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Tjänsteskrivelse
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

2021-10-20

Dnr SBN 2021-762

Mikael Sonesson
Samhällsbyggnadsnämnden

Remissyttrande, klimat- och energiprogram 2022-2030
för Linköpings kommun
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Synpunkter på Klimat- och energiprogram för Linköpings kommun 20222030 avges till kommunstyrelsen enligt Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-24 § 242 att remittera Klimat- och
energiprogram för Linköpings kommun 2022-2030 till samtliga nämnder och
kommunala bolag, Region Östergötland samt länsstyrelsen Östergötland. I
tillhörande missiv önskar kommuledningförvaltningen att respektive nämnd
och bolag bifogar en konsekvensbedömning av programmets föreslagna mål
till sina yttranden.
Klimat- och energiprogrammet syftar till att komplettera målet om ett
koldioxidneutralt Linköping 2025 med långsiktiga mål och prioriterade
insatsområden för kommunens klimat- och energiarbete. Programmet utgör
kommunens samlade energiplan, i enlighet med de krav som uttrycks i Lag
(1977:439) om kommunal energiplanering.
Tjänstepersoner från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har bidragit i
arbetet med programmet.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden lämnar sitt yttrande över Klimat- och
energiprogram 2022-2030 för Linköpings kommun enligt förvaltningens
förslag.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Remissyttrande, klimat- och energiprogram 2022-2030 för Linköpings
kommun, 2021-10-20
Bilaga 1 – Klimat- och energiprogram 2022-2030 för Linköpings kommun, remissversion
Bilaga 2 – Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande
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Bakgrund
Klimat- och energiprogrammets övergripande mål är att Linköpings kommun
ska bidra till att kommungeografin ska uppnå netto-noll utsläpp av
växthusgaser 2045. Linköpings kommunkoncern föreslås ligga i linje med
målnivån. Koncernens interna klimat- och energimål definieras även genom
prioriterade insatsområden med tillhörande insatsmål.
Programmet ska utgöra kommunens samlade energiplan, i enlighet med de
krav som uttrycks i Lag (1977:439) om kommunal energiplanering. Enligt
lagen ska samtliga kommuner ha en plan för tillförsel, distribution och
användning av energi i kommunen. Linköpings kommun saknar i dagsläget en
samlad kommunal energiplan.
Klimat- och energiprogrammet är av styrdokumentstypen program enligt
kommunens struktur för politiska styrdokument. Ett program ska gälla för hela
kommunkoncernen och innehålla långsiktiga politiska prioriteringar och
inriktningar. Ett program ska inte innehålla konkreta och tidsatta aktiviteter
eller beskrivningar av utförande/genomförande.
Kommunledningsförvaltningen vill att den konsekvensbedömning som
efterfrågas utgår från remissinstansens verksamhet och så långt som möjligt
beskriver vilka åtgärder/insatser som behöver vidtas för att nå målen, samt vad
det i sin tur leder till för eventuella kostnader. Eftersom föreslagna mål som
berör samhällsbyggnadsnämnden är översiktliga har även
konsekvensbedömningen gjorts på en översiktlig nivå.
Ekonomiska konsekvenser
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av klimat- och
energiprogrammets ekonomiska konsekvenser för samhällsbyggnadsnämnden
beskrivs i förslag till yttrande (bilaga 2)
Kommunala mål
Ärendet berör främst kommunfullmäktiges övergripande mål ”ett klimatsmart
Linköping”.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande föreslår att
klimat- och energiprogrammet beskriver medvetenhet om olika gruppers
förutsättningar för och behov av mobilitet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Leif Lindberg

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen

