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FN:s klimatpanel IPCC har dragit slutsatsen att vi människor påverkar klimatsystemet.  
Klimatet har redan förändrats och kommer att fortsätta att förändras framöver. I Sverige 
kan vi bland annat förvänta oss högre temperaturer, värmeböljor, mer nederbörd och ökad 
risk för översvämningar, ras, skred och erosion.

KLIMATANPASSNING 
HOS SVERIGES KOMMUNER

För att minska risken för negativa konsekvenser behöver 
samhället anpassas till ett förändrat klimat. Klimat- 
anpassning gör våra samhällen säkrare, grönare, mer  
hälsosamma och mer beboeliga. 

Kommunerna fyller en central funktion då de har ett  
stort ansvar för att genomföra konkreta åtgärder och  
implementera klimatanpassningsarbetet. För tredje året  
i rad har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med 
Svensk Försäkring under våren 2017 genomfört en  
enkätundersökning för att kartlägga hur Sveriges  
kommuner arbetar med klimatanpassning. 

Resultaten från undersökningen har legat till grund för en 
jämförelse och rankning av kommunernas arbete. Syftet  
är att undersöka hur långt kommunerna har kommit i sitt 
anpassningsarbete och uppmärksamma goda exempel.  
Vi vill även lyfta fram ett verktyg, the Adaptation Support 
Tool, som kan ge stöd till kommuner som önskar arbeta 
mer systematiskt med klimatanpassning. 

DE HÖGST RANKADE KOMMUNERNA 
Rankningen bygger på en poängsättning och summering  
av kommunernas svar i enkätundersökningen. Maxpoäng 
som kan uppnås i kommunrankningen är 33 poäng. 
I årets rankning kommer Uppsala på förstaplats med 33 
poäng, tätt följd av Lomma och Stockholm på delad  
andraplats.

PLACERING KOMMUN POÄNG

1 Uppsala 33
2 Lomma 32,5

Stockholm 32,5
4 Vänersborg 32
5 Växjö 31
6 Botkyrka 30,5

Danderyd 30,5
Eksjö 30,5

Sundsvall 30,5
Västerås 30,5

11 Göteborg 30
Lund 30

13 Västervik 29,5
Ystad 29,5

15 Jönköping 29
16 Ludvika 28
17 Norrköping 27,5
18 Gävle 27

Karlstad 27
Olofström 27
Sölvesborg 27

DE HÖGST RANKADE KOMMUNERNA ÅR 2017
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Uppsala arbetar sedan länge med klimatanpassning. En viktig fråga är att hantera över- 
svämningsrisker eftersom Fyrisån som rinner genom staden har svämmat över ett antal 
gånger genom åren. Uppsala växer också kraftigt och i alla större exploateringsområden 
planerar kommunen in klimatanpassningsåtgärder som dagvattenstråk, dammar och andra 
lokala avrinningsvägar för att kunna ta hand om en ökad nederbörd.

– Vår ambition är att arbeta förebyggande och proaktivt. 
Klimatanpassningsarbetet ska minska de negativa effekt- 
erna och kostnaderna för kommunen, för enskilda, företag 
och organisationer, samtidigt som det ska ta tillvara  
på nya möjligheter. Målet är att åtgärder för klimat- 
anpassning också ska bidra till stadens utveckling och 
attraktivitet med exempelvis mer grönska, säger Björn 
Sigurdson som är klimatstrateg på Uppsala kommun.

Vilka råd vill ni ge till andra kommuner som vill 
förstärka sitt klimatanpassningsarbete? 
– Politiska beslut eller styrdokument och politiskt stöd  
ger frågan prioritet. Lyft in klimatanpassning i flera  
av kommunens verksamheter, exempelvis i den fysiska  
planeringen, vatten- och avloppsbolag och i bered- 
skap och krisledning. Försök att hitta vinster för flera  

FRAMGÅNGSFAKTORER
Verksamhetsstruktur
Ansvaret för klimat- 
anpassning är integrerat 
i den ordinarie verksamheten.  
Klimatanpassning finns med  
i den nya översiktsplanen, inner-
stadsstrategin, vattenprogram-
met samt arkitekturpolicyn. 

Grönska och träd 
Kommunen har uppmärk- 
sammat och förstått vikten av  
att se synergier mellan anpass- 
ning och åtgärder för minskad  
klimatpåverkan. Klimatanpassning  
och åtgärder för att minska  
utsläppen ska stödja varandra.

Samarbete
Uppsala har ett gott  
samarbete med läns- 
styrelsen i Uppsala län 
kring gemensamma  
klimatanpassnings-
frågor.

aktörer och olika delar av kommunens organisation, säger 
Björn Sigurdson. 

UPPSALA ARBETAR  
FÖREBYGGANDE OCH PROAKTIVT

EXEMPEL PÅ UPPSALAS  
KLIMATANPASSNINGSARBETE:
• Kommunfullmäktige har i verksamhetsplanen för år 

2017 gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett  
program för klimatanpassning.  

• Kommunens nya översiktsplan betonar vikten av att 
anpassa samhället till ett förändrat klimat. Ett särskilt 
fokus ligger på att utveckla grönstrukturen. 

• Kommunen arbetar med att utveckla klimatanpassnings- 
arbetet vad gäller kombinationen av värmeböljor, förhöjd 
temperatur och fenomenet urbana värmeöar. 
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Lomma är beläget vid 
havet inom Öresunds kust-
zon. Det låga landskapet är 
sårbart för översvämningar 
och stranderosion.

Kommunen arbetar aktivt med klimat- 
anpassning och har exempelvis genom-
fört flera detaljerade översvämnings- 
karteringar och ett antal översvämnings- 
modelleringar av såväl kustzonen som 
Höjeå. 
Genom arbetet med ett nytt kustzons- 
program har även ett åtgärdsprogram 
med fokus på klimatanpassning tagits 
fram. Programmet presenterar förslag 
både vad gäller den interna kommun- 
organisationen och genomförande av 
olika åtgärder. 

