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Energi- och klimatstrategi för Östergötland 2019-2023,
yttrande till länsstyrelsen Östergötland
Förslag till beslut
1. Yttrande avges enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
Ärende
Länsstyrelsen har gett Linköpings kommun möjlighet att yttra sig över Energioch klimatstrategi för Östergötland 2019-2023. Strategin har tagits fram av
Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland på uppdrag av regeringen.
Det övergripande syftet med strategin är regionala aktörer tillsammans ska
sätta en gemensam riktning och mål för energiomställning och minskad
klimatpåverkan. Vidare ska strategin utgöra ett stöd och vägledning för energioch klimatarbetet i länet.
Strategin innehåller sammanlagt sex regionala energi- och klimatmål med
fokus på:
•

Utsläpp av växthusgaser

•

Effektiv energianvändning

•

Produktion av förnybar energi

•

Växthusgasutsläpp från transporter

•

Utsläpp av växthusgaser från konsumtion

•

Mängden hushållsavfall
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Vidare innehåller strategin följande tematiska insatsområden med förslag på
strategiska åtgärder:
•

Förnybar och robust energiproduktion

•

Energi- och klimateffektivt näringsliv

•

Energi- och klimateffektiva bostäder och lokaler

•

Hållbara och effektiva transporter

•

Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion

•

Hållbart jord- och skogsbruk
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Energi- och klimatstrategi för Östergötland 2019-2023 innehåller mål och
insatsområden som till stor del ligger i linje med Linköpings kommuns
pågående arbete där bland annat målet om koldioxidneutralitet 2025 och
produktion av solel kan nämnas.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Linköpings kommun ställer sig
bakom förslaget till energi- och klimatstrategi med de synpunkter som följer i
bifogat yttrande. Kommunen kommer dock, vid behov, att anta egna mål och
arbeta med ytterligare insatser inom ramen för energi- och klimatområdet.
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Kommunala mål
Kommunala mål som berörs är främst Klimatsmart kommun och Stark röst –
regionalt, nationellt och internationellt.
Jämställdhet
Frågor som berör energi och klimat har en tydlig koppling till jämställdhet.
Handlingsplaner utifrån strategin tas fram av länsstyrelsen i samverkan med
länets aktörer. Linköpings kommun ser fram emot att ett
jämställdhetsperspektiv inarbetas i kommande handlingsplaner.
Samråd
Samråd har skett med Tekniska Verken i Linköping AB (publ.), Sankt Kors
Fastighets AB, AB Stångåstaden och Linköping City Airport AB. Bolagen,
som själva är remissinstanser, avser skicka in egna yttranden för de delar som
berör deras respektive verksamheter och har inget att erinra gällande
Linköpings kommuns yttrande.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.
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