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Norrköping och Motala ström



Gamla industriområdet bland annat universitetet



Utmaningar i Norrköping 

Ny bebyggelseBebyggda miljön



Kommunfullmäktige

 Motion

 Förslag på riktlinje för klimatanpassning

 Övergripande mål 4 

Norrköpings kommun ska arbeta

aktivt för att klimatanpassa kommunen inom 

kommunala verksamheter och bolag samt genom 

samverkan med externa aktörer.

Särskilt följs upp vid kommunfullmäktige- sammanträde: 

 Åtgärder för att minska negativa hälsoeffekter på 

grund av värmebölja inom vård och omsorg, förskola 

och skola

 Åtgärder för att minska översvämningar och 

klimatanpassningsåtgärder i den bebyggda miljön

Beslut, styrning och uppföljning

Inriktningsdokument för miljöpolitiken

KS- beredning miljö och klimat 



Mandat – Legitimitet från chefer

Politiska beslut Arbetsgrupp för klimatanpassning

Kunskapsresa 

med och mellan medarbetare

• Vård- och omsorgskontoret

• Utbildningskontoret

• Samhällsbyggnadskontoret:

Bygglov, Dagvatten, ÖP, 

kommunala fastigheter

• Kommunstyrelsens kontor: 

säkerhet, näringsliv, utredning

- och utvecklingsenheten

• Hyresbostäder, kommunala 

bostadsbolaget

• Nodra (vatten och avfall)

• Räddningstjänsten Östra 

Götaland

• Externa: Linköpings 

universitet, centrum för 

klimatpolitisk forskning, 

CSPR, SMHI

https://www.smhi.se/


Dokumentation

Kartläggning av Norrköpings 
sårbarhet inför översvämning och värmebölja:

Dokumentation från workshopar med 
räddningstjänsten, Nodra, Norrevo, 

Hyresbostäder samt tekniska-, utbildnings-
vård- & omsorgskontoret och 
samhällsbyggnadskontoret

Samverkan över tid 

Gemensam målbild och samordning av 

arbetet

God kunskap om verksamhets egna 

utmaningar i klimatanpassning

Samförstånd om kommungemensamma 

utmaningar

analyserat hur kommunen kan påverkas av 

framtida klimatförändringar

- förvaltningsövergripande 

- verksamhets/bolagsspecifik 

Riktlinje för klimatanpassning

Gemensamt ansvar för implementering

Genomfört workshops 

(tjänstemän och politiker)

Framgångsfaktorer



I Norrköping har alla kommunala verksamheter, kommunala bolag, kommunalförbundet 
RTÖG och de aktörer som utför verksamhet på uppdrag av Norrköpings kommun ett ansvar 
för att arbeta med klimatanpassning. Dessa aktörer ska arbeta för att säkerställa att: 

• arbetet genomförs i bred samverkan mellan såväl kommunala verksamheter som med 
externa aktörer

• medarbetarna har hög kompetens och fortbildas kontinuerligt inom klimatanpassning 
• kunskapen om klimatrisker och anpassning ökar bland medborgare och företag i 

Norrköping
• underlag som beskriver klimatrisker och anpassningsbehov uppdateras kontinuerligt 

och används i verksamheterna
• skapa förutsättningar för att vara föregångare genom att testa nya tekniker, metoder 

och arbetssätt för klimatanpassning
• grön infrastruktur används för att förebygga översvämnings- och värmerelaterade 

risker 
• människors liv och hälsa prioriteras, med särskilt fokus på sårbara grupper 
• samhällsviktig verksamhet och prioriterad infrastruktur upprätthålls även i ett 

förändrat klimat och skyddas mot extrema väderhändelser
• arbetet sker systematiskt för att minska sårbarheten både vid ett förändrat klimat             

och vid extrema väderhändelser

Riktlinje för klimatanpassning i Norrköping

Grundläggande principer  



Fokusområden - riktlinjen för klimatanpassning 

Hälsa och välmående

Infrastruktur och tekniska försörjningssystem

Dricksvatten

Bebyggelse, byggande och samhällsplanering 

Areella näringar, besöksnäringen och naturolyckor

Biologisk mångfald samt kultur- och naturmiljö





MÅL 4
” Norrköping kommun ska bidra till 
den gröna omställningen genom 

att vara energisnål, öka det 
förnybara samt minska utsläpp i 

olika former. All mat som serveras 
ska i så stor utsträckning som 

möjligt vara lokalproducerad och 
ekologisk. Maten ska lagas så 
nära mottagaren som möjligt. 

Kommunen ska 
arbeta aktivt för att 

klimatanpassa
kommunen.”

Område som särskilt följs upp vid 
kommunfullmäktigesammanträde:
”Åtgärder för att minska negativa hälso-
effekter på grund av värmebölja inom 
vård och omsorg, förskola och skola

Område som särskilt följs upp vid 
kommunfullmäktigesammanträde:
”Åtgärder för att minska översvämningar 
och gröna klimatanpassningsåtgärder i 
den bebyggda miljön”

Uppföljning av Norrköpings kommun övergripande 

mål, muntligt till kommunfullmäktige



Uppföljning av Norrköpings kommun övergripande mål:

”Åtgärder för att minska negativa hälsoeffekter på grund av värmebölja inom vård och omsorg, 
förskola och skola 

”Åtgärder för att minska översvämningar och gröna klimatanpassningsåtgärder i den bebyggda 
miljön”

Att följa upp:

 Centrala händelser under 2021

 Positivt utveckling

 Utmaningar och svårigheter

 Framåtblickande



Viktigt med grönska
Ekosystembaserad 
klimatanpassning är grunden 
i Norrköping 

TACK




