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Remiss – Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun 2018
Sammanfattning
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling har översänt förslag till
Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun 2018 på remiss inför beslut i
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Föreslår socialnämnden att beslutar att ställa sig bakom förslaget till klimat
anpassningsplan för Trelleborgs kommun 2018 med beaktande av yttrandet.

Beslutsunderlag



Remiss klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun 2018
Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun 2018, remissversion

Ärendet
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling har lämnat förslag på en uppdaterad
”Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun 2018.”
Förslaget är en fortsättning på Trelleborgs kommuns klimatanpassningsplan från 2013
som 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.
Planen består av tre delar:




Beskrivning av klimatförändringar och en klimathistorik över Trelleborg
Tänkta framtidsscenarier och eventuella konsekvenser av dessa
Åtgärder som bör vidtas på förvaltningsnivå, utifrån klimatanpassningsplanen

Yttrande

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Socialnämndens verksamhetsområden berörs av planen. I avsnittet ”Människors hälsa” i
tabellen över ”Extremtemperaturer” (tabell 22) anges att åtgärder att ”fortsatt
implementera beredskapsplan för värmebölja speciellt anpassat för äldreomsorg,
barnomsorg, skolverksamhet, fritidsförvaltningarna vid värmeböljor” ska vidtas.
Ansvarig för åtgärden är samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med
serviceförvaltningen, AB Trelleborgs Hem och exploatörer. Socialförvaltningen, som har
ansvar för äldreomsorg omnämns inte och det blir därför oklart om det förväntas något
av äldreomsorgen.
Socialförvaltningen ingår sedan tidigare i arbetet med kommunens risk- och
sårbarhetsanalyser som görs i framtagandet av kris- och beredskapsplanen, vilken
räddningstjänsten samordnar utifrån de krav Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) ställer i föreskrifter gällande t ex klimatkritiska tillstånd som orkaner
och snöstorm.

Socialförvaltningen
www.trelleborg.se
E-post: socialforvaltningen@trelleborg.se

Postadress: 231 21 Trelleborg
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Det vore önskvärt att det i klimatanspassningsplanen framgick hur de olika
styrdokument, policys och planer samverkar, så att det blir enklare att följa mål och
ansvar kopplat till de olika åtaganden som tilldelas nämnder och förvaltningar.
Under ”Förändringar i vår omvärld och deras påverkan på Sverige” anges att
socialförvaltningen och Region Skåne ska bidra till den kommunekonomiska analysen för
kommande förflyttningskostnader, förorsakade av klimatförändringar, av
vårdbehövande, vilket framgår av tabell 24.
Serviceförvaltningen tilldelas ansvar för insatsen, men det framår inte i vilken
omfattning som socialförvaltningen ska bidra och förebygga klimatanpassningen. Någon
budget för omfattande preventionsarbete har inte tilldelats socialförvaltningen för denna
insats, vilket innebär att förväntningarna på förvaltningen bör vara rimliga i detta
hänseende.
Klimatanpassningsplanen omfattar klimathistorik, klimatrisker- och konsekvenser, samt
åtgärder som bör vidtas för klimatanpassningen. En sammanfattande text hade med
fördel gjort planen mer tillgänglig. Frågor gällande ansvar och omfattning kunde också
framgå än tydligare när det gäller nämndernas eller förvaltningarnas ansvar.

Barnperspektivet
I förslaget till klimatanpassningsplanen har hänsyn tagits till barnperspektivet utifrån
FN:s barnkonvention.
Artikel 3 – Principen om barnens bästa: Klimatförändringarna utgör en viktig
framtidsfråga som kommer att bli en stor utmaning för kommande generationer.
Barnens bästa kommer i främsta rummet så till vida att kommunen beslutar sig för att
anta planen.
Artikel 12 – Principen om delaktighet: Söderslättsgymnasiets elever får i uppdrag att
utgöra remissinstans under den formella remissomgången och formulera ett remissvar
som ett så kallat Real Case.

Ansvarig för ärendet
Peter Lövgren
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Utskottet för hållbar utveckling

