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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Linda Malmén

2018-05-09

Dnr KS 2018-433

Kommunstyrelsen

Biogas Research Center (BRC) - Letter of intent
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till Letter of intent
avseende medfinansiering av Biogas Research Center för kommande
fyraåriga etapp som sträcker sig från december 2018 till 2022.
Medfinansieringen ska årligen uppgå till 200 000 kr i kontant finansiering
samt arbetstid motsvarande 50 000 kr.
2. Kommunstyrelsens ordförande, Kristina Edlund (S), får i uppdrag att
underteckna Letter of intent.
Ärende
Linköpings kommun har sedan starten 2012 varit partner i det nationella
Biogas Research Center (BRC) som är placerat vid Linköpings universitet.
BRC finansieras till en tredjedel av Energimyndigheten, en tredjedel av
Linköpings universitet och en tredjedel av medverkande parter från näringsliv
och offentlig sektor.
Som deltagare från offentlig sektor har Linköpings kommun under etapp 1
(2012-2014) och etapp 2 (2014-2018) bidragit med finansiering i form av
pengar samt med arbetstid och engagemang. Nyttan för kommunen, förutom att
visa stöd för verksamheten vid BRC, är möjligheten att påverka
forskningsverksamheten till nytta för biogastillämpningar som bidrar till
kommunens målsättningar inom miljö och klimat.
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Nu ska etapp 3 av BRC startas, och Linköpings kommun är ombedda att
underteckna en avsiktsförklaring som innebär fortsatt finansiering i form av
pengar samt arbetstid. Kommunledningsförvaltningen ser positivt på arbetet
vid BRC hittills och förordar ett undertecknande och fortsatt engagemang från
kommunen. Formellt avtal tecknas under hösten 2018.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Biogas Research Center (BRC), Letter of intent 2018-05-09
Bilaga 1 Letter of intent, utkast
Bilaga 2 Inbjudan partners och medlemmar 201803
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär ett ekonomiskt åtagande om 200 000 kr per år, samt årlig
medfinansiering genom arbetstid motsvarande 50 000 kr. Detta ryms inom
befintlig budget.
Kommunala mål
Kommunala mål som berörs är 5. En ekologiskt hållbar kommun och
11. En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt.
Uppföljning och utvärdering
Linköpings kommuns representant i programkommittén rapporterar vid
förfrågan om BRC:s verksamhet till kommunstyrelsen.
Kommunledningskontorets helhetsbedömning
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på arbetet vid BRC hittills och
förordar ett undertecknande och fortsatt engagemang från kommunen.
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