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Abstract 

Uppsatsen följer upp SOU utredningen, Klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007 och den 

efterföljande propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik där man redogör för 

hur Sverige kommer att drabbas av klimatförändringar samt hur man ska arbeta för att möta 

dessa. Fokus i undersökningen ligger på Hallands län och arbetet där med att möta klimatför-

ändringarna och förbereda samhället inför dessa, har man gjort något av det som utredningen 

och propositionen tar upp och slår fast? Uppsatsen är en kvalitativ studie som främst baseras 

på intervjuer men till viss del även på dokument från de berörda aktörerna.  

 Klimatanpassningsarbetet har kommit olika långt i Hallands län, vissa kommuner ligger 

relativt långt fram med sitt arbete medan andra inte har gjort något alls. En av de främsta för-

klaringarna till detta, är enligt denna studie, i vilken utsträckning som man hittills drabbats av 

olika väderrelaterade händelser. 

 

Nyckelord: Klimatanpassning, klimatförändringar, implementering, Hallands län, Klimat- 

och sårbarhetsutredningen, En sammanhållen klimat- och energipolitik 
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1. Inledning 

”Klimatförändringen är ett faktum. Även om vi begränsar utsläppen kommer vi att få ett 

varmare och vildare klimat i framtiden - och denna framtid ligger inte så långt bort. Vi ser 

förändringar redan nu. Den generation som föds idag kan få uppleva den största klimat-

förändringen någonsin i Sveriges historia, säger Annika Carlsson-Kanyama, program-

chef för Climatools” (FOI, 2010) 

På 2000-talet har flera kriser uppstått i Sverige som berott på väderhändelser, stormar, över-

svämningar och andra liknande fenomen, speciellt sticker kanske stormarna Gudrun (2005) 

och Per (2007) ut. Privatpersoner drabbades hårt genom till exempel långa strömavbrott, ing-

en tillgång till vatten och telefon men har också saknat möjligheten att få akutsjukvård eller ta 

sig till vård/sjukhus och myndigheternas agerande vid dessa kriser var ofta varit bristfälliga 

och kritiserades hårt.     

 Den allmänna debatten kring klimatförändringar och den globala uppvärmningen växte 

sig under denna period stark, vilket ledde till att regeringen beställde en SOU utredning (sta-

tens offentliga utredningar) som påbörjades 2005 och som 2007 resulterade i Klimat- och sår-

barhetsutredningen (SOU 2007:60). Uppdraget var att kartlägga det svenska samhällets sår-

barhet för globala klimatförändringar och de regionala samt lokala konsekvenserna av dessa 

förändringar men också bedöma kostnaderna för skador som klimatförändringarna kan orsaka 

(SOU 2007:60).  

 Vid många tillfällen så har kommuner och andra offentliga organisationer och myndig-

heter blivit överraskade av de plötsliga kriserna som uppstått, vilket denna utredning skulle 

motverka och istället ta fram åtgärder för att ge dessa en bättre chans att förbereda sig.    

 Utredningen kom fram till ett antal slutsatser om hur samhället kommer att drabbas av 

framtida klimatförändringar och vad dessa kommer att få för konsekvenser. Bland annat för-

utses havsnivåerna och nivåerna i vattendragen att stiga, vilket kommer att påverkar samhäl-

lena som ligger vid dessa kraftigt, även en stor ökning av nederbörd och långa värmeböljor 

kommer att drabba det svenska samhället mer regelbundet. Utredningen presenterade ett antal 

förslag för att möta dessa hot och för att göra samhället mer robust.  

 Frågan man ställer sig är vad som har gjorts sedan utredningen presenterade sina slut-

satser 2007? Ibland kan man få känslan av att utredningar enbart används för att stilla kritik 

och visa att man från politiskt håll agerar. Det är därför intressant att se om utredningen har 
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lett till något mer än att samla damm på någon hylla i Stockholm. För även om en utredning 

konstaterade att det finns problem och hot mot det svenska samhället och gett förslag på vad 

som borde göras så är det också viktigt att det leder till något konkret. Min avsikt är alltså att 

undersöka vad det blev av utredningen och vilket genomslag den har fått sedan 2007. 

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att se vad som har hänt sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen presen-

terades 2007, både på central/statlig och på lokal/regional nivå.  

1.2 Frågeställningar 

För att kunna nå mitt syfte har jag sammanställt ett antal frågeställningar som jag ska besvara 

i uppsatsen.  

 

1. Vad är Klimat- och sårbarhetsutredningens viktigaste slutsatser, och vad ledde 

den till på central/statlig nivå? 

2. Vad är den efterföljande propositionens viktigaste slutsatser och vad fick den 

för inverkan på klimatanpassningsarbetet? 