FRAMGÅNGSFAKTORER

Planering
Kommunen har sedan länge integrerat klimat- 
anpassningsfrågor i den fysiska planeringen. 

Samordning
Stor vikt i klimatanpassningsarbetet läggs vid 
att hitta synergi- och samordningsvinster. För att 
kunna göra detta krävs samarbete, kommunika-
tion och fungerande interna processer och uppföljning. 

Översvämningsarbete
Lomma samarbetar med andra kommuner inom 
avrinningsområdet för att minska risken för 
översvämningar. Gemensamma åtgärder har genom-
förts som minskar risken för översvämningar i alla 
kommuner i avrinningsområdet.

LOMMA INTEGRERAR KLIMAT- 
ANPASSNING I PLANERINGEN
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Ombyggnationen av Slussen, som  
kommer att fördubbla kapaciteten att 
tappa vatten från Mälaren till Saltsjön, 
samt den nya regleringen av Mälaren 
är exempel på åtgärder som ska minska 
översvämningsrisken. 
Staden har också i sitt klimat- 
anpassningsarbete tagit fram en skyfalls- 
modell. Modellen kan simulera 100- 
årsregn i ett framtida klimat och 
används i stadens planarbete samt risk- 
och sårbarhetsarbete. 

STOCKHOLM HAR TAGIT FRAM 
EN SKYFALLSMODELL

Stockholm som är beläget 
vid Mälaren och Östersjön 
behöver värna sitt vackra 
men samtidigt sårbara läge 
i ett förändrat klimat. 

FRAMGÅNGSFAKTORER

Planering
Staden har vidtagit flera åtgärder för att etablera 
klimatanpassning som ett arbetsområde som 
angår alla verksamheter. 

Samordning
Kommunstyrelsen har ett övergripande samord-
ningsansvar för klimatanpassningsarbetet, och 
kommunfullmäktige har beslutat att klimat- 
anpassningsarbetet ska vara processinriktat samt  
att översvämningsrelaterade risker ska prioriteras.

Investeringsmedel
Stadens nämnder har under mandatperioden 
2014–2018 möjlighet att söka investerings- 
medel för klimatinvesteringar som även innefattar 
anpassningsåtgärder.
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Uppsala har fått högst poäng bland de stora kommunerna, följt av Stockholm och Växjö. 
Bland de medelstora kommunerna har Lomma fått högst poäng. Vänersborg kommer  
på andra plats medan Danderyd och Eksjö delar på tredjeplatsen. Aneby har fått högst 
poäng bland de små kommunerna medan Gnosjö kommer på andra och Arjeplog på  
tredje plats.

DE HÖGST RANKADE KOMMUNERNA 
– OLIKA KOMMUNGRUPPER

KOMMUNGRUPP 1:A PLATS 2:A PLATS 3:E PLATS

Stor 
(< 50 000 invånare) Uppsala (33) Stockholm (32,5) Växjö (31)

Medelstor 
(10 000 – 50 000 invånare) Lomma (32,5) Vänersborg (32)

Danderyd (30,5)
Eksjö (30,5)

Små 
(< 10 000 invånare) Aneby (24) Gnosjö (19,5) Arjeplog (19) 

Kustkommun Lomma (32,5)
Stockholm (32,5)

Botkyrka (30,5)
Danderyd (30,5)
Sundsvall (30,5)

Göteborg (30)

Inlandskommun Uppsala (33) Vänersborg (32) Växjö (31)

DE TRE HÖGST RANKADE KOMMUNERNA I VARJE KOMMUNGRUPP (POÄNG INOM PARENTES)

Uppsala

Stockholm Ystad

Eksjö
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STORA SKILLNADER MELLAN LÄNEN
Resultaten från undersökningen visar 
att det finns stora skillnader mellan 
länen. 
 
Kommunerna i Blekinge län har högst  
genomsnitt med 19 poäng. Lägst  
genomsnittspoäng har kommunerna i  
Jämtlands län med 8 poäng.

Det är stor spridning i kommunernas 
resultat. Poängen varierar mellan 0 till 
maxpoängen 33. De tio kommunerna 
som rankas högst har alla över 30 
poäng. Samtidigt når 139 av 202 kom-
muner (7 av 10) inte upp till hälften av 
poängen. 84 kommuner (4 av 10) har 
fått under tio poäng i undersökningen.  

De stora kommunerna har ofta kommit  
längre i klimatanpassningsarbetet 
jämfört med de små och medelstora 
kommunerna. Detta är inte särskilt 
förvånande då de många gånger har 
mer resurser och kapacitet för att driva 
denna typ av arbete. Det finns dock  
flera små kommuner som uppvisar goda  
resultat medan några stora kommuner 
har lägre poäng. Kustkommuner har 
generellt högre poäng än inlands- 
kommuner.

LÄN SNITTPOÄNG
LÄN

KOMMUN MED  
HÖGSTA POÄNG

Blekinge län 19 Olofström/Sölvesborg (27)

 Västernorrlands län 18 Sundsvall (30,5)

Jönköpings län 17 Eksjö (30,5)

Skåne län 16 Lomma (32,5)

 Gotlands län 16 Region Gotland (15,5)

Södermanlands län 14 Trosa (25)

Uppsala län 14 Uppsala (33)

Stockholms län 14 Stockholms stad (32,5)

 Hallands län 14 Varberg (24)

 Kronobergs län 14 Växjö (31)

 Östergötlands län 14 Norrköping (27,5)

 Kalmar län 14 Västervik (29,5)

 Gävleborgs län 13 Gävle (27)

 Norrbottens län 12 Arjeplog (19)

 Västmanlands län 11 Västerås (30,5)

 Dalarnas län 11 Ludvika (28)

 Värmlands län 11 Karlstad (27)

 Västerbottens län 10 Umeå (24)

 Västra Götalands län 10 Vänersborg (32)

 Örebro län 9 Lindesberg (10)

 Jämtlands län 8 Östersund (13,5)

Staplarna visar varje kommuns totala poäng. De gröna staplarna är stora kommuner, de röda är medelstora och 
de blå är små kommuner.

