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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Magdalena Fallde

2018-11-02

Dnr KS 2018-337

Kommunstyrelsen

Koldioxidneutralt Linköping 2025, handlingsplan
Förslag till beslut
1. Kommunkoncernens handlingsplan 2018-2020 för koldioxidneutralt
Linköping 2025 fastställs.
2. Samtliga nämnder ska årligen redovisa till kommunstyrelsen vilka
åtgärder i handlingsplanen som vidtagits för att nå målet om
koldioxidneutralitet 2025. Redovisningen sammanställs i respektive
nämnds verksamhetsberättelse. Redovisning sker enligt anvisning från
kommunstyrelsen.
3. De kommunala bolagen AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB, Sankt
Kors AB och Tekniska Verken i Linköping AB (publ.) ska årligen i
enlighet med bolagens ägardirektiv redovisa vilka åtgärder som
vidtagits och vilka som planeras för kommande år för att nå målet om
koldioxidneutralitet 2025.
4. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av kommunens
befintliga beräkningsgrunder gällande koldioxidutsläpp samt
koldioxidbalans, samt vid behov ge förslag på justeringar.
5. Kommundirektören får i uppdrag att följa upp och om så krävs ge
förslag på ytterligare insatser för att uppnå målet om koldioxidneutralt
Linköping 2025. Uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen senast
under andra kvartalet 2020.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Målet att Linköpings kommun ska vara koldioxidneutralt 2025 fastställdes i
samband med antagandet av den strategiska planen med övergripande mål för
2011-2014 och utgjorde även en central del av den styrande majoritetens plan
för klimat- och miljöpolitiken för åren 2015-2018.
I kommunstyrelsens budget för 2015 med plan för 2016-2018 betonades att
koldioxidneutralitet 2025 var nämndens viktigaste mål och att ”kommunens
klimatarbete ska styras av målet om koldioxidneutralitet år 2025”.
Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att redovisa de pågående och
planerade åtgärder inom kommunkoncernen som bidrar till ett
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koldioxidneutralt Linköping 2025. Redovisade åtgärder för såväl de
kommunägda bolagen som de kommunala förvaltningarna skulle därefter
sammanställas i en kommungemensam handlingsplan för koldioxidneutralitet.
Den bifogade handlingsplanen redovisar de åtgärder som bolagen respektive
förvaltningarna själva sammanställt och avser arbeta med under åren 20182020 uppdelad i följande prioriterade fokusområden:


Förnyelsebar och resurseffektiv elproduktion



Effektiv energianvändning



Klimateffektiva transporter och resor



Klimateffektivt näringsliv



Klimatsmarta Linköpingsbor

Utöver dessa tillkommer åtgärder kopplade till kommunikation- och
informationsåtgärder samt upphandling som finns integrerade i samtliga
fokusområden.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa handlingsplanen, samt att
nämnderna och de kommunala bolagen AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB,
Sankt Kors AB och Tekniska Verken i Linköping AB (publ.) årligen redovisar
vidtagna åtgärder och planerade åtgärder för kommande år för att uppnå målet
om koldioxidneutralitet 2025. Nämnderna redovisar detta i sina
verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsen föreslås även besluta att
kommundirektören får i uppdrag att följa upp och ge förslag på eventuell
justering av befintliga beräkningsgrunder samt ytterligare insatser för att uppnå
målet om koldioxidneutralitet. Uppföljningen ska redovisas till
kommunstyrelsen senast under andra kvartalet 2020.
________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Koldioxidneutralt Linköping 2025, handlingsplan, 2018-08-10
Bilaga – Kommunkoncernens handlingsplan 2018-2020 för koldioxidneutralt Linköping 2025
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Bakgrund
Handlingsplanen utgår från Linköpings kommuns övergripande mål om
koldioxidneutralitet, som innebär att kommunen till år 2025 inte ska tillföra
något nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Målet är geografiskt satt, vilket
innebär att nettotillskottet av koldioxid utgår från Linköpings kommuns
geografiska yta. Därför baseras handlingsplanen på såväl åtgärder inom den
kommunala organisationen som på åtgärder riktade mot medborgare och
näringsliv där Linköpings kommun strävar efter att fungera som det goda
exemplet.
Uppdrag
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att redovisa
kommunkoncernens pågående och planerade åtgärder för att uppnå målet om
koldioxidneutralt Linköping 2025. Redovisade åtgärder skulle därefter
sammanställas i en kommungemensam handlingsplan för koldioxidneutralitet.
Handlingsplanen innehåller en sammanställning av åtgärder baserat på
underlag inhämtat från