3. Vad har kommunerna och Länsstyrelsen i Halland gjort när det gäller klimat-

anpassning? 

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att inrikta/avgränsa mig till Halland för att titta på klimatanpassningsarbetet på 

lokal/regional nivå. Delvis för att få ett överkomligt material att bearbeta, ett större urval hade 

inte hunnits med under uppsatsens tidsramar och storlek. Valet av Halland är också pågrund 

av att länet en av de regioner som kommer att drabbas hårdast av klimatförändringarna i Sve-

rige, vilket gör länet extra intressant (SOU 2007:60). Valet av fall har också påverkats av att 

de kommuner som ingår i Halland är relativt lika varandra när det kommer till geografiska 

förutsättningar, vilket är en viktig detalj när man undersöker klimatpåverkan och klimatan-

passningsarbete då det underlättar möjligheten att jämföra de olika fallen och deras förutsätt-

ningar, behov och resonemang kring klimatanpassning (Esaiasson 2007: s. 176).  
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 När det gäller SOU-utredningen och propositionen har jag valt att avgränsa mig genom 

att enbart sammanfatta dem på nationell nivå, då jag anser det viktigt att få en helhetsbild av 

klimatanpassningsbehovet i Sverige men då undersökningens fokus ligger på Halland, försö-

ker jag att hålla mig till det som är relevant i det sammanganget.  

1.4 Tidigare forskning   

På just Hallands arbete med att förbereda sig inför ett förändrat klimat har jag inte lyckats 

finna någon liknande forskning eller undersökning. Det finns dock en del studier på nationell 

nivå som kan vara intressanta. 

 En enkätundersökning har gjorts av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om hur 

långt kommunerna i Sverige har kommit i sitt klimatanpassningsarbete (Klimatanpassnings-

portalen, 2010-05-09). På enkäten svarade ca 200 kommuner, i Halland var det fyra av sex, 

vilka framgår dock inte.  Utredningen förklarar varför svarsfrekvensen varierar runt om i Sve-

rige ”Anledningen till detta beror sannolikt till viss del på att vissa kommuner och landsdelar i 

större utsträckning än andra har tvingats att arbeta med klimatanpassning. Det finns regionala 

skillnader i hur hårt drabbade kommuner hittills varit av exempelvis översvämningar, stormar 

eller häftiga regn. Det skiljer sig dessutom åt i huruvida det finns ett utpekat huvudansvar för 

klimatanpassning inom organisationen /…/” (Sveriges Kommuner och Landsting
 
2009a: s. 2). 

 Undersökningens slutsatser för hela landet är att nio av tio kommuner arbetar med kli-

matanpassning i sin planering, men bara att var fjärde av dessa gör detta i hög utsträckning 

(Ibid. s. 2f). Nästan alla kommuner anser att de behöver bättre kart/planunderlag för att kunna 

starta sitt arbete, men även verktyg för att kunna bearbeta underlagen är efterfrågat (Ibid. s. 3). 

 Bara en av de svarande kommunerna från Halland uppgav att man hade en övergripande 

plan för klimatanpassning och ansåg att man arbetade med att fysiskt planera för ett förändrat 

klimat. De övriga tre kommunerna ansåg att de bara delvis gjorde detta. Ingen av kommuner-

na ansåg sig heller i hög utsträckning att arbeta med förberedelse av VA-systemen (Vatten & 

Avlopp), däremot sade sig hälften göra det i byggfrågor (Ibid. s. 7-16). Ett ganska uppseende-

väckande resultat från denna undersökning var att ingen av kommunerna i Halland samarbe-

tade med någon grannkommun. Överlag så anser kommunerna också att det saknas tydliga 

riktlinjer kring klimatanpassningsfrågor, till exempel när det gäller riktlinjer för nybyggnatio-

ner osv. (Ibid. s. 16-25).         

 Utöver enkätundersökning så har SKL även publicerat en sammanfattning av fem före-

gångare bland Sveriges kommuner och deras arbete med att planera inför framtida klimatför-
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ändringar, för att visa på hur olika kommuner går till väga så att de kommuner som inte hun-

nit lika långt kan ta del av dem (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009b).  

 FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) har ett forskningsprogram kallat Climatools 

som sker på uppdrag av Naturvårdsverket. Programmets mål är att ta fram verktyg för sam-

hällsplanerare och beslutsfattare för att underlätta anpassningen till ett förändrat klimat (FOI, 

2010). Inom detta program så sker mycket forskning kring klimatanpassning, bland annat den 

som presenteras nedan (Ibid.). 

