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Tekniska nämnden
VSBo
VEAB
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Remiss av Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat
klimat 2021-2025
Klimatet blir allt varmare, blötare och torrare. Vi som kommun har ett
ansvar att agera för att skydda våra invånare och vår natur mot dessa
klimateffekter till följd av global uppvärmning. Länsstyrelsen har i
samverkan med länets aktörer arbetat fram ett Åtgärdsprogram för
anpassning till ett förändrat klimat för Jönköpings län. Åtgärdsprogrammet
är resultatet av ett samordnat genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att:
1) verka för ett långsiktigt hållbart samhälle
2) samordna och leda det regionala arbetet med energi-, klimat- och
miljöfrågor
3) i bred samverkan genomföra regionala åtgärdsprogram som tar sin
utgångspunkt i klimat- och energistrategin.
Förslag till åtgärder har tagits fram av arbetsgrupper med deltagare från bl.
a kommuner. Åtgärderna syftar till att bedriva ett effektivt arbete för att
anpassa kommunen till ett förändrat klimat. De åtgärder som kommunen
åtar sig att genomföra kommer att följas upp årligen inom
klimatanpassningsarbetet.
Totalt sett har åtgärdsprogrammet 90 åtgärder, uppdelade enligt följande:
• Block 1 Strategiska åtgärder: 2 åtgärder, samtliga berör Vaggeryds
kommun.
• Block 2 Länsgemensamma åtgärder: 4 åtgärder, samtliga berör
Vaggeryds kommun.
• Block 3 Aktörsspecifika åtgärder: 84 åtgärder, var av 6 åtgärder berör
Vaggeryds kommun.
Totalt är det 12 åtgärder som berör Vaggeryds kommun, var av 6 av dessa
(aktörsspecifika) är framtagna särskilt baserat på vår kommuns behov
inom klimatanpassning. Hela åtgärdsprogrammet finns att läsa här:
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https://klimatradet.se/wp-content/uploads/2020/11/RemissAtgardsprogram-Anpassning-till-forandrat-klimat-webb.pdf
I tabellen nedan redogörs för vilka åtgärder som respektive nämnd och
styrelse berörs av. Kommunledningskontoret sänder förslaget på
internremiss till de förvaltningar/nämnder/styrelser som bedöms vara
berörda av åtgärderna.
STRATEGISKA ÅTGÄRDER
Sida i åtgärdsprogrammet

Åtgärdsnamn

Synpunkter önskas från

s. 24

Systematiskt
klimatanpassningsarbete

Kommunstyrelsen

s. 26

Handlingsplan för mest
betydande klimatrisker

Kommunstyrelsen

LÄNSGEMENSAMMA ÅTGÄRDER

s. 28

Grönska i bebyggd miljö

s. 30

Risk för översvämning och
skred vid förorenade områden

s. 32

Dagvatten

s. 33

Vattenförsörjning

Kommunstyrelsen (samordnar)
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
VEAB
VSBo
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden

AKTÖRSSPECIFIKA ÅTGÄRDER
s. 105

Åtgärder i riskområden för
skyfall och värmebölja

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden

s. 107

Hänsyn till jordbruksmarkens
värden

Kommunstyrelsen

s. 109

Skapa skyfallståliga tätorter

Tekniska nämnden

s. 110

Öka andelen lövskog vid
samhällsviktiga verksamheter

Tekniska nämnden

s. 111

Trygga framtida
dricksvattenförsörjning

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
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s. 112

Bekämpa invasiva arter

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Varje styrelse/ nämnd får en specifik sammanfattning/
sammanställning bifogat till denna skrivelse, som stöd och vägledning
när ni läser och ska ta ställning till era åtgärder i åtgärdsprogrammet.

Följande frågeställningar ska besvaras:
1. Avser nämnden/styrelsen att delta i genomförandet av åtgärderna som
berör nämnden/ styrelsen?
- Om ja, kommentera vilken aktivitet inom åtgärden som ni avser
att genomföra (om det finns alternativ till aktiviteter).
- Om nej, motivera gärna varför åtgärden inte känns relevant för er.
2. Övriga synpunkter

Sista svarsdag till kommunledningskontoret
(klimatanpassningssamordnaren) är den 3 mars
2021.Kommunledningskontoret sammanställer svaren från internremissen
och bereder ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen lämnar ett gemensamt yttrande till Länsstyrelsen från
Vaggeryds kommun.
Madeleine Larsson
/Hållbarhetsstateg och klimatanpassningssamordnare,
kommunledningskontoret