KOMMUNERNAS RESULTAT I RANKNINGEN SAMT MAX- OCH GENOMSNITTSPOÄNG
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THE ADAPTATION SUPPORT TOOL:  SEX STEG I KLIMATANPASSNINGSARBETET 

ENKÄTUNDERSÖKNINGEN

Totalt ingick 31 frågor, plus följd- 
frågor, i enkätundersökningen. Frågorna  
bygger på det verktyg för klimat- 
anpassningsarbete, the Adaptation 
Support Tool, som har utvecklats av 
EU-kommissionen. Verktyget visar  
hur ett klimatanpassningsarbete  
systematiskt kan genomföras i sex steg. 

Det första steget handlar om att  
etablera det interna arbetet och skapa 
en process för klimatanpassnings- 
arbetet. I steg två analyseras hur kom-
munen kan påverkas av framtida  
klimatförändringar. Steg tre fokuserar 
på att identifiera olika alternativ vad 
gäller klimatanpassningsåtgärder. I 
steg fyra så utvärderas olika alternativ 
och vissa anpassningsåtgärder väljs ut 
och prioriteras. Steg fem handlar om 
att genomföra åtgärder. Slutligen så 
handlar steg sex om att följa upp och 
utvärdera klimatanpassningsarbetet. 
Stegen är tätt sammanlänkande och 
processen iterativ. Verktyget syftar till 
att underlätta ett systematiskt klimat- 
anpassningsarbete och kan vara ett 
viktigt stöd för kommunerna. 

JÄMFÖRELSE OCH RANKNING
Enkätundersökningen bygger på själv- 
skattning, det vill säga kommunerna 
har själva bedömt hur långt de har 
kommit i sitt klimatanpassningsarbete. 
Kommunernas svar i enkätundersök-

Enkätundersökningen genomfördes från 30 januari till och med 8 mars 2017. Webbenkäten 
skickades ut till alla Sveriges 290 kommuner. Totalt svarade 202 kommuner på enkäten.

“Verktyget syftar till att underlätta  
ett systematiskt klimatanpassnings- 

arbete och kan vara ett viktigt  
stöd för kommunerna.”

ningen har summerats och poängsatts. 
Resultaten från undersökningen har 
sedan legat till grund för en jäm-
förelse och rankning av kommunernas 
klimatanpassningsarbete. I rapporten 
Klimatanpassning 2017 – så långt  

har kommunerna kommit (IVL- 
rapport C244) ges en mer utförlig 
beskrivning av enkätundersökningen, 
kommunernas resultat, poängsätt- 
ningen och rankningen.

6. FÖLJA UPP  
OCH UTVÄRDERA

5. GENOMFÖRA

4. VÄLJA  
ANPASSNINGS- 

ÅTGÄRDER

3. IDENTIFIERA  
ANPASSNINGS- 

ÅTGÄRDER

2. RISKER OCH  
SÅRBARHET

1. ETABLERA 
ANPASSNINGS- 

ARBETET
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Ja
70%

HAR NI ANALYSERAT HUR KOMMUNEN  
KAN PÅVERKAS AV FRAMTIDA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGAR? 

Nej
26 %

Vet ej  
4 %

Ja
91 %

(2 av 10) har tagit fram informations- 
och kommunikationsmaterial om  
kommunens klimatanpassningsarbete.

Resultaten från enkätundersökningen visar att nästan alla kommuner (201 av 202) tror  
att de kommer att påverkas av klimatförändringar eller extrema väderhändelser. Framförallt 
tror kommunerna att de kommer att påverkas av ökad nederbörd, förändrade flöden  
i vattendrag samt ökad temperatur. 

ETABLERA ANPASSNINGSARBETET 
Merparten av alla kommuner (9 av 10) 
uppger att de arbetar med klimat- 
anpassning. I ungefär hälften av  
kommunerna har det fattats ett politiskt 
beslut i kommunfullmäktige eller i 
kommunstyrelsen om att kommunen 
ska arbeta med klimatanpassning.   
Sex av tio kommuner har någon  
som är huvudansvarig för anpassnings- 
arbetet och/eller har utsett någon  

eller några som är ansvariga för själva 
genomförandet av arbetet. Utan tydligt 
mandat och styrning kan det vara svårt 
att driva ett långsiktigt och systematiskt 
klimatanpassningsarbete. 

Mindre än hälften av kommunerna  
(4 av 10) har avsatt personella resurser 
för klimatanpassningsarbetet och  
endast tre av tio kommuner har avsatt 
finansiella resurser. Ett fåtal kommuner 

RESULTAT – SÅ JOBBAR SVERIGES  
KOMMUNER MED KLIMATANPASSNING

Ja
99,5 %

TROR DU ATT DIN KOMMUN KOMMER ATT 
PÅVERKAS AV KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH/
ELLER EXTREMA VÄDERHÄNDELSER? 

Nej
8 %

Vet ej  
1 %

Ja
91 %

ARBETAR NI MED KLIMATANPASSNING  
I DAGSLÄGET? 

