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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Erika Weddfelt

2019-10-28

Dnr KS 2018-827

Kommunstyrelsen

Handlingsplan för klimatanpassning, antagande
Förslag till beslut
1. Handlingsplan för klimatanpassning antas.
2. Samtliga nämnder och bolag ska genomföra handlingsplanen.
3. Handlingsplanen följs upp i nämndernas och bolagens årsredovisningar.
Ärende
Föreliggande dokument är den handlingsplan för klimatanpassning som har
tagits fram för att uppnå intentionerna i kommunens
Klimatanpassningsprogram, vilket fastställdes av kommunfullmäktige 201809-25, § 219.
Klimatanpassningsprogrammet är ett övergripande styrdokument som pekar ut
långsiktiga inriktningar och strategier med prioritering av särskilda
utvecklingsinsatser för klimatanpassning inom kommunen. Samtidigt som
klimatanpassningsprogrammet fastställdes av kommunfullmäktige uppdrogs åt
kommunstyrelsen att i samråd med nämnder och bolag ta fram och fastställa en
handlingsplan. Handlingsplanen har tagits fram i samverkan och tar upp ett
antal åtgärder för nämnder och bolag att genomföra för att klimatanpassa
verksamheten.
Prognoser visar att årsmedeltemperaturen och årsmedelnederbörden kommer
att öka i Östergötland och att värmeböljor och skyfall kommer att bli allt
vanligare. Syftet med programmet och handlingsplanen är att säkerställa att
kommunens förvaltningar och bolag ska kunna bedriva den verksamhet som
organisationen är skyldig att bedriva även i ett föränderligt klimat.
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för klimatanpassning, antagande, 2019-10-28
Bilaga 1 - Handlingsplan för klimatanpassning
Bilaga 2 - Granskningsprotokoll
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Bakgrund
Det meteorologiska klimatet håller på att förändras och prognoser visar på
ökad årsmedeltemperatur, ökad årsmedelnederbörd, ökad förekomst av
värmebölja, ökad förekomst av skyfall med mera i Östergötlands län. Storleken
på förändringen beror bland annat på hur kraftfulla förebyggande
klimatåtgärder som sätts in i samhället både på lokal och på andra nivåer, men
även med de mest kraftfulla åtgärderna är förändring redan ett faktum.
För att säkerställa att kommunens förvaltningar och bolag ska kunna bedriva
den verksamhet som organisationen är skyldig att bedriva även i ett
föränderligt klimat beslutade kommunfullmäktige 2018-09-25, § 219, att
fastställa ett klimatanpassningsprogram för nämnder och bolag inom
Linköpings kommun. Klimatanpassningsprogrammet är ett övergripande
styrdokument för behovet av klimatanpassning inom kommunen som pekar ut
långsiktiga inriktningar och strategier med prioritering av särskilda
utvecklingsinsatser.
Samtidigt som klimatanpassningsprogrammet fastställdes uppdrogs åt
kommunstyrelsen att i samråd med nämnder och bolag ta fram och fastställa en
handlingsplan för klimatanpassning för att nå programmets intentioner.
Föreliggande dokument är den handlingsplan för klimatanpassning som har
tagits fram under ledning av Kommunledningsförvaltningen i samarbete med
kommunens övriga förvaltningar samt Tekniska verken i Linköping AB,
Lejonfastigheter AB, AB Stångåstaden samt Sankt Kors Fastighets AB.
Handlingsplanen innehåller ett antal åtgärder som behöver genomföras av
respektive nämnd och/eller bolag, många gånger i samarbete med andra
nämnder och/eller bolag inom kommunkoncernen.
Ekonomiska konsekvenser
Åtgärderna ska beaktas i respektive nämnds/förvaltnings samt bolags budget
och verksamhetsplan och därmed hanteras inom ramen för ordinarie
budgetprocess.
Ett av syftena med handlingsplanen 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. I handlingsplanen finns också åtgärder som syftar till att
se över försäkringsläget avseende risker kopplade till klimatförändringar, för
att tillse att dylika företeelser täcks in av befintliga försäkringar samt ge
möjlighet till förhandling av försäkringspremier som följd av ett gott
klimatanpassningsarbete.
Kommunala mål
Klimatanpassningsprogrammet påverkar i första hand följande kommunala mål
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Ett attraktivt och tryggt Linköpings Kommun



Ett klimatsmart Linköpings Kommun



Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i
centrum



Hög kunskap och skolor i framkant



Hållbar ekonomi



Hållbar verksamhetsutveckling



Attraktiv arbetsgivare

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Det finns en risk att kvinnor blir mer direkt drabbade av problem relaterade till
värmebölja inom välfärdstjänster då arbete med sårbara grupper (små barn,
äldre personer, sjuka personer) är kvinnodominerade yrken.
Samråd
Handlingsplanen har arbetats fram i samarbete mellan kommunens
förvaltningar och de fyra bolagen Tekniska verken i Linköping AB,
Lejonfastigheter AB, AB Stångåstaden och Sankt Kors Fastighets AB. Samråd
har skett skriftligen med Verksamhetsstöd och service,
Utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, Social- och omsorgsförvaltningen, Leanlink,
Tekniska verken i Linköping AB, Lejonfastigheter AB, AB Stångåstaden,
Sankt Kors Fastighets AB. Inkomna yttranden har sammanställts i ett
granskningsprotokoll där det framgår hur respektive synpunkt har hanterats.
Uppföljning och utvärdering
Åtgärderna ska beaktas i respektive nämnds/förvaltnings och bolags budget
och verksamhetsplan och därmed hanteras inom ramen för ordinarie
budgetprocess.
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:
Biträdande kommundirektör, Mikael
Borin
Hållbarhetschef, Linda Malmén
Miljöstrateg, Erika Weddfelt
Verksamhetsstöd och service
Leanlink
Utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Social- och omsorgsförvaltningen
Lejonfastigheter AB
AB Stångåstaden
Sankt Kors Fastighets AB
Tekniska verken i Linköping AB

