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Sammanfattning 

Temperaturen i Sverige riskerar att öka mer än det globala 

genomsnittet, det finns klimatscenarier som uppskattar 5–6 grader 

varmare i slutet av 2000-talet. En grad av den uppvärmningen har vi 

redan.  

Mälardalens klimat skulle i så fall likna det norra Frankrike har idag. 

Det kan låta trevligt, men Frankrike tillsammans med andra länder i 

Europa drabbades 2003 av en värmebölja som orsakade över 30 000 

dödsfall, främst bland äldre och sjuka, den dödligaste naturkatastrofen i 

Europa de senaste 50 åren.  

Även Sverige är drabbat. Enligt en studie av värmeböljor i Stockholm 

under perioden 1980–2009 fann en fördubblad överdödlighet, främst 

bland äldre och sjuka, under värmeböljor på grund av det förändrade 

klimatet. 

Effekterna av ett varmare klimat kommer bli olika i olika delar av 

landet. Delar av landet riskerar att drabbas av torka och brist på 

dricksvatten, medan andra delar kan drabbas av skyfall och 

översvämningar. En stor del av kostnaderna för att anpassa Sverige till 

ett varmare klimat landar på kommunerna, men det är uppenbart att 

staten kommer behöva ta ett större ansvar.  

Under maj 2018 har vi sett flera exempel på hur värme och torka 

drabbar samhället. Flera skolor har fått stänga verksamheten och skicka 

hem barnen då det saknats dricksvatten. Inom jordbruket riskerar 

skördar att torka bort och bönder vittnar om att man kan behöva 

nödslakta kor på grund av brist på färskvatten. Även om det aldrig går 

att koppla en enskild värmebölja till klimatförändringarna så vet vi att 

de exempel vi nu ser kommer att bli mer och mer vanliga i framtiden. 
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Regeringens pågående arbete 

Sedan Miljöpartiet tillträdde regeringen 2014 har ett omfattande arbete 
med klimatanpassning av Sverige inletts.  
 
Regeringen har ökat stödet till kommunernas arbete med 
klimatanpassning med 97 miljoner för 2018 och föreslår en ökning med 
182 miljoner för 2019 och 2020.  
 
I mars 2018 lade regeringen fram en strategi för klimatanpassning, för 
att stärka den nationella samordningen av arbetet med att klimatsäkra 
Sverige. En särskild satsning har gjorts för att skredsäkra Göta älv, där 
riskerna för höga flöden och skred är särskilt höga när klimatet 
förändras.  
 
Ansvaret för klimatanpassning på lokal nivå ligger på kommunerna. 
Kommunerna ansvarar för att allt från vattenförsörjning till skolor kan 
fungera när klimatet förändras. Behoven ser väldigt olika ut i olika 
kommuner, eftersom klimatförändringarnas effekter slår väldigt olika 
mot olika delar av Sverige. Vissa kommuner kommer att behöva ett mer 
omfattande stöd från staten än andra.  
 
Det pågår ett omfattande arbete mellan många olika aktörer i 
myndighetssverige, framför allt Boverket, Energimyndigheten, 
Lantmäteriet, Myndigheten för Samhällsskydd- och Beredskap (MSB), 
Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut (SGI), SMHI och 
Livsmedelsverket.  
 
Sedan 2009 har länsstyrelserna haft uppdraget att samordna det 
regionala klimatanpassningsarbetet. 
 
Mycket av arbetet hittills har varit fokuserat på att skapa former för 
samordning, med att analysera, ta fram informationsmaterial och 
beslutsstöd. Myndigheterna har till exempel skapat 
Klimatanpassningsportalen på nätet.  
 
Det finns alltså många aktörer som processar och producerar 
information men det finns få exempel där konkreta direktiv och 
styrning delas ut. Detta behöver förändras. En viktig aspekt här är ett 
förtydligande kring vilken aktör som ansvarar för de ökade 
kostnaderna. 
 
Dels kan kostnaderna vid ett skadetillfälle bli höga och dels är 
förebyggande åtgärder i befintlig miljö mycket kostnadskrävande. Det 
saknas idag ett tydligt ansvar för att på nationell nivå driva på 
planeringen av översvämningsfrågan i Sverige, särskilt när det handlar 
om översvämning som orsakas av skyfall. De pengar staten har skjutit 
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till hittills för klimatanpassningsarbetet räcker inte till faktiska åtgärder 
i den fysiska miljön. 
 
Det är värt att notera att flera oppositionspartier vill gå i motsatt 
riktning. Moderaterna vill minska regeringens anslag för 
klimatanpassning vilket skulle göra Sverige ännu mer sårbart för torka, 
översvämningar eller extrema väderhändelser. 
 

Miljöpartiets tre förslag för nästa mandatperiod 

Miljöpartiet föreslår tre åtgärder för att anpassa Sverige till ett förändrat 
klimat.: 
 

1. Höja det statliga stödet för klimatanpassning med 500 
miljoner, så att det totalt uppgår till minst 750 miljoner 
per år.  
Stödet bör även fortsatt fördelas så att de delar av landet som har 
störst utmaningar får mest pengar. Stödet ska ges enligt en modell 
med krav på lokal eller regional medfinansiering.  

 
2. Samtliga berörda sektorsmyndigheter ska ha ett tydligt 

ansvar för anpassningen till ett ändrat klimat inom sitt 
eget ansvarsområde.  
Ansvaret omfattar både risken för extrema klimathändelser och 
kontinuerliga klimatförändringar. 

 
3. Samtliga kommuner och landsting ska ta fram 

handlingsplaner för att klara värmeböljor och extrema 
nederbördsmängder.  
Det kan handla om hur man säkerställer att skolor, sjukhus och 
äldreboenden kan garantera tillgången på dricksvatten eller att 
upprätthålla en god inomhusmiljö. 


