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Tekniska förvaltningen

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet.

Bakgrund
Klimatet har alltid varierat och påverkats av naturliga processer som ger variationer mellan
varmare och kallare perioder i ett längre perspektiv på tusentals år. Men de förändringar som
sker nu är unika genom att de sker så snabbt, har stor omfattning och förväntas få långtgående
effekter. Hastigheten gör att den anpassning som annars sker kontinuerligt, både i naturliga
och i samhällets system, inte hinner med.
Det är viktigt att skilja på väder och klimat när man pratar om klimatförändringar. Väder är
det aktuella förhållandet i atmosfären just nu, eller hur det blir under de kommande dagarna i
en väderprognos. Vädret på en plats varierar från dag till dag, månad för månad och även från
år till år.
Klimat är en statistisk beskrivning av vädret på en plats under en längre tidsperiod, med
framräknade medelvärden, normala variationer och risker för extrema temperaturer,
nederbörd, vindar och så vidare.
Förutsägelser om framtiden innehåller alltid ett visst mått av osäkerhet, vilket självklart gäller
också för klimatförändringar. Det är viktigt att inte bygga in oss i nya problem. Den kunskap
som finns idag är tillräckligt säker för att vi ska veta att klimatanpassningsarbetet måste börja
nu, för att undvika och förebygga stora kostnader när förändringarna redan skett.
Syftet med klimatanpassningsarbetet är att genom beskrivning av olika händelser som kan
inträffa, hitta lösningar som kan förebygga effekter och/eller kostnader, för kommunens
verksamheter. Handlingsplanen ska också beskriva hur vi kan tillvarata de nya möjligheter
och positiva effekter som kan uppstå till följd av klimatförändringarna och föreslå
kostnadseffektiva åtgärder för kommunens verksamheter.

Övergripande mål
Målet för klimatanpassningsarbetet är att
•
Kommunen ska stå bättre rustad genom att ha riktlinjer för åtgärder vid extrema
väderhändelser.
•
Identifiera riskområden och utsatta verksamheter som är sårbara inför
klimatförändringar och extrema vädersituationer.
•
Ge en beskrivning av hur visioner, mål och åtgärder för klimatanpassning kan
samordnas med övrig verksamhet.
•
Ta fram en handlingsplan för insatser med beskrivning av innehåll, ansvar,
prioritering samt genomförande.

Omfattning
Klimatanpassningsplanen innefattar enbart kommunens verksamhetsområden och vilken
påverkan dessa får vid förändrat klimat.
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