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Västmanlands län



Västmanlands läns klimat år 2100

▪Värmeböljorna blir fler och längre

▪Medeltemperaturen stiger

▪Nederbörden ökar 

▪Vegetationsperioden ökar

▪Brandrisken ökar

▪Ändrade flödesmönster

▪Ökad risk för torka



Länsstyrelsens klimatanpassning

▪Parisavtalet

▪Globala hållbarhetsmålen

▪ Länsstyrelseinstruktionen (2017:868) §5

▪Nationell strategi för klimatanpassning (prop.2018/18:163)

▪ Förordning (2018:1428) om myndigheters 
klimatanpassningsarbete

▪Klimatstrategi för Västmanlands län. Rapport 2019:08

▪Handlingsplan för klimatanpassning. Länsstyrelsen i 
Västmanlands län. Rapport 2020:03



Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete

4 § En myndighet som anges i 1 § ska inom sitt ansvarsområde och inom ramen för sina uppdrag initiera, stödja och 
utvärdera arbetet med klimatanpassning. Om myndigheten förvaltar eller underhåller statlig egendom, ska myndigheten 
också anpassa den verksamheten till ett förändrat klimat.

5 § En länsstyrelse ska, utöver kraven i 4 §, inom ramen för sitt uppdrag att samordna det regionala arbetet med 
klimatanpassning också
1. initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete,
2. analysera hur länet och vid behov angränsande län påverkas av klimatförändringarna,
3. stödja och följa upp regionala sektorsmyndigheters klimatanpassningsarbete,
4. bidra till och ta fram underlag för ökad kunskap och planering, och
5. stödja arbete i älvgrupper.

Klimat- och sårbarhetsanalys
6 § Arbetet med klimatanpassning ska omfatta att klimatförändringens påverkan på myndighetens verksamhet utreds i en 
klimat- och sårbarhetsanalys.
7 § Klimat- och sårbarhetsanalysen ska ligga till grund för klimatanpassningsarbetets inriktning och utformning enligt 8-10 §§.



Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete

Myndighetsmål för klimatanpassning
8 § Myndigheten ska ta fram aktuella myndighetsmål för sitt arbete med klimatanpassning.
Om myndigheten förvaltar och underhåller statlig egendom, ska myndigheten också ta fram myndighetsmål för den 
verksamhetens anpassning till ett
förändrat klimat.

Handlingsplan, ansvarsfördelning och rutiner
10 § Myndigheten ska
1. ha en handlingsplan för arbetet med att nå myndighetsmålen enligt 8 §,
2. dokumentera, följa upp och redovisa arbetet med att följa handlingsplanen och nå myndighetsmålen i syfte att fortlöpande 
förbättra arbetet, och
3. uppdatera handlingsplanen vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år.

Klimatanpassad upphandling
11 § Myndigheten ska ta hänsyn till klimatanpassning i myndighetens upphandlingar i den mån det är möjligt.
Regelbunden uppföljning och redovisning



Sammanfattningsvis

Samordna

Stödja
Analysera Myndighetsmål

Handlingsplan Upphandling



Vad kan vi hjälpa till med?

▪Stöttar er i ert arbete – kunskapsbank och 
bollplank.

▪Anordnar träffar och utbildningar.

▪ Tar fram underlag och rapporter kring 
fördjupningsområden.

▪Omvärldsbevakning.

▪ Följer upp ert klimatanpassningsarbete. 



Utmaningar och lärdomar

▪Vi behöver agera och det nu.

▪Allvarliga effekter inträffar tidigare än beräknat.

▪Politisk vilja och beslut måste till.               

▪Ansvar och finansiering är två stora hinder.

▪ Inkludera klimatförändringen som risk i riskanalyser/riskarbete.

▪Samarbete och tvärsektoriellt arbete jätteviktigt – klimatfrågan 
spänner över allt.
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Frågor?

Tack för mig!


