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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Erika Weddfelt

2018-06-19

Dnr KS 2018-432

Kommunstyrelsen

Klimatanpassningsprogram, antagande
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Klimatanpassningsprogram för Linköpings kommunkoncern fastställs.
2. Kommunstyrelsen uppdras att i samråd med nämnder och bolag ta fram och
senast i maj 2019 fastställa handlingsplan för klimatanpassning för att nå
programmets intentioner.
Ärende
Kommunledningsförvaltningen föreslår att föreliggande förslag på
klimatanpassningsprogram fastställs för nämnder och bolag inom kommunen.
Linköpings kommun saknar idag ett övergripande styrdokument som samlar
behovet av klimatanpassning inom kommunen, det vill säga anpassning till
redan pågående klimatförändringar och sådan förändringar som inte kommer
att kunna förhindras.
Syftet med klimatanpassningsprogrammet är att skapa en helhetsbild över
risker kopplade till dessa klimatförändringar, samt att peka ut långsiktiga
inriktningar och strategier med prioritering av särskilda utvecklingsinsatser.
Avsikten är att programmet sedan ska konkretiseras i en handlingsplan som ska
ligga till grund för klimatanpassning inom kommunen. Handlingsplanen
kommer att utgöra underlag i det ordinarie budgetarbetet.
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Klimatanpassningsarbetet syftar till att kommunens förvaltningar och bolag ska
kunna bedriva den verksamhet som organisationen är skyldig att bedriva även i
ett föränderligt klimat. Handlingsplanen ska vara färdig i maj 2019.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Klimatanpassningsprogram, antagande, 2018-06-19
Bilaga 1 – Klimatanpassningsprogram 2018-2021
Bilaga 2 – Samrådsredogörelse
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Bakgrund
Det meteorologiska klimatet håller på att förändras. Linköpings kommun
saknar idag en övergripande plan för klimatanpassning. Kommunfullmäktige
beslutade 2015-11-03, § 419, att ta fram en klimatanpassningsplan samt att
identifiera klimatrisker och prioritera anpassningsåtgärder för
dagvattenhantering. Även i kommunens risk- och sårbarhets analys 2015 listas
upprättande av klimatanpassningsplan som åtgärd.
För att följa kommunens struktur för styrdokument har ett
klimatanpassningsprogram tagits fram för att peka ut långsiktiga inriktningar
och strategier med prioritering av särskilda utvecklingsinsatser. Avsikten är att
utifrån detta ta fram en handlingsplan som kommer att ligga till grund för
nämndernas budgetarbete. Utgångspunkten har varit en helhetssyn på
klimatrisker kopplade till kommunkoncernens ansvarsområden.
Ekonomiska konsekvenser
Klimatanpassningsprogrammet kommer att verkställas i kommunen genom en
handlingsplan för klimatanpassning. Denna kommer utgöra underlag för
kommunens ordinarie budgetarbete.
Avsikten är att undvika okontrollerade ekonomiska (och andra) konsekvenser
som kan komma att uppstå längre fram till följd av redan pågående
klimatförändringar och sådana förändringar som inte kommer att kunna
förhindras.
Kommunala mål
Klimatanpassningsprogrammet påverkar i första hand följande kommunala mål
4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv
5. En ekologiskt hållbar kommun
6. Fler bostäder för en växande kommun
10. En ekonomiskt hållbar kommun
Samråd
Samråd har skett skriftligen med Utbildningsförvaltningen, Kultur- och
fritidsförvaltningen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Omsorg- och
äldreförvaltningen, Socialförvaltningen, Leanlink, Tekniska verken i
Linköping AB, Lejonfastigheter AB, AB Stångåstaden, Sankt Kors Fastighets
AB, Räddningstjänsten i Östra Götaland, AB Kinda Kanal, Linköping City
Airport AB, Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB. Inkomna
yttranden har sammanställts i samrådsredogörelse där det framgår hur
respektive synpunkt har hanterats.
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Uppföljning och utvärdering
Handlingsplan för klimatanpassning baserat på klimatanpassningsprogrammet
kommer att tas fram och utgöra underlag till den ordinarie budgetprocessen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Biträdande kommundirektör
Hållbarhetschef
Miljöstrateg
Kanslienheten (uppdrag)

