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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Magdalena Fallde

2019-05-14

Dnr KS 2019-378

Kommunstyrelsen

Klimatråd i Linköpings kommun, inrättande
Förslag till beslut
1. Ett klimatråd i Linköpings kommun inrättas.
2. Klimatrådet sammanträder inom ramen för kommunstyrelsens strategiska
utskott enligt föreslagen organisation.
Ärende
I kommunens budget för 2019 med plan för 2020-2022 den 4 december 2018 §
285, fick kommunstyrelsen ett strategiskt utvecklingsuppdrag bestående i att
etablera ett klimatråd i Linköpings kommun. Enligt uppdraget ska klimatrådet
sammanträda inom ramen för kommunstyrelsens strategiska utskott och extern
expertkompetens ska kopplas till rådet.
Rådets övergripande syfte är att partiöverskridande diskutera strategiska frågor
inom miljö- och klimatområdet med stöd av kommunens tjänstepersoner och
extern expertkompetens.
Sedan 2017 finns ett nationellt klimatpolitiskt råd vars uppdrag bland annat
består i att utvärdera regeringens politik samt beslutsunderlag kopplade till
klimatområdet. Med inspiration från det nationella rådet inrättade Lunds
kommun ett klimatpolitiskt råd 2018 med syftet att granska kommunens arbete
för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning. Vid utformningen av
Linköpings kommuns klimatråd har erfarenheter gällande mål och struktur från
Lunds kommuns klimatpolitiska råd tillvaratagits.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Kommunledningsförvaltningen föreslår att ett klimatråd i Linköpings kommun
inrättas och arbetar utifrån följande målsättningar och organisation:


Rådet ska utgöra ett forum som genom regelbunden återrapportering
och dialog med förtroendevalda och tjänstepersoner bistår kommunen
med omvärldsbevakning och utvärdering/rådgivning kopplat till
kommunens mål och arbete inom klimatområdet.



Rådet ska stödja kommunen i att utforma ett framgångsrikt lokalt
klimatarbete som präglas av målet om koldioxidneutralitet 2025.

2 (5)



Rådet ska utöver kommunstyrelsens strategiska utskott bestå av externa
ledamöter från Linköpings universitet, VTI och SMHI. Ledamöterna
har expertkompetens inom områden såsom exempelvis klimat och
klimatanpassning, energieffektivisering, transporter, samhällsplanering
samt robust och förnyelsebar elproduktion.



Rådet sammanträder två tillfällen per år inom ramen för
kommunstyrelsens strategiska utskott och leds av kommunstyrelsens
ordförande.
_________

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Klimatråd i Linköpings kommun, beslut, 2019-05-14
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Bakgrund
Inrättandet av ett klimatråd i Linköpings kommun har sin bakgrund i det
strategiska uppdrag som kommunstyrelsen fick i kommunens budget för 2019
med plan för 2020-2022 den 4 december 2018 § 285, att etablera ett klimatråd.
Enligt uppdraget ska klimatrådet utgöras av kommunstyrelsens strategiska
utskott och extern expertkompetens ska kopplas till rådet.
Rådets övergripande syfte är att partiöverskridande diskutera strategiska frågor
inom miljö- och klimatområdet med stöd av kommunens tjänstepersoner och
extern expertkompetens.
Sedan 2017 finns ett nationellt klimatpolitiskt råd vars uppdrag bland annat
består i att utvärdera regeringens politik samt beslutsunderlag kopplade till
klimatområdet. Med inspiration från det nationella rådet inrättade Lunds
kommun ett klimatpolitiskt råd 2018 med syftet att granska kommunens arbete
för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning. Vid utformningen av
Linköpings kommuns klimatråd har erfarenheter gällande mål och struktur från
Lunds kommuns klimatpolitiska råd tillvaratagits.
Klimatråd i Linköpings kommun
Kommunledningsförvaltningen föreslår följande mål och organisation för
klimatrådet:
Mål och tematisk inriktning
Det övergripande syftet med rådet är att det ska utgöra ett forum som genom
regelbunden återrapportering och dialog med förtroendevalda, tjänstepersoner
och externa experter bistår kommunen med omvärldsbevakning och
utvärdering/rådgivning kopplat till kommunens mål och arbete inom
klimatområdet. Rådet ska stödja kommunen i att utforma ett framgångsrikt
lokalt klimatarbete som präglas av målet om koldioxidneutralt Linköping 2025.
Tema för rådets sammanträden varierar men fokuserar främst på följande
områden:


Utsläppsminskningar, till exempel minskade utsläpp från transporter
och elproduktion, CCS, beräkningsgrunder för målet om
koldioxidneutral kommun och främjande insatser.



Energieffektivisering, till exempel energianvändning inom den byggda
miljön.



Energisäkerhet- och försörjning, till exempel robusta energisystem och
produktion av förnybar el.



Klimatanpassning.
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Organisation
Rådet leds av kommunstyrelsens ordförande och utgörs av kommunstyrelsens
strategiska utskott där samtliga kommunalråd är ledamöter. Rådet
sammanträder två gånger per år.
Rådet består också av en tvärvetenskaplig expertgrupp där sakkunniga från
Linköpings universitet, VTI och SMHI deltar som ledamöter. Ledamöterna,
totalt 6-8 personer, ska ha expertkompetens inom följande prioriterade
områden:


Klimat och klimatanpassning



Förnyelsebar, resurseffektiv och robust elproduktion



Effektiv energianvändning i bebyggelse



Klimateffektiva transporter och resor



Samhällsplanering med klimat i centrum



Klimatsmarta Linköpingsbor

Rådets externa ledamöter utses av hållbarhetschef efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande.
Utöver rådets externa ledamöter kan även ytterligare deltagare bjudas in, såväl
forskare som tjänstepersoner inom kommunkoncernen. En ledamot som inte
har möjlighet att delta vid ett sammanträde kan skicka annan lämplig ersättare
från sin organisation.
Ekonomiska konsekvenser
Inrättande av ett klimatråd medför inga ekonomiska konsekvenser eftersom
rådets sammanträden sker inom ramen för kommunstyrelsens strategiska
utskott.
De externa ledamöterna i rådet erhåller ingen ersättning eftersom deras
medverkan utgör en del i den så kallade tredje uppgiften för högskolor och
universitet. Enligt högskolelagen ska högskolor och universitet samverka med
det omgivande samhället och verka för att forskningsresultat kommer till nytta.
Externa ledamöter verksamma vid VTI och SMHI omfattas inte av
högskolelagen och tredje uppgiften. Efter samråd med generaldirektör på VTI
och forskningschef på SMHI har dessa godkänt medarbetares deltagande vid
rådens sammanträden utan ersättning.
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Kommunala mål
Kommunala mål som berörs är främst 2. Klimatsmart kommun, 3. Attraktiv
kommun och 5. Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt.
Jämställdhet
En jämn könsfördelning ska eftersträvas bland de deltagande forskarna i
Linköpings kommuns klimatråd.
Rådet ska i sin verksamhet ta del av och uppmärksamma forskning relaterad till
klimat och genus.
Uppföljning och utvärdering
Uppdraget återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och
årsredovisning.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Hållbarhetschef, Linda Malmén
Kommunkansliet

