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§ 142 Yttrande remiss - Klimatanpassningsplan - beslut
Ärendenummer: Sov 583/2019
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har tagit fram ett förslag på en klimatanpassningsplan. Syftet
med planen är att förebygga störningar av möjligheten att utföra de
kommunala, eller andra viktiga samhällstjänster, på grund av väderhändelser
eller förändrat klimat.
Störningarna kan handla om extrema väderhändelser som exempelvis skyfall,
värmebölja, stormar och snöväder. Väderhändelser kan leda till översvämning,
torka, vattenbrist m.m. Ett förändrat klimat kan förändra naturens
motståndskraft för extrema väderhändelser, vilket i sin tur kan påverka
människor genom nya typer av sjukdomar, smittspridningsvägar eller
odlingsmöjligheter. Allt detta kan påverka möjligheten att bedriva de
kommunala verksamheterna utan störningar och den framtagna planen ska
minska risken för sådana störningar. Målet för år 2030 är att Örebro kommun
ska ha en miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema
väderhändelser och ett förändrat klimat. Svar på remissen ska vara inlämnat
senast 7 november 2019.
Programnämnd social välfärd har inbjudits att lämna synpunkter på
Klimatanpassningsplanen. Programnämnden är i huvudsak positiv till förslaget
till Klimatanpassningsplan och ställer dig bakom förslaget som helhet.
Programnämnder lämnar dock några övergripande såväl som mer specifika
synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag

Remiss Klimatanpassningsplan Örebro kommun, daterad 2019-05-17
Tjänsteskrivelse, 2019-10-03
Yttrande, 2019-10-03
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 143 Yttrande remiss - Överenskommelse om samverkan
med civila samhället - beslut
Ärendenummer: Sov 581/2019
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning

På uppdrag av Kommunens utskott för hållbar utveckling och
Samverkansrådet i Örebro har en ny uppdaterad version av
”Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och
kommunen” tagits fram för att bättre motsvara de förväntningar och behov
som parterna ger uttryck för just nu. Överenskommelsen om samverkan har
funnits sedan 2010. Syftet med överenskommelsen är att stärka relationerna
mellan det civila samhället och kommunen och skapa förutsättningar för
samverkan för en hållbar samhällsutveckling. Överenskommelsen gäller under
perioden 2020 – 2023. Under 2023 ska en översyn göras och eventuellt en
revidering.
Det har beviljats förlängd svarstid så svar på remissen ska ha inkommit senast
7 november 2019. Vilket innebär omedelbar justering den 7 november.
Programnämnd social välfärd ställer sig bakom förslaget som helhet men
lämnar några synpunkter.
Beslutsunderlag

Remissversion – Förslag till reviderad överenskommelse om samverkan i
Örebro mellan civila samhället och kommunen, daterad 2019-05-05
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-23
Yttrande, daterat 2019-10-23
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Yttrande antas och överlämnas till Kommunstyrelsens utskott för hållbar
utveckling.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Nämndens behandling

Tina Fingal Swens (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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