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Arbetar kommunerna med 

klimatanpassning?

▪ 9 av 10 kommuner har identifierat behov av 

klimatanpassning

▪ 7 av 10 kommuner har genomfört 

klimatanpassningsåtgärder

▪ 6 av 10 kommuner har fattat ett politiskt beslut att arbeta 

med klimatanpassning

▪ 4 av 10 kommuner har avsatt personella och finansiella 

resurser för klimatanpassningsarbetet

▪ 4 av 10 kommuner arbetar med uppföljning och 

utvärdering av sitt klimatanpassningsarbete  



Hur arbetar olika kommungrupper med 

klimatanpassning?

▪ Kustkommuner, storstäder och storstadsnära kommuner samt 

kommunerna i söder har kommit längre i sitt 

klimatanpassningsarbete än landsbygdskommunerna och 

kommunerna i norra Sverige. 

▪ Kommunerna i söder samt kustkommunerna samverkar mest 

med andra kommuner, medan kommunerna i norr samverkar 

minst

▪ Landsbygdskommunerna har i högst utsträckning vidtagit 

åtgärder mot ras, skred och erosion

▪ Storstäder och storstadsnära kommuner anger i högst 

utsträckning att de vidtagit åtgärder mot höga temperaturer

▪ Kommunerna i norr anger i högst utsträckning flera av de 

angivna svårigheterna, så som bristande stöd i den egna 

organisationen, bristande rutiner, otillräcklig finansiering, osv.



Exempel på vidtagna åtgärder

▪ Mörbylånga och Borgholm - anlagt 

avsaltningsanläggningar för dricksvatten

▪ Trelleborg - vattenledningar närmast kusten har flyttats 

uppåt land

▪ Vansbro - byggt skyddsvall runt Vansbro centralort 

▪ Älvsbyn - krav på geoteknisk undersökning för att medge 

bygglov i vissa områden kring Piteälven

▪ Lerum - måltidsmeny anpassad för värmebölja 

▪ Heby – ett lokalt företag använder renat vatten från det 

kommunala reningsverket för bevattning

▪ Skellefteå - kartlagt alla träd i staden, försöker sätta en 

prislapp och värna träden, bl.a. för den kylande effekten. 



Svårigheter i arbetet med 

klimatanpassning

-
▪ Brister rörande stöd, prioriteringar eller 

resurstilldelning i den egna organisationen samt 

otillräcklig statlig finansiering

▪ Otydlig ansvarsfördelning 

▪ Otillräcklig samordning internt och externt

▪ Bristande planeringsunderlag och/eller metodstöd

▪ Brister i lagstiftningen kopplad till klimatanpassning 



Framgångsfaktorer

+
▪ Politisk vilja och mandat

▪ Historiska händelser och tidigare påverkan av 

klimatförändringarna

▪ Samverkan inom kommunerna samt mellan olika 

kommuner och med andra aktörer

▪ Långsiktighet och integrering i ordinarie verksamhet



Vad behövs för att komma vidare?

▪ Förankra KA-arbetet i kommunen genom politiskt 

beslut

▪ Gör en klimat- och sårbarhetsanalys

▪ Prioritera de viktigaste riskerna och sårbarheterna

▪ Etablera samverkansforum – både internt och externt

▪ Integrera klimatanpassning i ordinarie verksamhet och 

i befintliga processer. 

▪ Utvärdera vilken effekt genomförda åtgärder haft



Tack för uppmärksamheten!


