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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Linda Malmén

2018-11-05

Dnr KS 2018-430

Kommunstyrelsen

Hållbarhetsrapport för Linköpings kommun
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen noterar hållbarhetsrapport för verksamhetsår 2017.
Ärende
En Hållbarhetsrapport ska enligt beslut av kommunstyrelsen den 20 juni 2006,
§ 273 göras en gång per mandatperiod för att ge en lägesbild av
hållbarhetsarbetet inom kommunens verksamheter.
Kommunledningsförvaltningen har dock för avsikt att ta fram rapporten årligen
för notering i kommunstyrelsen.
Rapporten utgörs av en lägesbild för Linköpings kommun gällande social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet utifrån en jämförelse med liknande
kommuner i storlek. Jämförelsen har gjorts utifrån indikatorer från Kolada.
Utöver det finns också en fördjupning över utvecklingen i Linköpings
stadsdelar och tätorter samt en kortfattad sammanställning över genomförda
åtgärder inom hållbarhetsområdet för kommunens nämnder/förvaltningar och
bolag. Energi- och klimatbokslut för kommunkoncernen avseende 2017 är
också inkluderat i rapporten.
__________
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Beslutsunderlag:
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Bakgrund
En Hållbarhetsrapport ska enligt beslut av kommunstyrelsen den 20 juni 2006,
§ 273 göras en gång per mandatperiod för att ge en lägesbild av
hållbarhetsarbetet inom kommunens verksamheter. Senaste
hållbarhetsrapporten togs fram för verksamhetsåret 2013.
Kommunledningsförvaltningen har dock för avsikt att från och med 2018 ta
fram rapporten årligen för notering i kommunstyrelsen. Rapportens syfte är att
utgöra ett planeringsunderlag för bland annat kommunens budget.
Föreliggande rapport avser verksamhetsåret 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Rapporten ger enbart en lägesbild och omfattar inte några åtgärder som innebär
några ekonomiska konsekvenser.
Kommunala mål
Rapporten berör hela hållbarhetsområdet och därmed i stort sett alla av
kommunens övergripande mål, men mer specifikt:
5. En ekologiskt hållbar kommun
7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
10. En ekonomiskt hållbar kommun
Jämställdhet
Rapporten innehåller inga beslut och jämställdhetsaspekten berörs därför inte
på det sättet. Viss redovisning av hur kommunen arbetar med jämställdhet
ingår, liksom könsuppdelad statistik där det är möjligt.
Samråd
Rapporten baseras på offentlig statistik och redovisningar, varför samråd inte
har genomförts.
Uppföljning och utvärdering
Hållbarhetsrapport tas fram årligen, nästa kommer att innefatta
verksamhetsåret 2018. Rapportens innehåll och omfattning kommer
kontinuerligt att prövas.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är ej påkallad.
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Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Linda Malmén, hållbarhetschef,

