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Enligt sändlista:
Kommunens nämnder och bolag
Övriga berörda aktörer

Remiss – Klimatanpassningsplan för
Trelleborgs kommun 2018
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling sänder härmed förslag till
Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun 2018 på remiss inför beslut i
kommunfullmäktige i juni 2018.

Förslag till klimatanpassningsplan
Trelleborgs kommuns klimatanpassningsplan från 2013 har uppmärksammats stort.
Två år i rad (2015 och 2016) har Trelleborg rankats som sjunde bästa svenska
kommun för arbete med klimatanpassning av IVL och Försäkringsbranschen.
Nu är det dags att uppdatera planen med ”Klimatanpassningsplan för Trelleborgs
kommun 2018”.
Planen består av tre delar:
Del 1 beskriver klimatförändringar och berättar vad som hänt i Trelleborg
historiskt samt hur planen hänger ihop med andra styrdokument.
Klimatanpassning fokuserar på att anpassa samhället till de klimatförändringar som
både märks idag samt de som inte kan förhindras i framtiden. Åtgärder för att
begränsa påverkan på klimatet och åtgärder för klimatanpassning måste vidtas
parallellt med varandra, eftersom de båda spelar en viktig roll för att säkra ett
robust samhälle.
En klimatanpassningsplan är ett övergripande dokument som identifierar risk- och
sårbarhet och belyser effekter och frågeställningar samt anger förslag till åtgärder
för klimatanpassningsarbetet. I planen samlas den kunskap som finns inom
kommunen om klimatförändringarna, dess effekter och vilka risker de kan föra med
sig.
Eftersom klimatanpassningsfrågan berör alla förvaltningar, verksamheter och
bolag i en kommun krävs en helhetssyn kring problematiken med ett förändrat
klimat. Att ta fram en övergripande klimatanpassningsplan är ett bra sätt att koppla
ett helhetsgrepp om frågan, vilken bör bedrivas från en central nivå i en
tvärsektoriell kontinuerlig process.
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Del 2 belyser olika framtidsscenarier och vilken effekt dessa får på
klimatförändringarna. Oavsett scenario kommer medeltemperaturen att stiga,
nederbördsmängder att öka, förekomsten av extremväder kommer att öka och
havsnivån kommer att stiga.
Del 3 listar åtgärder som redan utförts och som ligger framför oss. Åtgärdslistan
har tagits fram under en workshop under hösten 2017, till vilken tjänstepersoner
från samtliga förvaltningar och bolag inbjudits in att medverka, och utgår från den
nu gällande klimatanpassningsplanen.

Remissvar
Remissvar ska ha inkommit till utskottet för hållbar utveckling senast den 16 mars
2018. Remissvaren får gärna lämnas i elektronisk form via e-post till
ks_w3d3@trelleborg.se, med kopia till anitha.ljung@trelleborg.se.
Ange som ämne på e-postmeddelandet samt som dokumentnamn ”Remissvar
klimatanpassningsplan” + organisationens namn.
Frågor gällande klimatanpassningsplan besvaras av Anitha Ljung, 0410-733295
eller anitha.ljung@trelleborg.se.
Frågor om remissen besvaras av Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 eller
mats.astrand@trelleborg.se

Med vänlig hälsning
Anitha Ljung
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Sändlista
Arbetsmarknadsnämnden
Bildningsnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Räddningstjänsten
Real Case, SSG/Eva Chelbat.
AB Trelleborgshem
AB Visit Trelleborg
Trelleborgs Bredbands AB
Trelleborgs Energiförsäljning AB
Trelleborgs Fjärrvärme AB
Trelleborgs Hamn AB
Östersjöterminalen AB
Länsstyrelsen i Skåne
Region Skåne
LRF Kommungrupp