“Nästan alla kommuner i 
undersökningen tror att de  

kommer att påverkas av 
klimatförändringar”

Nej
0,5 %
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att kollektivtrafiken är påverkad av en 
översvämning). Ungefär tre av tio  
kommuner har inkluderat olika tids- 
perspektiv i sina analyser och knappt 
två av tio har analyserat indirekta  
konsekvenser av klimatförändringar. 

Det är också få kommuner (2 av 10) 
som har analyserat hur konsekvenser  
i angränsande kommuner kan komma 
att påverka den egna kommunen.  
Cirka hälften av kommunerna har 
någon eller några som är ansvariga  
för samordning med externa aktörer.  

RISKER OCH SÅRBARHETER 
För att kunna bedriva ett effektivt 
klimatanpassningsarbete så behöver 
kommunerna identifiera potentiella 
risker och sårbarheter kopplade till 
klimatförändringar. 

Drygt hälften av kommunerna (6 av 
10) har analyserat hur historiska  
extrema väderhändelser (till exempel 
översvämningar) har påverkat dem. 
Närmare sju av tio har analyserat hur 
de skulle kunna påverkas av framtida 
klimatförändringar. 

För att få en god bild av möjliga  
effekter och ta höjd för osäkerheter  
så bör exempelvis olika klimatscenarier,  
klimatvariabler, tidsperspektiv och 
sektorer inkluderas i analyser av  
sårbarheten för framtida klimat- 
förändringar. Av de kommuner som  
har analyserat framtida klimat- 
förändringar så har sju av tio  
inkluderat ett eller flera klimat- 
scenarier i analysen. 

Ungefär åtta av tio kommuner har  
inkluderat hur olika sektorer kan  
komma att påverkas av klimatföränd-
ringar i sin analys. Kommunerna har  
i huvudsak analyserat hur bebyggelse 
och byggnader, dagvatten- och avlopps- 

system, dricksvattenförsörjning samt 
kommunikationer kan påverkas. 
Ungefär sex av tio kommuner har i 
analyserna identifierat de områden  
och sektorer som är mest sårbara för 
klimatförändringar, vilket är viktigt  
för det fortsatta arbetet med att  
identifiera möjliga anpassningsåtgärder.

Kommunerna har i liten utsträckning 
inkluderat olika tidsperspektiv och 
analyserat indirekta konsekvenser (till 
exempel att invånare i kommunen 
inte kan ta sig till jobbet på grund av 

VILKA SEKTORER INGÅR I ANALYSEN AV HUR KOMMUNEN KAN PÅVERKAS AV FRAMTIDA 
KLIMATFÖRÄNDRINGAR? (FLERA ALTERNATIV VAR MÖJLIGA ATT VÄLJA)

Antal svar 

Turism

Fjärrvärme

Jord & skogsbruk

Elsystem

Kommunikationer

Hälsa

Dricksvattenförsörjning

Bebyggelse och byggnader

80 9050 704020 603010

Annat

100

1100

120

Dagvatten- och avloppssystem

“Sju av tio kommuner  
har inkluderat klimat- 
scenarier i analysen”

15



IDENTIFIERA ANPASSNINGS- 
ÅTGÄRDER
Strax under hälften av kommunerna 
(4 av 10) uppger att de har identifierat 
olika möjliga klimatanpassnings- 
åtgärder. Kommunerna har i huvudsak 
identifierat tekniska och administrativa 
åtgärder.  Det är relativt få kommuner  
(5 av 10) som har undersökt goda 
exempel från andra kommuner. Något 
fler kommuner (7 av 10) har undersökt 
goda exempel och rekommendationer 
från myndigheter.

VÄLJA ANPASSNINGSÅTGÄRDER
För att kunna välja ut och prioritera  
åtgärder behöver olika alternativ ut-
värderas. Generellt har kommunerna  
i undersökningen inte kommit särskilt  
långt i arbetet med att utvärdera 

olika anpassningsåtgärder. Ungefär en 
fjärdedel av kommunerna uppger att de 
har utvärderat enstaka eller flera olika 
klimatanpassningsåtgärder. Mindre än 
hälften av kommunerna (4 av 10) har 
prioriterat vissa åtgärder.

GENOMFÖRA
Efter att olika åtgärder har identifierats 
och utvärderats är nästa steg att genom-
föra klimatanpassningsåtgärderna. 
Sex av tio kommuner anger att de har 
genomfört klimatanpassningsåtgärder. 
Åtgärderna som har genomförts syftar  
i huvudsak till att minska sårbarheten 
för ökad nederbörd och förändrade 
flöden i sjöar och vattendrag. Ungefär 
lika många kommuner uppger att de 
planerar att genomföra åtgärder.

Merparten av kommunerna (8 av 10) 
har integrerat klimatanpassningsarbetet 
i befintliga processer. I huvudsak har 
klimatanpassningsarbetet integrerats  
i översiktsplanering, detaljplanering 
samt i risk- och sårbarhetsanalyser. 
Ett fåtal kommuner (3 av 10) har 
tagit fram, eller håller på att ta fram, 
handlingsplaner för att genomföra 
klimatanpassningsåtgärder. 
Handlingsplaner, som exempelvis 
preciserar ansvarsfördelning, tidplaner 
och resursåtgång, kan underlätta ett 
systematiskt arbete med att planera, 
genomföra och följa upp åtgärder. För 
att åtgärder ska kunna genomföras så 
krävs det finansiering. 
Resultaten från undersökningen visar 
att kommunerna i huvudsak räknar 
med att finansiera planerade åtgärder 

Ja
59 %

Nej
32 %

Vet ej  
9 %

HAR NI GENOMFÖRT KLIMATANPASSNINGS- 
ÅTGÄRDER?

Ja
49 %

Nej
33 %

Vet ej  
18 %

HAR NI UNDERSÖKT GODA EXEMPEL  
I ANDRA KOMMUNER VAD GÄLLER  
ANPASSNINGSÅTGÄRDER?

