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§ 4 Yttrande - reviderad regional handlingsplan
för klimatanpassning
(KS-2017-00801-4)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna av koncernstaben upprättat förslag till yttrande daterat
2017-11-21 (KS-2017-00801-4), med följande tillägg och ändring i
yttrandet:
Tillägg under rubrik 7.4: Vägledning för nybyggnation av
bostäder utifrån ökad nederbörd, högre luftfuktighet och
värmeböljor. Särskilt viktigt för miljöer där äldre och barn bor
eller vistas många timmar.
Tillägg under rubrik 7.6: Vägledning till kommuner och
fastighetsägare hur byggnader och utemiljöer kan konstrueras för
att begränsa värmeböljors påverkan på människors hälsa, med
särskilt fokus på miljöer där utsatta grupper så som äldre och
barn vistas.
Ändring åtgärd 13: från prio 2 till prio 1
att snarast sända yttrandet till Länsstyrelsen Västernorrland.
Ärendet
Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning i
Västernorrlands län fastställdes i juni 2014. Länsstyrelsen har nu
reviderat handlingsplanen och tagit fram ett nytt förslag. Ändringarna
avser kapitlet angående behov av anpassning och listan med
föreslagna åtgärder, ansvariga och prioritetsordning. Men även
kapitlen om metod och klimatanpassningsarbetet i länet.
Länsstyrelsen har nu skickat den reviderade handlingsplanen på
remiss, synpunkter ska vara länsstyrelsen tillhanda 2017-12-20. På
begäran av koncernstaben har svarstiden för Sundsvalls kommun
förlängts till 2018-01-17. Beredningen av detta ärende har
samordnats med stadsbyggnadskontoret, miljökontoret samt
MittSverige vatten och Avfall.
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Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning i
Västernorrlands län fastställdes i juni 2014. Länsstyrelsen har nu
reviderat handlingsplanen och tagit fram ett nytt förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2017-12-12 - § 104
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00801-4
• Yttrande
• Missiv från Länsstyrelsen Västernorrland
• Förslag till reviderad regional handlingsplan för klimatanpassning
i Västernorrlands län
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