KASKAD WORKSHOP 7–8 mars 2018

Klimatanpassa kommunens
Dricksvattenförsörjning
Klimat- och väderförändringarna har redan påverkat dricksvattenförsörjningen i flera av
landets kommuner. Problem med försörjningen av dricksvatten får stora konsekvenser
för samhället. Länsstyrelsen Östergötland bjuder tillsammans med Livsmedelsverket in
länets kommuner till en två-dagars workshop.
Syftet är att förse kommunerna med ny kunskap och nya verktyg för att kunna starta eller
fortsätta sin klimatanpassning. Metoden som presenteras -KASKAD- kommer att finnas i
en handbok som utvecklas av Livsmedelsverket i brett samarbete med fler myndigheter
och representanter från VA-Sverige.

För vem?
Kommunpolitiker • kommunledning • tjänstemän på kommunala förvaltningar •
dricksvattenproducenter/tekniskt kontor • miljökontor • samhällsplanerare •
beredskapssamordnare/säkerhetssamordnare.
Störningar i dricksvattenförsörjningen påverkar all verksamhet i samhället. För att få
mesta möjliga nytta av de två dagarna är det därför viktigt att representanter för flera
olika funktioner i kommunen deltar. Ett alternativ för politiker som inte har möjlighet att
sätta av två dagar är att enbart delta i redovisningen av anpassningsplanerna efter lunch
dag 2. Ju fler kommuner som deltar desto bättre bild får ni av länets specifika
förutsättningar, problem och möjligheter.

Plats och tid: Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14, Linköping, 7–8 mars 2018, start
09.00 båda dagarna, kaffe och smörgås från 8.30.
Anmälan: Sista anmälningsdag: 16 februari. Anmäl dig här
Läs mer om program och förberedelse på nästa sida

Vad innehåller programmet?
Dag 1 – Tid 09.00-17.00
Workshopen inleds med ett kompetenshöjande pass och efter lunch startar arbetet med
att ta fram en systemanalys och klimatanalys för er kommun – baserade på dagsläget,
framtidsplaner och SMHI:s regionala klimatanalyser. Utifrån det gör ni sedan en riskoch sårbarhetsanalys.
Dag 2 – Tid 09.00-16.00
Andra dagen fortsätter ni klimatanpassningsarbetet med att göra en åtgärdsanalys och –
om vi hinner – en anpassningsplan. Efter lunch redovisas resultatet.
Länsstyrelsen presenterar aktuella satsningar och kommande stöd till kommunernas
arbete med nya vattenskyddsområden och reservvattentäkter. Experter från bland
andra SMHI, SGU och Livsmedelsverket kommer att vara på plats för att besvara frågor
och bidra med specialistkunskap.

Hur kan ni förbereda er?
Följande underlag behöver ni ha med er för att få maximalt utbyte av dagarna.
Hur framtiden ser ut
• Befolkningsprognoser
• Expanderingsplaner för VA
• Politiska mål som påverkar dricksvattenproduktionen
Data om nuläget
• Kvaliteten på råvatten
• Produktionskapaciteter
• Vattendomar
• Uttagsrätter
• Mängd tillgängligt råvatten
• Eventuella väderhändelser som påverkat råvatten eller dricksvatten

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland, växel: 010-223 30 00
Kontaktpersoner: Anna Bratt, telefon 010-223 50 00, anna.bratt@lansstyrelsen.se
Pär Aleljung, Livsmedelsverket, par.aleljung@slv.se
Kostnad: Livsmedelsverket står för Workshopen, Länsstyrelsen bjuder på förmiddagsoch eftermiddagsfika samt lunch
Anmäl dig här! Eller via Kalender på Länsstyrelsen Östergötlands webbsida
www.lansstyrelsen.ostergötland

