Lokal klimateffektprofil – metodbeskrivning för den svenska versionen: Avgränsa och
förankra, version 1.0

Att avgränsa och förankra arbetet med en lokal
klimateffektprofil – handledning version 1.0
Vikten av att avgränsa och förankra arbetet med en lokal klimateffektprofil kan inte nog
betonas. Om klimateffektprofilen inte blir läst lär den knappast komma till nytta i
anpassningsarbetet, även om den är ypperligt utförd, och utan rimlig avgränsning kan arbetet
svälla ut och ta så stora resurser i anspråk att man svårligen kan slutföra alla stegen.
Mottagarna för den lokala klimateffektprofilen finns framför allt inom kommunens
förvaltningar, nämnder och bolag (tjänstepersoner och politiker). För att initiera arbetet krävs
att någon eller några individer som representerar någon eller några av dessa grupper agerar
beställare, d.v.s. tar initiativ till att dra igång arbetet. De kan skapa en arbetsgrupp med
representanter för flera olika enheter inom kommunen som ett led i denna process:
I Landskrona gav miljönämnden miljöförvaltningen i uppdrag att
påbörja arbetet med klimatanpassning. Miljöförvaltningen skapade en
arbetsgrupp med representanter för flera olika förvaltningar och bolag
och denna grupp bestämde sig för att starta anpassningsarbetet med
att göra en lokal klimateffektprofil.
I Burlöv tog planchefen initiativ till att skapa en grupp av de
tjänstepersoner som var huvudmottagare för den lokala
klimateffektprofilen

Att avgränsa arbetet tillsammans med den grupp som representerar mottagarna för den lokala
klimateffektprofilen är ett bra sätt att förankra arbetet. Det bör ske innan medieinventering
och intervjuer sätts igång. Nedan följer några punkter som man kan ta upp när man avgränsar
arbetet:








När ska arbetet påbörjas och vara klart? Här måste man ta hänsyn till andra
kommunala processer. Ska arbetet bilda underlag för en översiktsplan eller en riskoch sårbarhetsanalys, och när drar dessa processer i så fall i gång? Ska arbetet utgöra
det första kapitlet i en anpassningsplan och när ska den i så fall vara färdig?
Vilka resurser finns inom och utom kommunen för att genomföra arbetet? Hur ser de
anställdas beläggning ut inom den valda tidsperioden? Finns det annan arbetskraft i
form av extraanställda eller studenter tillgängliga, hur stora är i så fall dessa resurser
och när kan de användas?
Vem ska leda arbetet med den lokala klimateffektprofilen? Hur ofta ska
mottagargruppen träffas? Hur ska information om arbetet spridas under arbetets gång?
Man kan t.ex. lägga upp en webbsida där man lägger ut mötesanteckningar och annat
material.
Vilka hållpunkter ska gälla under arbetets gång – när ska de olika delarna vara klara
och kunna redovisas? Lägg upp en plan för detta och boka in möten.
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Hur vill gruppen att den lokala klimateffektprofilen ska kommuniceras? Som en
rapport med ett seminarium? Via anpassade presentationer som riktas till olika
förvaltningar eller bolag? Genom pressmeddelanden till lokalpressen?
Vilka risker finns, som kan göra att arbetet misslyckas? Hur kan dessa risker hanteras?
Exempel på risker kan vara svårigheter att få tag på medarbetare till intervjuerna. Det
kan lösas genom god planering. En annan risk, enligt forskare som använt sig av
LCLIP i Storbritannien, kan vara att medarbetarna inte vill tala om
klimatanpassningsproblem. Denna risk är dock liten, enligt vår erfarenhet, speciellt
som den lokala klimateffektprofilen fokuserar på besvärligt väder som redan har
inträffat.
Bör rapporteringen kring den lokala klimatanpassningsprofilen också innehålla förslag
på åtgärder att gå vidare med i anpassningsarbetet? Hur bör i så fall den process se ut
som ska avgöra vad som ska stå med på den listan och hur ska åtgärderna prioriteras?

I Landskrona innehöll den lokala klimateffektprofilen också en lista på
åtgärder, många av utredande karaktär, som kunde ske i närtid efter
rapporteringen. Listan diskuterades vid ett seminarium med arbetsgruppen
för klimatanpassning och miljöförvaltningen efterlyste ”föräldrar” till de
olika förslagen.
I dagsläget har Landskrona kommun inte bestämt sig för vilka förslag de
ska gå vidare med, men utvecklingen går att följa på
http://www.landskrona.se/Invanare/Miljoe--haelsa/Kommunensklimatarbete/Klimatanpassning.aspx).