HAR NI UTVÄRDERAT OLIKA KLIMAT- 
ANPASSNINGSÅTGÄRDER?

Nej
56 %

Ja, flera 
olika
10 %

Vet ej  
18 %

Ja, enstaka 
16 %
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via ordinarie budget, VA-taxa eller 
andra avgifter samt statliga bidrag. 

FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA
Uppföljningar och utvärderingar av  
klimatanpassningsarbetet är väsentliga 

Nej
61 %

Vet ej
20 %

Ja 
19 %

Nej
62 %

Ja, pågående 
arbete
20 %

Vet ej  
8 %

Ja,redan 
framtagen 

10 %

HAR NI TAGIT FRAM EN HANDLINGSPLAN/
HANDLINGSPLANER FÖR GENOMFÖRANDE 
AV ANPASSNINGSÅTGÄRDER?

FÖLJER NI UPP OCH UTVÄRDERAR ERT  
KLIMATANPASSNINGSARBETE?

KOMMUNERNAS GENOMSNITTLIGA PROCENT AV MAXPOÄNG  
I DE OLIKA STEGEN OCH TOTALT

Procent av maxpoäng

Steg
1

4

2

5

3

6

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

för att se till att beslut och åtgärder 
genomförs samt för utveckla och för- 
bättra den interna arbetsprocessen.  
Endast två av tio kommuner uppger  
att de i dagsläget arbetar med upp- 
följning och utvärdering av sitt klimat- 
anpassningsarbete. 

Sammanfattningsvis så har kommun- 
erna kommit längst i steg 1 (Etablera 
processen) och steg 3 (Identifiera åt-
gärder), medan de generellt är svagast  
i steg 4 (Välja anpassningsåtgärder) och 
i steg 6 (Följa upp och utvärdera).

Totalt
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KOMMUNERNAS VIKTIGA ROLL 
Kommunerna spelar en viktig roll för att klimatanpassa  
Sverige. Undersökningen visar att även om det finns en  
medvetenhet om klimatförändringar hos kommunerna  
så är det få kommuner som arbetar systematiskt med  
klimatanpassning. Det finns ett behov av att både följa  
upp och stödja kommunerna i detta arbete. 

Att det i många kommuner saknas en politisk förankring  
kan försvåra att frågan om klimatanpassning drivs framåt.  
Eftersom klimatanpassning är en tvärsektoriell fråga krävs 
också samverkan mellan samhällets olika aktörer. 

Ett annat viktigt område är kommunernas arbete med att  
identifiera risker och sårbarheter kopplade till klimat- 
förändringar. Det är ett väsentligt steg för det fortsatta  
arbetet med att identifiera möjliga åtgärder och genomföra 
dessa. Uppföljning och utvärdering av åtgärder är avgörande 
för att förstå hur klimatanpassningsarbetet kan utvecklas  
i kommunen.
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JÄMFÖRELSE MED 2015  
OCH 2016 ÅRS RESULTAT

KOMMUNERNAS GENOMSNITTSPOÄNG
Kommunernas genomsnittspoäng har ökat från 11 poäng  
år 2015, 12 poäng 2016 till 13 poäng år 2017. Kommunerna  
i Blekinge län har med 19 poäng högst genomsnittspoäng. 
Uppdelat på kommunstorlek så har de stora kommunerna  
ungefär samma genomsnittspoäng som förra året. De  
medelstora och små kommunerna har ökat sina genomsnitts- 
poäng sedan förra året.  

SVARSFREKVENS
År 2017 svarade 202 av 290 kommuner (70 procent) på 
enkäten. Det är en ökning med 12 kommuner från år 2016 
då 190 kommuner (66 procent) svarade på enkäten. År 2015 
svarade 165 av 290 kommuner (57 procent) på undersök- 
ningen. Svarsfrekvensen har procentuellt ökat mest i Gotlands 
län (endast en kommun i länet), men även i Norrbottens län 
har svarsfrekvensen ökat betydligt. 

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring genomförde liknande undersökningar  
och rankningar av kommunernas klimatanpassningsarbete år 2015 och 2016. Vid en 
övergripande jämförelse med tidigare år kan det konstateras att det inte har skett några 
dramatiska förändringar, men att trenden är positiv både vad gäller svarsfrekvens och 
kommunernas genomsnittspoäng.  

Olika kommungruppers genomsnittspoäng. 

2015 2016 2017

Snittpoäng

LÄN 2015 2016 2017

 Blekinge 100% 80% 80%

 Dalarna 40% 60% 40%

 Gotland 0% 0% 100%

 Gävleborg 40% 70% 60%

 Halland 83% 83% 100%

 Jämtland 88% 50% 63%

 Jönköping 77% 77% 92%

 Kalmar 58% 83% 83%

 Kronoberg 88% 100% 100%

 Norrbotten 64% 43% 64%

 Skåne 55% 73% 61%

 Stockholm 62% 73% 92%

 Södermanland 67% 78% 78%

 Uppsala 50% 100% 75%

 Värmland 44% 56% 63%

 Västerbotten 47% 53% 60%

 Västernorrland 71% 86% 71%

 Västmanland 60% 80% 80%

 Västra Götaland 47% 57% 71%

 Örebro 67% 25% 17%

 Östergötland 38% 54% 69%

Svarsfrekvensen bland kommunerna i respektive län år 
2015, 2016 och 2017.