 Bengt Johansson och Malin Mobjörk på FOI har gjort en studie, Climate adaptation in 

Sweden – Organisation and experience (2009). Studien behandlar Sveriges sätt att bemöta 

klimatförändringar ur ett internationellt perspektiv och studiens målgrupp kan sägas vara 

andra länder som vill se hur Sverige valt att lägga upp sitt arbete och organisation för att kun-

na dra lärdomar av detta. Utredningen konstaterar att de kommuner som gjort mest i Sverige 

är de som hittills drabbats hårdast av till exempel översvämningar och erosion. Bland annat 

nämner man Halmstads kommun som exempel på kommuner som tagit med klimatföränd-

ringar i sina regler för nybyggnation (Johansson & Mobjörk 2009: s. 23f). En av slutsatserna 

som dras i studien är att det behövs en central aktör som tydligt ansvarar för att driva arbetet 

med klimatanpassning, däremot behöver inte aktören vara ansvarig i kriser eller liknande utan 

enbart se till så att arbetet sätts igång och drivs framåt (Ibid. s. 28). 

 Utöver detta finns mycket forskning och uppsatser kring stormarna Gudrun och Per, 

deras konsekvenser samt ageranden och lärdomar av dem. Den forskningen faller dock en bit 

utanför denna studies fokus, därför har jag valt att utelämna dem.      

1.5 Begreppsdefinitioner 

Då uppsatsen innehåller ett antal begrepp kan det vara bra att förtydliga betydelsen av dessa. 

Naturolycka: Kraftig, plötslig och förstörande förändring i miljön utan direkt påverkan av 

människor, exempelvis översvämningar, skred, jordbävning, orkan etc. 

Stranderosion: Nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, 

vind, vågor eller glaciäris. 

Storm: Vindstyrka 10 enligt Beaufortskalan. Vindens hastighet är mellan 24,5 och 28,4 m/s. 

Vindstyrka 9 (20,8 till 24,4 m/s) kallas halv storm eller kuling. Vindstyrka 11 (28,5 till 32,6 

m/s) kallas svår storm. 

Skred: En sammanhängande jordmassa som kommer i rörelse. Vanligast i silt- och lerjordar. 

Ytlagrets torra lera, torrskorpan, bryts sönder i stora flak och plintar som ställs på kant. Jord-
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skred förekommer i finkorniga silt- och lerjordar, så kallade kohesionsjordar, men även i 

andra jordar med inslag av ler och silt, exempelvis finkornig morän 

Ras: En massa av sand, grus, sten eller block eller en del av en bergslänt, som kommer i rö-

relse. De enskilda delarna rör sig fritt i förhållande till varandra. 

Naturolycka: Kraftig, plötslig och förstörande förändring i miljön utan direkt påverkan av 

människor, exempelvis översvämningar, skred, jordbävning, orkan etc. 

100-årsflöde: Ett flöde med återkomsttiden 100 år. 

(Hämtat från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)  

1.6 Disposition 

Efter detta inledande kapitel där bland annat syfte och problemformulering preciserats följer 

kapitel två som innehåller det teoretiska ramverket, det vill säga teori, material och metod. 

Det kommer även innehålla en diskussion kring tillvägagångssättet samt materialets validitet 

och reliabilitet. Därefter kommer kapitel tre som är benämnt bakgrund som innehåller en 

sammanfattning av regeringens Klimat- och sårbarhetsutredning och den efterföljande propo-

sitionen. I kapitel fyra redovisas resultatet av de intervjuer och undersökningar som skett av 

berörda aktörer i Halland. Det sista och avslutande kapitlet innehåller en slutdiskussion kring 

de frågeställningarna som presenterats i detta inledande kapitlet och en sammanfattning av 

klimatanpassningsarbetet i Halland, samt förslag på uppföljning/vidareutvecklingar av uppsat-

sen.       
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2. Teori, metod och material 

Detta kapitel innehåller min teori, valet av metod och en diskussion kring materialet som stu-

dien bygger på. Teori kan avse olika saker men min utgår från den så kallade policyprocessen 

och har fokus på implementerings delen av denna. 

2.1 Teori  

Då den här uppsatsen har som syfte att se, hur det klimatanpassningsarbetet som beslutats om 

på och riksdagsnivå genomförts, blir det en slags studie av policyprocessen. Den har störst 

fokus på implementeringsdelen av policyprocessen, men för att förklara denna så är det vik-

tigt att klargöra hur hela processen fungerar. Policy och policyprocess kan definieras olika, 

men innebörden är en slags handlingslinje som drivs av till exempel en regering (Sannerstedt 

2008; s. 14f) eller de handlingar som utförs för att genomdriva en offentlig handlingslin-

je/program (Bengtsson 2001; s. 384).  

