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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Pernilla Rosengren

2020-09-09

Dnr SON 2020-793

Social- och omsorgsnämnden

Koldioxidneutralt Linköping 2021-2023 med utblick mot
2025, synpunkter på Kommunkoncernens handlingsplan
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Yttrande över kommunkoncernens handlingsplan för koldioxidneutralt
Linköping 2021-2023 med utblick mot 2025, avges till
kommunledningsförvaltningen enligt social- och omsorgsförvaltningens
förslag.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade den 18 augusti 2020 att remittera
Kommunkoncernens handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2021-2023
med utblick mot 2025 till berörda nämnder och kommunala bolag för yttrande.
I remissen önskar kommunledningsförvaltningen särskilt att respektive nämnd
och bolag beaktar möjligheterna till genomförandet av ytterligare åtgärder
utöver de som redovisas i den föreslagna handlingsplanen. Detta mot bakgrund
av att Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att de aktiviteter som
redovisas i handlingsplanen inte är tillräckliga för att målet ska uppnås.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Social- och omsorgsförvaltningen har identifierat och bidragit med ett antal
aktiviteter till handlingsplanen. Förutom de redan identifierade aktiviteterna
föreslås följande tillägg:


Kartlägga möjligheten att upprätta miljörum med sopsortering och vid
möjlighet införa sopsortering på samtliga boenden/verksamheter.



Införa arbetssätt på förvaltningen med att följa upp, identifiera och
arbeta med ytterligare aktiviteter inom klimat- och miljöområdet. (År
2020-2023)

Handlingsplanen ska bidra till att förverkliga det kommunala målet: Ett
klimatsmart Linköping, där ett koldioxidneutralt Linköping 2025 ingår. Socialoch omsorgsnämnden föreslås avge yttrande enligt social- och
omsorgsförvaltningens förslag.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Kommunkoncernens handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 20212023 med utblick mot 2025, synpunkter på handlingsplan, 2020-09-01
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Bakgrund
Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral
2025. Det innebär att kommunen inte ska tillföra något nettotillskott av
koldioxid till atmosfären.
Kommunstyrelsen antog en koncerngemensam handlingsplan för
koldioxidneutralt Linköping 2025 den 13 november 2018 § 409.
Handlingsplanen redovisade en sammanställning av aktiviteter som
kommunkoncernens förvaltningar och fyra största bolag skulle arbeta med
under åren 2018-2020 för att bidra till att målet om en koldioxidneutral
kommun 2025 skulle uppnås. Inom Social- och omsorgsnämnden samt
Äldrenämndens område identifierades åtgärden: Omsorg om miljön, inklusive
åtgärder kring t ex transporter, elanvändning, avfall.
I samband med att handlingsplanen antogs fick kommundirektören i uppdrag
att följa upp och om så krävdes föreslå ytterligare åtgärder för att målet ska
uppnås. Handlingsplanen för 2021-2023 baseras därför på nya eller löpande
aktiviteter vilka dels gäller för enskilda förvaltningar och bolag och dels
aktiviteter som är gemensamma för förvaltningarna och bolagen.
Vid uppföljningen av åtgärder, genomförd maj-juni 2020, redovisades att
åtgärden Omsorg om miljön avvecklats enligt beslut av social- och
omsorgsnämnden samt äldrenämnden. De aktiviteter som ryms inom det
Omsorg om miljön bedöms ingå i dagens systematiska miljöarbete i
kommunen. Omsorg om miljön ersattes av en miljöskrivelse i
förfrågningsunderlaget inom särskilda verksamhetskrav, vilken hänvisas till i
avtal med utförare.
Vid uppföljningen fick förvaltningar och bolag även föreslå ytterligare
åtgärder. Social-och omsorgsförvaltningen identifierade ett antal aktiviteter via
en enkät till förvaltningens medarbetare. Utvalda aktiviteter skickades sedan
till kommunledningsförvaltningen i juni 2020.
I handlingsplanen är aktiviteter och åtgärder uppdelade i gemensamma
aktiviteter för samtliga förvaltningar och bolag och aktiviteter specifika för de
olika förvaltningarna och bolagen. Aktiviteterna redovisas utifrån ett antal
insatsområden och verktyg:


Förnybar och resurseffektiv elproduktion.