Små
kommuner

Medelstora
kommuner

Stora 
kommuner

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
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KLIMATANPASSNINGSVERKTYG
Vad gäller stegen i EU-kommissionens klimatanpassnings- 
verktyg så är kommunerna under samtliga år bäst på steg 1 
(Etablera processen) och steg 3 (Identifiera åtgärder),  
medan de är sämre på steg 4 (Välja anpassningsåtgärder)  

Steg

1

4

2

5

3

6

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Totalt

och steg 6 (Följa upp och utvärdera).  
Generellt har kommunernas genomsnittspoäng i de  
olika stegen ökat för varje år. Vad gäller steg 6 så har dock 
genomsnittspoängen minskat för varje år.  

Kommunernas procent av maxpoäng i de olika stegen samt totalt 2015, 2016 och 2017.

2015 2016 2017
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POLITISK FÖRANKRING
Utan ett tydligt politiskt mandat kan 
det vara svårt att driva ett långsiktigt 
och systematiskt klimatanpassnings- 
arbete. Andelen kommuner där det 
finns politiska beslut i kommunfull-

mäktige eller i kommunstyrelsen om  
att kommunen i fråga ska arbeta med 
klimatanpassning har ökat kraftigt 
under åren. År 2017 uppger hälften av 
kommunerna att det finns en politisk 

förankring, vilket är en ökning med  
6 procentenheter sedan år 2016 och  
15 procentenheter från år 2015. 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER
Andelen kommuner som har genomfört klimat- 
anpassningsåtgärder har ökat markant sedan tidigare  
år. 2017 uppgav 59 procent av kommunerna att  

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Endast två av tio kommuner uppger att de följer upp  
och utvärderar sitt klimatanpassningsarbete. Andelen  

de har genomfört klimatanpassningsåtgärder jämfört med  
44 procent år 2016 och 2015. 

kommuner som arbetar med uppföljning och utvärdering  
har mer eller mindre varit oförändrad sedan tidigare år.   

Ja
22 %

Nej
59 %

Vet ej  
19 %

Ja
17 %

Nej
62 %

Vet ej  
21 %

Ja
19 %

Nej
61 %

Vet ej  
20 %

HAR NI GENOMFÖRT KLIMATANPASSNINGSÅTGÄRDER?

FÖLJER NI UPP OCH UTVÄRDERAR ERT KLIMATANPASSNINGSARBETE?

2015 2016 2017

Ja
44 %

Nej
38 %

Vet ej  
18 %

Ja
44 %Nej

33 %

Vet ej  
23 %

Ja
59 %

Nej
32 %

Vet ej  
9 %

2015 2016 2017

HAR DET FATTATS ETT POLITISKT BESLUT OM ATT NI SKA ARBETA MED KLIMATANPASSNING?

Ja
35 %

Nej
54 %

Vet ej  
11 %

Ja
44 %

Nej
45 %

Vet ej  
11 %

Ja
50 %

Nej
41 %

Vet ej  
9 %

2015 2016 2017
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VÅRA VIKTIGASTE SLUTSATSER
• Nästan alla kommuner (201 av 202) tror att de kom-

mer påverkas av klimatförändringar. Kommunerna tror 
framförallt att de kommer påverkas av ökad nederbörd, 
förändrade flöden i sjöar och vattendrag samt ökade 
temperaturer. 

• Merparten av alla kommuner (91%) uppger att de  
arbetar med klimatanpassning. En betydande ökning  
(10 procentenheter) från år 2016. 

• I ungefär hälften av kommunerna har det fattats ett 
politiskt beslut i kommunfullmäktige eller kommun- 
styrelsen att kommunen ska arbeta med klimat- 
anpassning, vilket är en ökning med 6 procentenheter  
från år 2016 och 15 procentenheter från år 2015.  
Utan ett tydligt mandat kan det vara svårt att driva ett  
långsiktigt och systematiskt klimatanpassningsarbete. 

• Cirka sju av tio kommuner har analyserat hur de kan 
påverkas av framtida klimatförändringar. Av dessa har 
sex av tio identifierat de områden och sektorer som är 
mest sårbara för klimatförändringar. Endast två av tio 
har analyserat indirekta konsekvenser. 

• Endast fyra av tio kommuner har kartlagt olika  
möjliga klimatanpassningsåtgärder. Ungefär hälften 
av kommunerna har undersökt goda exempel i andra 
kommuner. 

• Drygt hälften (6 av 10) av kommunerna uppger att  
de har genomfört klimatanpassningsåtgärder. En  

betydande ökning (15 procentenheter) från år 2016 och 
2015, men en relativt stor andel av kommunerna har fort-
farande inte genomfört några anpassningsåtgärder. 

• Drygt hälften (6 av 10) av kommunerna uppger att de  
planerar att genomföra klimatanpassningsåtgärder.  
Endast tre av tio kommuner har tagit fram eller håller på 
att ta fram en handlingsplan för anpassningsåtgärder.   

• Endast två av tio kommuner uppger att de följer upp  
och utvärderar sitt klimatanpassningsarbete. Andelen 
kommuner som arbetar med uppföljning och utvärdering 
har mer eller mindre varit oförändrad sedan år 2015. 

• Några kommuner har en väl fungerande process och 
arbetar systematiskt med klimatanpassning. Merparten 
av kommunerna har dock inte kommit särskilt långt i sitt 
anpassningsarbete. 139 av 202 kommuner (7 av 10) når 
inte upp till hälften av poängen i rankningen. Drygt fyra av 
tio kommuner som har svarat får under tio poäng. 

• De stora kommunerna har kommit längre i sitt klimat- 
anpassningsarbete än de medelstora och små kommun- 
erna. Detta är inte särskilt överraskande med tanke på att 
stora kommuner generellt har mer kapacitet och resurser 
att driva denna typ av frågor. Kustkommuner har generellt 
kommit längre i sitt arbete än inlandskommuner. Detta  
kan bero på att kustkommuner upplever sig mer utsatta  
för vissa typer av klimatförändringar och extrema väder- 
händelser, till exempel stigande havsnivåer. 

