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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Caroline Eliasson

2019-10-31

Dnr KS 2018-433

Kommunstyrelsen

Biogas Research Center (BRC), avtal
Förslag till beslut
1. Avtal avseende medfinansiering av Biogas Research Center, BRC, under
en fyraårsperiod, etapp 3, ska tecknas. Avtalet innebär att kommunen
årligen medfinansierar BRC med 200 000 kronor samt bidrar med arbetstid
motsvarande 50 000 kronor per år, totalt 1 000 000 kronor.
2. Hållbarhetschef Linda Malmén ges i uppdrag att teckna avtalet.
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 samt att
forskningsresultaten kan användas inom de kommunala verksamheterna.
Under 2018 startades etapp 3 av BRC. Linköpings kommun beslutade i maj
2018 att underteckna en avsiktsförklaring som innebär fortsatt årlig
medfinansiering fram till 2022 i form av 200 000 kr kontant samt arbetstid
motsvarande 50 000 kr. Det är nu aktuellt att underteckna formellt avtal mellan
Linköpings kommun och deltagande parter. Avtalsförslaget bygger på tidigare
lämnad avsiktsförklaring.
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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. Avtalet innebär
således en total kostnad om 1 000 000 kr för avtalsperioden. Finansiering sker
inom kommunstyrelsens ram.
Kommunala mål
Det kommunövergripande mål som främst berörs är Samhälle: Klimatsmart
kommun. Beslutet förväntas även bidra positivt till målet om koldioxidneutralt
Linköping 2025.
Jämställdhet
Beslutet förväntas inte direkt påverka jämställdhet mellan könen.
Samråd
Samråd gällande avtalet har skett med Juridikenheten vilka tillstyrker förslag
till beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Biträdande kommundirektör,
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