Effektiv energianvändning



Klimateffektiva transporter och resor.



Klimateffektivt näringsliv.

4 (6)



Klimatsmarta Linköpingsbor.



Informations- och kommunikationsinsatser



Upphandling

Förslag från social- och omsorgsförvaltningen med kommentarer
Identifierade nya åtgärder för social- och omsorgsförvaltningens område:
Insatsområde

Åtgärd

År

Kommentar till
åtgärderna.
Kommentarerna nämns
inte i planen.

Effektiv
energianvändning

Kartlägga om och på
vilket sätt
samverkansfrågor kring
miljö och klimat kan
bedrivas ihop med
Leanlink.

En ytterligare kartläggning
behövs.

Effektiv
energianvändning

Möjliggör kravställan
på energismart
förvaltning av
fastigheter inom SOFs
och nämndens
ansvarsområde.

En ytterligare kartläggning
behövs. Men i det kan
innefatta exempelvis
energibesparande
belysning, internet-of things- (IOT)-lösningar och
solceller.

Effektiv
energianvändning

Kartlägga möjligheten
att upprätta miljörum
med sopsortering på
samtliga
boenden/verksamheter.

Möter även mål i
kommunens
Renhållningsordning.

Effektiv
energianvändning

Se över användningen
2021
av förbrukningsvaror på
förvaltningen

En ytterligare kartläggning
behövs. Men det kan
innefatta exempelvis att
minska nyinköp, ta bort
pappersmuggar och minska
utskrifter.
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Klimateffektiv
a transporter
och resor

Arbete med digitala
tillämpningar för att
minska behov av
resande hos utförare.

20202021

Redan påbörjade åtgärder
som bör nämnas i
sammanhanget:
Digital tillsyn och
Skypemöten för
vårdplanering.
Kartläggning behövs för
ytterligare aktiviteter.

Information
och
kommunikatio
n

Informationskampanj
om klimat och miljö för
medarbetare på
förvaltning

2021

För att öka kunskapen hos
SOFs medarbetare och
därigenom möjliggöra
förslag på ytterligare
aktiviteter för att minska
koldioxidutsläpp.

Upphandling

Arbete med och
uppföljning av nytt
miljö- och klimatkrav i
avtal mot utförarna.

20202021

Tillse att kommunikation om
miljö- och klimatkrav
gentemot utförarna stärks
och sker med
regelbundenhet för att visa
på nödvändigheten i
området.
Tillse att uppföljning av
efterlevnad sker. Tillse
tydlighet i vad som sker vid
utebliven efterlevnad.

Till ovan tillkommer ytterligare tillägg, se rubrik Ärende samt aktiviteter som
är gemensamma för samtliga berörda förvaltningar och bolag (se sidan 15 i
Kommunkoncernens handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2021-2023
med utblick mot 2025).
Aktiviteterna utgår från social- och omsorgsnämndens rådighet.
Ekonomiska konsekvenser
Arbetet med aktiviteterna i handlingsplanen genomförs inom ramen för
nämndens ekonomiska ramar under 2021.
Enskilda aktiviteter från 2022 och framåt kommer att prövas i samband med
budgetarbetet.
Kommunala mål
Kommunala mål som berörs är Ett klimatsmart Linköping.
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Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Uppföljning och utvärdering
Samtliga nämnder redovisar årligen i sina verksamhetsberättelser vilka
aktiviteter som vidtagits för att nå målet om koldioxidneutralitet 2025.
En uppföljning och uppdatering av handlingsplanen redovisas senast under
tertial 2 år 2023.
För närvarande pågår en kartläggning av hur källsortering fungerar i
kommunens särskilda boenden. När den är klar kommer resultatet att redovisas
för nämnden.
När kommunen har fastställt handlingsplanen avser social- och
omsorgsförvaltningen kommunicera med utförare om innehållet i planen och
hur utförare kan bidra till ett koldioxidneutralt Linköping.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist
Beslutet skickas till:
kommunledningsförvaltningen@linkopi
ng.se

