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Integrerat Lifeprojekt för klimatanpassning i Kronobergs
län
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslaget till åtgärdssammanställning.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna
avsiktsförklaringen för att tillsammans med Länsstyrelsen Kronoberg och övriga
kommuner i länet delta i ett integrerat Life-projekt från EU för klimatanpassning
i Kronobergs län.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Kronoberg har tagit initiativ till ett integrerat Life-projekt.
Länsstyrelsen avser att tillsammans med Kronobergs kommuner, företag
och andra regionala aktörer söka ett integrerat Life-projekt från EU, med
fokus på klimatanpassningsåtgärder samt åtgärder för utsläppsminskningar.
Projektets syfte är att ta ett helhetsgrepp om klimatfrågan och att få medel
till att genomföra konkreta åtgärder som lindrar klimatpåverkan.
Klimatåtgärder kan genomföras som delprojekt av kommunerna, oberoende
av hur långt de kommit i sitt nuvarande arbete med klimatfrågan. Varje
kommun bör ha ett projekt inom vardera utsläppsbegränsningar och
anpassning, samt delta i den centrala samordningen som leds av
Länsstyrelsen.
Miljö- och byggförvaltningen skriver den 17 april 2015 att projektet främst
kommer att engagera tekniska förvaltningen och miljö- och
byggförvaltningen i Ljungby kommun.
Integrerade projekt för delprogrammet KLIMAT inom LIFE öppnar sin
första utlysning 1 juni och ansökan ska vara inne senast den 1 oktober
2015. Länsstyrelsen vill ha en avsiktsförklaring från de deltagande
kommunerna senast den 1 juni. Samtidigt ska kommunerna lämna en
sammanställning över de åtgärder som kommunen kan tänka sig att
genomföra inom ramen för LIFE IP 2017 - 2022.
Förvaltningarnas förslag till åtgärder att genomföra är:
1. Anlägga cykelväg till Bolmen (utsläppsminskning).
2. Dagvattenhantering (klimatanpassning).
3. Minska antalet kemikalier (klimatanpassning).
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4. Buffrande effekt på våtmarker och torvmossar (klimatanpassning).
5. Åtgärder för att minska energiförbrukningen, öka andelen förnybar
energi och minska utsläppen av koldioxid, i enlighet med
Borgmästaravtalet (utsläppsminskning).
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 28 april 2015 att kommunstyrelsen beslutar att anta
föreslaget till åtgärdssammanställning samt att kommunstyrelsen uppdrar till
kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen för att
tillsammans med Länsstyrelsen Kronoberg och övriga kommuner i länet delta i
ett integrerat Life-projekt från EU för klimatanpassning i Kronobergs län.
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