VÅRA REKOMMENDATIONER
• Alla kommuner i Sverige behöver arbeta med klimat- 

anpassning. Även om vissa kommuner är mer sårbara 
än andra så kommer samtliga kommuner i Sverige att 
påverkas av klimatförändringar. Alla kommuner behöver 
analysera hur de kan påverkas av framtida klimat- 
förändringar.  

• Klimatanpassningsarbetet i kommunerna behöver  
vara långsiktigt och systematiskt. Kommunerna bör 
använda EU-kommissionens anpassningsverktyg, the 
Adaptation Support Tool, eller motsvarande stöd för  
att systematisera sitt arbete. 

• Kommunerna behöver bli bättre på att kartlägga olika 
möjliga klimatanpassningsåtgärder och vidta åtgärder  
för att minska sin sårbarhet. 

• Kommunerna behöver generellt bli bättre på att följa upp 
och utvärdera sitt klimatanpassningsarbete. 

• Små kommuner har generellt inte kommit lika långt i sitt 
klimatanpassningsarbete som stora och medelstora  
kommuner och kan behöva stöd i sitt arbete. Länsstyrel-
sernas regionala klimatanpassningssamordnare bör få  
i uppdrag att stödja klimatanpassningsarbetet i små 
kommuner. 
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KLIMATANPASSNING 2017 
– KOMMUNRANKNING
1 Uppsala 33 (31.5)
2 Lomma 32.5 (31.5)
2 Stockholm 32.5 (31)
4 Vänersborg 32 (32.5)
5 Växjö 31 (30)
6 Botkyrka 30.5 (28.5)
6 Danderyd 30.5 (27.5)
6 Eksjö 30.5
6 Sundsvall 30.5 (27.5)
6 Västerås 30.5 (29)
11 Göteborg 30 (30.5)
11 Lund 30 (18.5)
13 Västervik 29.5 (25)
13 Ystad 29.5 (28.5)
15 Jönköping 29 (29)
16 Ludvika 28 (13)
17 Norrköping 27.5 (23.5)
18 Gävle 27 (25.5)
18 Karlstad 27 (26.5)
18 Olofström 27 (27)
18 Sölvesborg 27 (20.5)
22 Kristianstad 26.5 (27.5)
22 Upplands Väsby 26.5 (24)
24 Mariestad 26 (16)
25 Alvesta 25.5 (24)
25 Vellinge 25.5
27 Härnösand 25 (24.5)
27 Trosa 25 (11)
29 Aneby 24 (16.5)
29 Arvika 24 (23.5)
29 Umeå 24
29 Varberg 24 (19.5)

33 Sigtuna 23 (9)
34 Helsingborg 22.5 (18.5)
34 Malmö 22.5 (25.5)
36 Mörbylånga 22 (22.5)
37 Huddinge 21.5
37 Hylte 21.5 (16.5)
37 Trelleborg 21.5 (29.5)
40 Motala 21
40 Söderhamn 21
40 Täby 21
40 Uddevalla 21 (26.5)
40 Vetlanda 21 (23.5)
45 Upplands-Bro 20 (7.5)
46 Gnosjö 19.5 (13.5)
46 Heby 19.5 (20.5)
48 Arjeplog 19 (15)
48 Falköping 19
50 Ljungby 18.5 (18)
51 Landskrona 18 (14)
51 Oskarshamn 18 (19)
53 Laholm 17.5 (26.5)
53 Piteå 17.5 (11.5)
55 Bjurholm 17 (12)
55 Nyköping 17 (13.5)
57 Borgholm 16.5 (12)
57 Finspång 16.5 (7.5)
57 Habo 16.5 (15)
57 Katrineholm 16.5 (17)
57 Kristinehamn 16.5
57 Lidingö 16.5
57 Lidköping 16.5
64 Kungälv 16
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64 Åtvidaberg 16 (8)
66 Haparanda 15.5
66 Region Gotland 15.5
66 Sandviken 15.5 (7)
66 Österåker 15.5 (9)
70 Boden 15
70 Kramfors 15 (15.5)
70 Linköping 15 (11.5)
70 Sunne 15 (9.5)
74 Burlöv 14.5 (15.5)
74 Enköping 14.5 (9)
74 Jokkmokk 14.5 (9)
74 Mark 14.5 (14.5)
74 Nynäshamn 14.5 (6.5)
74 Vårgårda 14.5 (10.5)
80 Lessebo 14 (16.5)
80 Orust 14
80 Skellefteå 14 (12)
80 Tranås 14 (4.5)
84 Hallstahammar 13.5 (0)
84 Haninge 13.5 (7)
84 Östersund 13.5 (9.5)
87 Götene 13 (14.5)
87 Höganäs 13 (5.5)
87 Karlskrona 13
87 Kungsör 13 (7)
87 Luleå 13 (11.5)
87 Mullsjö 13 (15)
87 Skövde 13 (6)
94 Hässleholm 12.5 (7)
94 Nybro 12.5 (12.5)
96 Flen 12 (8)

