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Expertrådets uppdrag

Nationella expertrådet för klimatanpassning är tillsatt av regeringen och ska vart 
femte år besluta om en rapport som utgör underlag för den nationella 
klimatanpassningsstrategin. 

Rapporten ska innehålla:

• Förslag på inriktning av det nationella arbetet för klimatanpassning

• En prioritering av anpassningsåtgärder utifrån en bedömning av risk, kostnad och 
nytta

• En sammanfattande analys av klimatförändringens effekter på samhället

• En uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning.

Rådet är knutet till SMHI där även rådets sekretariat finns.
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Utdrag innehållsförteckning

• Introduktion

• Sektorsvisa kapitel

• Transnationella beroenden

• Helhetssyn på klimatanpassning

• Uppföljning av åtgärder i den nationella klimatanpassningsstrategin

• Prioriterade åtgärder/områden



• Krafttag behövs med fokus flyttad från planering till genomförande 

• Arbetet med minskad klimatpåverkan och klimatanpassning bör samordnas 
i högre grad

• Nuvarande incitament är otillräckliga

• Åtgärder kan inte skjutas på framtiden

• Klimatanpassning är nödvändig inom alla samhällsområden

• Klimatförändringar innebär betydande risker för civil säkerhet

Expertrådets huvudbudskap



Framtidsbilder av ett klimatanpassat Sverige



Rådets prioriteringsförslag

Kap 18. Förslag på övergripande prioriterade åtgärder

Kap 19. Förslag på åtgärder inom prioriterade områden

En sammanställning av alla 168 förslag på prioriterade åtgärder från de olika 
sakkapitlen finns i Bilaga 2. 

Tillsammans bygger dessa kapitel upp Expertrådets förslag på inriktning av 
den kommande nationella strategin för klimatanpassning.



Kap 18. Expertrådet föreslag på övergripande åtgärder



Kap 19. Definierade riskområden



Exempel på prioriterade åtgärder

• Inför ett ”Klimatanpassningskliv” liknande det som finns för utsläppsminskande åtgärder.

• Ge kommunerna och regionerna liknande ansvar som getts nationella myndigheter och länsstyrelser 
genom förordning (2018:1428), att inom sitt ansvarsområde initiera, stödja och utvärdera arbetet 
med klimatanpassning.

• Inkludera klimatanpassning i andra samhällsmål. 

• Säkerställ kunskap kring hur transnationella klimateffekter påverkar Sveriges matsäkerhet, som 
grund för åtgärder och för att öka resiliensen mot transnationella klimateffekter.



Vad händer nu? 

• Kommunikationsinsatser under våren

• Temarapporter som komplement till utvärderingsrapporten

• Stöd till regeringskansliet i framtagandet av den nya 

klimatanpassningsstrategin som kommer 2023



• För tillgång till rapporten – gå in på: 

klimatanpassningsradet.se

Frågor?


