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1. Inledning 

1.1. Inledning 

Halterna av växthusgaser ökar i atmosfären, detta leder till ett förändrat klimat med högre 

temperaturer och ökade nederbördsmängder. SMHI´s klimatanalys för Jämtlands län visar att 

medeltemperaturen kommer att öka med 3-5 °C inom de närmaste 100 åren. Vi ser redan effekterna 

av detta i Östersund exempelvis ökat antal stormar, färre dagar med is på Storsjön, ishalka under 

vinterhalvåret och värmeböljor med skogsbränder.  Detta medför risker för samhället och 

medborgarnas trygghet. Hur stor uppvärmningen blir beror på utsläppen av växthusgaser världen 

över, och hur snabbt utsläppen kan minskas. Det är viktigt att fortsätta arbetet med 

utsläppsminskningar men samtidigt behöver samhället anpassas till ett förändrat klimat. Beroende 

på hur framgångsrikt arbetet med utsläppsminskningar blir så kommer klimatet att förändras i olika 

stor grad, men man kan konstatera att klimatet förändras. Klimatanpassning innebär att samhället 

förbereds inför de klimatförändringar som förväntas ske. Det handlar om att identifiera och 

genomföra åtgärder som minskar samhällets och invånarnas sårbarhet samt säkerställa att den 

kommunala servicen kan upprätthållas. 

1.2. Syfte 

Klimatanpassning är ett horisontellt perspektiv. Syftet med denna riktlinje för klimatanpassning är att 

klargöra de ställningstaganden som kommunens övriga styrdokument ska beakta. 

1.3. Avgränsningar 

Riktlinje för klimatanpassning omfattar den verksamhet som kommunen ansvarar för direkt men 
även indirekt genom externa utförare.  Riktlinjen omfattar inte åtgärder för att minska 
klimatpåverkan, för detta hänvisas till kommunens Klimatprogram och klimatstrategi. 

2. Ställningstaganden klimatanpassning 

Risker och sårbarheter beroende på ökad temperatur och nederbörd ska förebyggas. Kommunens 

resurser ska hanteras kostnadseffektivt. Kostnaden för planerade och förebyggande åtgärder är i de 

flesta fall lägre än att hantera klimatkonsekvenser i efterhand.  

2.1. Ett robust samhälle 

Östersunds kommun ska i all samhällsplanering skapa ett långsiktigt robust samhälle. Alla skeden i 

plan- och byggprocessen, från översiktsplan, byggnation till förvaltningsskedet ska samverka för att 

förebygga och mildra de negativa effekter ett förändrat klimat ger upphov till. Lokala dagvatten-

lösningar och andra ekosystemtjänster ska prioriteras. Kritiska beroenden ska hanteras och en ökad 

självförsörjningsgrad uppnås.  

2.2. Säkerställda planeringsunderlag 

Östersunds kommun ska ha tillräckliga och ändamålsenliga kunskapsunderlag för beslut. Detta för att 

säkerställa en planeringsprocess som omhändertar samtliga relevanta aspekter och gör relevanta 

avvägningar.  
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2.3. Beredskap vid klimatrelaterade händelser gällande kommunikation 

Östersunds kommun ska ha en god beredskap för information i samband med klimatrelaterade 
händelser. 

2.4. Beredskap vid klimatrelaterade händelser gällande krisberedskap 

Östersunds kommun ska ha en god krisberedskap där kommunen klarar av att hantera händelser och 

kriser orsakade av ett förändrat klimat.   

2.5. Förebygga ekonomiska risker 

Östersunds kommun ska inom sitt ansvarsområde minska de ekonomiska riskerna från skador, 

skadeståndsanspråk och försäkringspremier från ett förändrat klimat. Beslut och investeringar ska 

omhänderta klimatrisker för att förebygga ekonomiska risker.   

3. Relaterade dokument och processer 

3.1. Relaterade dokument 

Översiktsplan 2040 

Risk- och sårbarhetsanalys Östersunds kommun 

3.2. Relaterade processer 

När strategidokument tas fram för följande identifierade processgrupper ska de omhänderta 

klimatanpassningsperspektivet i denna riktlinje samt tillhörande bakgrundsrapport. Styrning, fysisk 

planering, mark- och exploatering, miljö- och hälsoskydd, lov och tillsyn enligt PBL, samhällsskydd- 

och beredskap, avfall och återvinning, vatten och avlopp, transporter, gator vägar och parkering, 

parkförvaltning, drift av sport och fritidsanläggningar, systemförvaltning och IT-arkitektur, 

upphandling och inköp, lokalförsörjning och fastighetsunderhåll, kris och säkerhet, information och 

marknadsföring.  

Klimatanpassningsaspekterna ska implementeras i ordinarie arbete, detta görs genom att ta fram 

riktlinjer, rutiner och checklistor som saknas, eller komplettera befintliga utifrån förändrade 

förutsättningar. Samt säkerställa att planering och förslag till beslut tar hänsyn till identifierade risker 

av ett förändrat klimat.  