96 Partille 12
96 Skara 12 (17)
96 Sollefteå 12 (13)
96 Strömsund 12
96 Tyresö 12
96 Åstorp 12 (2)
103 Gnesta 11.5
103 Kalix 11.5
103 Kinda 11.5 (9.5)
103 Kungsbacka 11.5
103 Kävlinge 11.5
103 Tierp 11.5 (4.5)
109 Eskilstuna 11 (11)
109 Sollentuna 11 (10)
109 Vaggeryd 11
112 Dorotea 10.5
112 Falun 10.5 (9)
112 Nässjö 10.5 (12)
112 Vimmerby 10.5 (8)
116 Lindesberg 10
116 Storuman 10 (9)
116 Älmhult 10 (11)
119 Borlänge 9.5 (7.5)
119 Norberg 9.5 (6.5)
119 Vännäs 9.5
122 Borås 9 (8.5)
122 Kalmar 9 (18)
122 Sävsjö 9 (6.5)
122 Örnsköldsvik 9
126 Essunga 8.5 (0)
126 Fagersta 8.5 (6.5)
126 Köping 8.5 (18)
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126 Järfälla 8.5
126 Strömstad 8.5 (4)
126 Svedala 8.5 (7.5)
132 Sotenäs 8 (6.5)
132 Strängnäs 8
132 Sundbyberg 8 (11)
132 Tomelilla 8 (6)
136 Degerfors 7.5 (5.5)
136 Gislaved 7.5 (10.5)
136 Hudiksvall 7.5
136 Hultsfred 7.5 (1)
140 Ale 7 (3)
140 Karlshamn 7 (15.5)
140 Mora 7 (8)
140 Surahammar 7 (0)
144 Härjedalen 6.5
144 Torsby 6.5 (2.5)
144 Tranemo 6.5 (5)
147 Berg 6 (6)
147 Hedemora 6 (5)
147 Härryda 6 (13.5)
147 Munkfors 6 (6)
147 Uppvidinge 6 (10.5)
147 Värmdö 6 (9)
147 Ödeshög 6
154 Bromölla 5.5 (2.5)
154 Ekerö 5.5 (6)
154 Falkenberg 5.5 (5)
154 Halmstad 5.5 (19.5)
154 Nykvarn 5.5 (9)
154 Tanum 5.5
160 Alingsås 5 (18)
160 Bengtsfors 5
160 Dals-Ed 5 (5)
160 Filipstad 5 (0)
160 Gagnef 5 (12)
160 Håbo 5 (5)

160 Nordmaling 5
160 Simrishamn 5 (10.5)
160 Vadstena 5
160 Vallentuna 5 (10)
170 Eda 4.5 (0)
170 Emmaboda 4.5 (6)
170 Högsby 4.5
170 Södertälje 4.5 (10.5)
174 Karlsborg 4 (2)
174 Lysekil 4 (19.5)
174 Mjölby 4 (1)
174 Mölndal 4
174 Nordanstig 4 (14.5)
174 Norrtälje 4 (10.5)
174 Svalöv 4 (4.5)
174 Tidaholm 4 (1.5)
174 Trollhättan 4
174 Åre 4 (4)
184 Markaryd 3.5 (3.5)
184 Nacka 3.5 (8)
184 Ovanåker 3.5 (10)
184 Tjörn 3.5 (4.5)
188 Knivsta 3 (1.5)
188 Storfors 3 (0.5)
188 Vaxholm 3 (6)
191 Grästorp 2.5 (11.5)
191 Höör 2.5 (3.5)
193 Forshaga 2
193 Hjo 2 (9)
193 Tingsryd 2
193 Vilhelmina 2 (0)
197 Gällivare 1.5
198 Gullspång 1
198 Pajala 1
198 Robertsfors 1 (1)
198 Töreboda 1 (8)
202 Sala 0 (5)
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Steg 1. Etablera anpassningsarbetet
Har det fattats beslut i kommunfullmäktige eller i kommun-
styrelse om att ni ska arbeta med klimatanpassning?
Är någon huvudansvarig för kommunens klimatanpassnings- 
arbete?

Steg 2. Risker och sårbarheter
Har ni analyserat hur kommunen kan påverkas av framtida 
klimatförändringar?
Har ni analyserat hur olika sektorer (t.ex. bebyggelse eller 
kommunikationer) kan påverkas?

Steg 3. Identifiera anpassningsåtgärder
Har ni kartlagt olika möjliga klimatanpassningsåtgärder?
Har ni undersökt goda exempel i andra kommuner? 
 

Steg 4. Välja anpassningsåtgärder
Har ni utvärderat olika klimatanpassningsåtgärder?
Har ni prioriterat och valt ut vissa anpassningsåtgärder?

Steg 5. Genomföra
Har ni genomfört klimatanpassningsåtgärder?
Har ni integrerat klimatanpassningsarbetet i befintliga  
processer (t.ex. planprocessen och risk- och sårbarhets- 
analyser)? 

Steg 6. Följa upp och utvärdera
Följer ni upp och utvärderar ert klimatanpassningsarbete?
Vad följer ni upp och utvärderar i ert klimatanpassnings- 
arbete?

Om IVL Svenska Miljöinstitutet
IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende och icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som arbetar med tillämpad 
forskning och konsultuppdrag. IVL arbetar bland annat med kommuner och länsstyrelser för att analysera hur framtida 
klimatförändringar kan påverka samhället. Läs mer på www.ivl.se

Om Svensk Försäkring
Branschorganisationen Svensk Försäkring arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. 
Svensk Försäkring arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata  
försäkringars betydelse i samhället. Läs mer på www.svenskforsakring.se 

ENKÄTFRÅGORNA
Frågorna i enkäten utgår från de sex stegen i EU-kommissionens verktyg för klimat- 
anpassning. Nedan följer några exempel på frågor som kommunerna svarade på kopplade 
till de olika stegen i arbetsprocessen.
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IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har genomfört en  
enkätundersökning för att kartlägga hur kommunerna i Sverige arbetar  
med klimatanpassning. Syftet var att undersöka hur långt kommunerna har  
kommit i sitt arbete, tydliggöra behov och utmaningar samt uppmärksamma  
goda exempel.  

Enkätundersökningen genomfördes under våren 2017 och samtliga 290  
kommuner i Sverige hade möjlighet att besvara enkäten. Totalt svarade 202  
kommuner på enkäten. Resultaten från undersökningen har legat till grund  
för en jämförelse och rankning av kommunernas arbete. 


