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Ny på jobbet 

Samman- 

ställning 

Vägföreningar då? 



Jag har identifierat 3 viktiga…  

1. Förhållningssätt till kompetensen och 
konkurrerande intressen som finns ute i 
organisationen – avgränsa det strategiska 
arbetet. 

 

2. ”Utbudet” av information – att begränsa 
och välja utgångspunkter. 

 

3. Kommunens ambitionsnivån för 
klimatsäkring. 

 



Förhållningssätt 

• Gräva fram vad som har gjorts. 

• Kompetens – träffa medarbetare. 

• Vad är egentligen klimatanpassning? 

– min definition jämfört med det arbete som 
redan görs, dvs planering/utförande utefter 
ändrade förutsättningar. 

• Vad gör jag som strateg? 

– Alla pratar om sina ämnesområden 

– Allt är kopplat till verksamhetsbudget 

 

Steg 0 

Initiera arbetet 



Utbudet 

• Skapa ett ramverk för mina grundläggande 
antaganden och vägval 

• Många inblandade 

– SMHI, MSB, Boverket, Länsstyrelserna, SGI, SGU, 
Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten… 

– Alla konsulter och deras utredningar 

– Nätverk/samverkan mellan kommuner 

• Egna utredningar 

– balansen mellan vad som krävs för att aktualisera 
frågan om klimatanpassning och vad som kan ingå 
i framtida arbete 

Steg 1 

Etablera arbetet 





SKYFALL – låg upplösning riskområden 

SKYFALL - hög upplösning nivåer/djup 

FLÖDESVÄGAR - flödeshastigheter 

DAGVATENUTREDNING 

KLASSIFICERING - allmän platsmark/grönytor 

HÖGA FLÖDEN 

HÖJD HAVSNIVÅ 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Samhällsviktig 

verksamhet/ 

infrastruktur 



Ambitionsnivå 

• Ska skyddsåtgärder alls vidtas? 

• Vad ska skyddas? 

• Vem ska skyddas? 

• Hur ska åtgärderna finansieras? 

• Vilka situationer (återkomsttider) ska vi 

skydda oss emot? 

• När? 

Steg 4 

Välja & prioritera 

Ambitionsnivå 
klimatsäkring 



Samhällsbyggnadsprocessen 

SMHIs Lathund för klimatanpassning 



Handlingsprogram för klimatanpassning 

Ambitionsnivå 
klimatsäkring 

Steg 1      
Initiera 

Steg 3 
Identifiera 

Steg 4         
välja & prioritera 

Steg 5 
Sammanställa 

• Skapa en gemensam bild av utmaningarna 
– Nulägesbild 

– Möjliga framtidsscenarier 

– Identifiera problemställningar 

• Föreslå övergripande åtgärdsförslag 
– Markbundna, organisatoriska, utredningar, kunskapshöjande 

eller information och stöd 

– Prioriteringsstrategi 

– Ansvarsanalys 

• Kommunens ambitionsnivå för klimatsäkring: 
– Vad ska skyddas? 

– Vem ska skyddas? 

– Vilka situationer (nivåer/tidsperspektiv/återkomsttider) ska vi 
skydda oss emot? 

 

 

 



De globala målen – Agenda 2030 



TACK! 


