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Datum

Diarienummer

2018-03-29

KS 2017/281

Kommunstyrelsen

Revidering av klimatanpassningsplan
I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen att ge Avdelningen för hållbar
utveckling i uppdrag att uppdatera Trelleborgs kommuns
Klimatanpassningsplan från 2013 så att beslut kan tas i kommunfullmäktige i
juni 2018.
Ett förslag till Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun 2018-2023
föreligger för beslut.

Beredning
Förslaget till Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun 2018-2023 består av
tre delar:
Del 1 beskriver vad klimatförändringar innebär och berättar vad som hänt i
Trelleborg historiskt samt hur planen hänger ihop med andra styrdokument.
Del 2 belyser olika framtidsscenarier och vilken effekt dessa får på
klimatförändringarna.
Del 3 listar åtgärder som redan utförts och som ligger framför oss att utföra.
Förslaget har tagits fram i en bred kommunövergripande samverkan där alla
förvaltningar och bolag bjudits in att medverka. Förslaget utgår från
Klimatanpassningsplanen från 2013 och utgör en uppdatering av denna, helt i
enlighet med beslutet.
Förslaget har därefter varit på en formell remiss till nämnder och bolag samt
ytterligare några instanser. Sammanlagt tio yttranden har kommit in. Dessa finns i
kommunens diarium (w3d3) och kan lämnas ut på begäran. Här redovisas en
sammanfattning av synpunkterna i varje enskilt yttrande med utgångspunkt från
rimlighet och relevans i svaren. Synpunkter som är vanligt återkommande i svaren
sammanfattas slutligen under egna rubriker.

Arbetsmarknadsnämnden:
Arbetsmarknadsnämnden anser att sakfrågan inte berör nämndens
verksamhetsområde och avstår därför från att yttra sig och godkänner förslaget.
Bildningsnämnden:

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Bildningsnämnden ställer sig bakom förslaget med motivation att
bildningsförvaltningens synpunkter beaktats under planens framtagande.
Samhällsbyggnadsnämnden:
Samhällsbyggnadsnämnden anser att en revidering av kommunens
klimatanpassningsplan är nödvändig, men ställer sig frågande till om någon
egentlig revidering finns, eftersom skillnaderna mellan den nuvarande planen och
det aktuella förslaget är väldigt liten.
Samhällsbyggnadsnämnden anser också att det är olyckligt att ett dokument med så
pass stor strategisk betydelse inte bearbetats mer omfattande, än endast under ett
förmiddagsmöte där tidigare ställningstaganden gåtts igenom.
Samhällsbyggnadsnämnden påtalar att ett flertal arbeten som tagits fram i
kommunen, efter att den första planen antogs, inte alls har kommit med i planen
(regelverk för dagvattenhantering, planer för Sjöstaden, översvämningskarta för
höga havsnivåer och skyfallskartering för centralorten). Nämnden lämnar också en
lång rad förslag till förbättringar och kompletteringar. Bland annat föreslås att
kommunen snarast bör sätta igång med omfattande utvecklings/utbildningsprogram
för beslutsfattare och tjänstepersoner kopplat till konsekvenser, åtgärder och
kostnader.
Servicenämnden:
Servicenämnden anser att planen på ett förtjänstfullt sätt beskriver de utmaningar
som kommunen står inför och de åtgärder som behöver göras.
Servicenämnden anser sig följa Boverkets krav på byggnation gällande kylning och
inväntar i övrigt mer fakta och ytterligare nationella krav och riktlinjer innan några
större åtgärder eller genomgångar av kommunens fastigheter behöver göras.
Socialnämnden:
Socialnämnden efterlyser större tydlighet kring vad som förväntas av
socialförvaltningen när det gäller ansvar, då socialförvaltningen inte nämns som
ansvariga för åtgärder som man anser sig ha ansvar för. I de fall där
socialförvaltningen tilldelas ansvar bör förväntningarna på insatser vara rimliga.
Socialnämnden efterlyser också en sammanfattande text som gör planen mer
tillgänglig.
Tekniska nämnden:
Tekniska förvaltningen har varit delaktig i framtagandet och anser sig också ha fått
gehör för ett antal synpunkter i ett tidigare skede.
Tekniska nämnden anser att det är ett stort problem att planen enbart speglar
problematiken från en kommunal horisont i stället för att återge det globala,
nationella och regionala perspektiv som krävs av samverkan och ansvarstagande
mellan många aktörer, myndigheter och allmänhet och efterlyser större samordning
när det kommer till ansvarsfrågor.
AB Visit Trelleborg:
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AB Visit Trelleborg ser mycket positivt på att det tas fram en plan för
klimatanpassning. Särskilt gällande Trelleborgs kommun som besöksdestination
ger klimatförändringarna nya utmaningar och nya möjligheter. Attraktiviteten för
den mer miljömedvetne besökaren behöver öka. Det kan ske genom att attraktiva
platser och upplevelser erbjudas utan att framtida generationers möjligheter att
njuta av detsamma försämras.
AB Visit Trelleborg ser både att besöksnäringen behöver förbereda sig för ett
förändrat klimat med exempelvis oförutsedda översvämningar i samband med
skyfall och att samhället behöver möta näringens behov av klimatsäkrad
infrastruktur och andra angelägna insatser.
AB TrelleborgsHem:
AB TrelleborgsHem anser att dokumentet är viktigt och väl genomarbetat. Man
ifrågasätter dock om den metod som beskrivs vara använd verkligen är genomförd i
planen.
Region Skåne; Regionala utvecklingsnämnden:
Region Skåne ser mycket positivt på att Trelleborgs kommun arbetar aktivt med
klimatanpassningsfrågan. Planen är ambitiös, visar att det finns hög kunskap i
frågan och innehåller med fördel många detaljerade förslag till åtgärder. Särskilt
beröms nytänkandet i planen gällande medborgardialogen och medborgarnas
delaktighet: ”Delaktigheten är också i sig en viktig hälsofrämjande faktor.” Att
kommunen även anlagt ett barnperspektiv på planen genom att låta en
gymnasieskola utgöra remissinstans lyfter Region Skåne som särskilt föredömligt.
Region Skåne efterlyser en bättre koppling till regionala mål och planer. Vidare
kan externa aktörer och samverkanspartners lyftas fram tydligare för att stärka
åtgärdsområdena.
Region Skåne pekar på några viktiga hälsoaspekter som ökad risk för nya
myggarter vid öppna dagvattenlösningar, som kan vara vektorer för nya
smittsamma sjukdomar, samt de förändringar i pollensäsongen som följer med
stigande temperaturer.
Söderslättsgymnasiet: Real Case
Tre elever i ämnet svenska på Resurscentrum på Söderslättsgymnasiet har
inbjudits, genom ett ”Real Case – lärande för hållbar utveckling”, att yttra sig. De
anser att planen är mycket bra och relativt lätt att förstå och berömmer särskilt den
lista som förklarar svåra begrepp.
Eleverna har valt att inrikta sitt yttrande på medborgardialog. De anser att det är en
mycket bra idé att upprätta en kommunikationsplan för att involvera invånarna i
Trelleborgs kommun. De framför flera kreativa idéer kring hur detta konkret kan
gå till – att åka ut i skolor och informera, att skapa ett konkret idéforum, inte bara
via internet, att skapa klimatteman för barn i Stadsparken med information
begriplig för barn, med mera.
Eleverna understryker också vikten av att medvetandegöra och utbilda
kommuninvånarna om det egna ansvarets betydelse, särskilt här i Trelleborg med
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tanke på närheten till havet och de problem som kan uppkomma främst för dem
som är bosatta utmed kusten.

