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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Caroline Eliasson

2019-10-28

Dnr KS 2019-780

Kommunstyrelsen

Projekt CO2-budget, information
Förslag till beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Under våren 2019 har Kommunledningsförvaltningen utrett möjligheterna med
framtagande av en koldioxidbudget och kommer under hösten 2019 att gå
vidare med detta i samarbete med Uppsala universitet. Avtal om samarbete
med Uppsala universitet har signerats av hållbarhetschef i Linköpings kommun
daterat 2019-10-23. Koldioxidbudgeten kommer även att utgöra ett av
underlagen för det pågående arbetet med framtagning av ett energi- och
klimatprogram.
Med koldioxidbudget menas ett verktyg som används för att fördela de
begränsade globala utsläppen av koldioxid som kan rymmas inom ramen för att
uppnå Parisavtalet. Ekonomiska aspekter är inte en del i en sådan budget.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att informationen noteras.
__________
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Bakgrund
Med koldioxidbudget avses ett verktyg som används för att fördela de
begränsade globala utsläppen av koldioxid som kan rymmas inom ramen för att
uppnå Parisavtalet, till olika geografiska nivåer, såsom kommuner eller länder.
Ekonomiska aspekter är inte en del i en sådan budget. Budgeten tas fram
utifrån Parisavtalets ramar och kommer att ge information om hur kommunens
utsläpp av koldioxid behöver minska under kommande år för att leva upp till
målformuleringarna i det avtalet.
Den kommunala koldioxidbudgeten kommer också att utgöra underlag i det
fortsatta arbetet med klimatfrågor inom kommunen och framförallt som ett
komplement till energi- och klimatprogrammet som kommer att tas fram.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för att ta fram en koldioxidbudget för Linköpings kommun är
25 000 kronor. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ekonomiska ram.
Kommunala mål
Det kommunövergripande mål som främst berörs är Samhälle: Klimatsmart
kommun. Beslutet förväntas även bidra positivt till målet om koldioxidneutralt
Linköping 2025.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Beslutet förväntas inte 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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Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Hållbarhetschef, Linda Malmén

