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klimatåtgärder som genomförs tillsammans av två eller flera parter inom
nätverket finansierar respektive part sin andel av kostnaden inklusive
projektledning.
Enligt samverkansavtalet är parternas 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

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.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslaget till överenskommelsen mellan
parterna och uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna
överenskommelsen för Linköpings kommun.
Samverkansavtalet i dess helhet bifogas i bilaga.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Linköpingsinitiativet, Klimatsamverkan med näringslivet, Samverkansavtal
2018-2019
Bilaga Samverkansavtal 2018-2019
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Ekonomiska konsekvenser
Enligt samverkansavtalet ska Linköpings kommun ansvara för samordning och
administration av Linköpingsinitiativet under projektperioden 2018-2019.
Kommunledningsförvaltningen svarar för att projektledare tillsätts.
Finansiering av projektledaren sker inom kommunstyrelsens ordinarie
budgetram 2018 genom ianspråktagande av medel i budgetreserven som
reserverats för strategiska satsningar inom hållbarhetsområdet. För 2019
inarbetas kostnaden i ordinarie budgetram.
Kostnaden för projektledning beräknas bli cirka 350 000 kronor per år under
perioden för samverkansavtalets giltighet.
Kommunala mål
2. En kommun med ett växande näringsliv
5. En ekologiskt hållbar kommun
11. En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt

Samråd
Samråd har skett med förvaltningens ekonomichef som tillstyrker förslag till
beslut.
Uppföljning och utvärdering
Parternas samlade klimatåtgärder och dess effekter kommer att följas upp och
redovisas för kommunstyrelsen samt vid årligt uppföljningsmöte för ingående
parter som kommunstyrelsens ordförande inbjuder till.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen
Pia Carlgren
Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Pia Carlgren
Helena Kock Åström