Återkommande synpunkter
Vissa viktiga synpunkter återkommer i flera av remissvaren. Dessa kommenteras
här samlat under sina egna rubriker
1) Mål och visioner
Mål för klimatanpassningsarbetet. liksom vissa politiska ställningstaganden
exempelvis gällande strategier vid havsnivåhöjningar, saknas i planen
Kommentar: Det har dessvärre visat sig att det är riktigt svårt att hitta bra mål och
indikatorer för klimatanpassningsarbete. Vare sig IVL (Institutet för Vatten- och
Luftvårdsforskning), Försäkringsbranschen eller Länsstyrelsen i Skåne har kunnat
visa på eller exemplifiera sådana mål på kommunens förfrågan. Enligt tidigare
beslut i Trelleborgs kommun kommer sådana att arbetas fram för att ingå i det
planerade lokala miljömålsprogrammet ”God bebyggd miljö”.
2) Aktivitetsplaner och tidsaspekter
Tider för när åtgärderna ska utföras saknas, likaså mer detaljerade aktivitetsplaner.
Kommentar: Planen är tidsatt att gälla under en femårsperiod, varefter den ska
revideras. Till skillnad mot planen från 2013 gäller att åtgärderna genomförs
löpande utifrån verksamheternas ansvar, prioriteringar och resurser. Framsteg
rapporteras årligen till KF och planen från 2013 annulleras i och med att denna nya
plan blir beslutad och antagen.
3) Kostnadsberäkningar
Kostnadsangivelser saknas för de olika åtgärderna.
Kommentar: Att kostnadsberäkna åtgärder har bedömts som orimligt svårt på
denna övergripande nivå. Varje verksamhet måste finansiera åtgärder utifrån sina
respektive ansvar, perspektiv, prioriteringar och budgetar. I flera fall är samverkan
mellan verksamheter och gemensamma ansträngningar att hitta
externfinansieringar är att förorda. En del av åtgärderna kan inkluderas i ordinarie
verksamhet.
Slutord
Det arbete som lagts ner under workshopen och i remissvaren visar att det finns ett
stort och brett engagemang i klimatanpassningsfrågorna i Trelleborgs kommuns
nämnder, förvaltningar och bolag.
Samtliga synpunkter som bedömts vara rimliga och relevanta har beaktats och
arbetats in i dokumentet. Dessa har skrivits in antingen i den löpande texten eller
genom tillägg, korrigeringar eller strykningar i åtgärdslistorna.

Förslag till beslut
Utskottet för hållbar utveckling beslutar
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att godkänna föreliggande förslag till Klimatanpassningsplan för Trelleborgs
kommun 2018-2023.
att föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna planen samt att skicka planen
vidare till kommunfullmäktige för antagande i juni 2018 i enlighet med tidigare
KS-beslut.