Samtliga förvaltningar



AB Stångåstaden



Lejonfastigheter AB



Sankt Kors fastighets AB



Tekniska Verken i Linköping AB (publ.)

Åtgärderna innefattar såväl direkta som indirekta minskningar av
koldioxidutsläpp, tidsplanering samt uppskattad förändring i energianvändning.
Förvaltningarna respektive bolagen har själva sammanställt pågående och
planerade åtgärder för åren 2018-2020.
Identifierade fokusområden
I handlingsplanen har fem olika fokusområden identifierats:


Förnyelsebar och resurseffektiv elproduktion. Linköpings kommun ska
vara en föregångskommun när det gäller energiproduktion och
energianvändning.



Effektiv energianvändning. Kommunens och de kommunala bolagens
fastigheter ska energieffektiviseras för att minska koldioxidutsläpp och
energikostnader samt för att förbättra boendemiljön.
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Klimateffektiva transporter och resor. Linköpings kommun ska vara det
goda föredömet för invånare och näringsliv avseende hållbara
transporter.



Klimateffektivt näringsliv. För att nå målet om ett koldioxidneutralt
Linköping 2025 måste näringsliv, ideella organisationer, universitet
såväl som andra kommuner involveras i arbetet.



Klimatsmarta Linköpingsbor. Målet om koldioxidneutralitet uppnås
tillsammans med medborgare. Linköpings kommun ska underlätta för
Linköpingsborna att vara klimatsmarta.

Utöver dessa finns även kommunikation- och informationsåtgärder samt
upphandling som utgör tvärgående teman som finns integrerade i samtliga
fokusområden.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering av föreslagna åtgärder sker inom den ekonomiska ram som anges
i kommunens budget med flerårsplan.
Kommunala mål
Handlingsplanen är utformad för att konkretisera åtgärder för att uppnå det
kommunala målet 5. En ekologiskt hållbar kommun.
Jämställdhet
Kvinnors och mäns levnadsvanor skiljer sig åt vilket medför att mäns
energianvändning och klimatavtryck är högre än kvinnors. Kvinnor drabbas
dock i högre utsträckning än män av klimatförändringarnas effekter. Åtgärder
som syftar till minskad klimatpåverkan är därför jämställdhetsfrämjande.
Samråd
Handlingsplanen baseras på åtgärder som förvaltningarna och de kommunala
bolagen AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB, Tekniska verken i Linköping
AB (publ.) och Sankt Kors fastighets AB själva har föreslagit och planerat för
åren 2018-2020. Handlingsplanen har skickats ut till samtliga förvaltningar och
nämnda bolag för synpunkter och därefter justerats.
Uppföljning och utvärdering
Nämnderna redovisar årligen till kommunstyrelsen de åtgärder i
handlingsplanen som vidtagits för att nå målet om koldioxidneutralitet 2025.
Redovisningen sammanställs i respektive verksamhetsberättelse. De
kommunala bolagen redovisar årligen de åtgärder som vidtagits och planeras
för kommande år för att nå målet om koldioxidneutralitet 2025. En uppföljning
av handlingsplanen redovisas 2020.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Hållbarhetschef
Samtliga förvaltningar
AB Stångåstaden
Sankt Kors AB
Tekniska Verken i Linköping AB
(publ.)
Lejonfastigheter AB
Kanslienheten (uppdrag)