 2.1.1 Policyprocessen  

Figur 1 - Policyprocessen 

Aktör: Politiker  Förvaltning Politiker Förvaltning Politiker/ 

Förvaltning 

Fas: Initiering > Beredning > Beslutsfattande > Genomförande > Utvärdering 

  

Problem 

    

 

Policyprocessens olika steg (Hämtad från Bengtsson 2001; s. 385) 

 

Policyprocessen består av ett antal olika steg (se figur 1 ovan). För det första måste det finnas 

ett problem som ska lösas, i det här fallet så är det kommande klimatförändringars hot mot 

samhället. För att det överhuvudtaget ska påbörjas någon policyprocess så måste problemet 

uppnå sådan vikt att politikerna väljer att behandla det, ett initieringssteg. I det här fallet så 

hade ett antal extrema väderhändelser sett till att ämnet hamnade högt upp på dagordningen 

(SOU 2007:60 s. 71). Nästa steg, beredningen, är Klimat- och sårbarhetsutredningen resulta-

tet av då denna gav politikerna ett underlag att fatta beslut, och beslutet blev proposition 
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2008/08:162. När som i detta fall en utredning är gjord och efterföljande proposition är anta-

gen så ska också besluten genomföras/implementeras. Att bara fatta ett beslut har ju ingen 

effekt om det inte också genomförs, och det är detta steg jag har koncentrerat mig på. I de 

flesta fall följs också genomförandet upp, en utvärdering av om problemet löstes och hur poli-

tikernas beslut och genomförandet av detta har fungerat. Beroende på resultatet av detta så 

kan hela processen börja om för att rätta till eventuella brister. 

2.1.2 Implementering 

En förenklad förklaring till implementering är den process när en policy ska omsättas i hand-

ling och resultat (Hill 2007: s. 183). När det sedan kommer till implementeringsteori så finns 

det olika modeller och skolor om hur man ska gå till väga för att studera ämnet.  

 En av de främsta är den så kallade uppifrån-ner (top-down) modellen. Lite förenklat 

utgår modellen ifrån de styrandes agerande och utifrån detta analyserar man implementering-

en av ett beslut eller liknande. Förklaringarna till hur väl implementeringen har genomförts 

söks i uppifrån-ner modellen främst i; hur väl de styrande har sett till att policyn är tydlig, att 

man har en enkel struktur nedåt med så få nivåer som möjligt, kontrollerar de som ska imple-

mentera policyn ordentligt och hållit utomstående som kan störa processen borta (Ibid. s. 

185). Följer man den modellen så är alltså styrning och kontroll två viktiga regler (Sannerstedt 

2008: s. 24).  

 Motsatsen är nerifrån-upp (down-up) modellen som bygger på att man istället börjar 

nedifrån, fördelen kan vara att ett större fokus hamnar på dem som ska implementera policyn. 

Man utgår från den lilla aktören och arbetar sig uppåt i kedjan och inte lika låst vid beslutsfat-

tarna och blir mer mottaglig för nya förklaringar till resultaten (Hill 2007: s.190ff). 

 Anders Sannerstedt sammanfattar de två modellerna i boken Politik som organisation 

genom följande; ”/…/ uppifrån perspektivet tar sin utgångspunkt i beslutsfattarnas avsikter, 

medan nerifrån-upp perspektivet i stället utgår från tillämparnas handlande.” (Sannerstedt 

2008: s. 25). Han argumenterar dock för att man inte behöver låsa sig vid någon av dessa utan 

att det blir allt vanligare att modellerna blandas (Ibid.)      

 Den här studien är en blandning av perspektiven då stort fokus ligger på aktörerna 

längst ner, det vill säga kommunerna och länsstyrelsen. Det är deras arbete som ska granskas 

men också toppen, regeringens proposition och utredning som ska redovisas. Det är dock på 

aktörsnivån, botten, som studien har störst fokus och man får därför säga att uppsatsen har ett 

dominerande nerifrån-upp perspektiv även om även uppifrån-ner används. 
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 När man undersöker implementeringsprocesser så är det ofta för att se hur väl beslut 

som politiker fattat är genomförda, man letar efter implementeringsproblem (Sannerstedt 

2008: s. 28). Det finns ett antal punkter som kan betraktas som extra viktiga i arbetet med att 

skapa en lyckad implementering alternativt för att förklara varför den misslyckades. Kortfattat 

så är det; 1). tillämparen skall förstå beslutet och 2). tillämparen skall kunna genomföra beslu-

tet samt 3). tillämparen skall vilja genomföra beslutet (Ibid. s. 29). Med tillämparen så menas 

den/de som ska genomföra beslutet.  

 Punkt ett är ganska förstålig, den som ska genomföra beslutet måste förstå vad den ska 

göra. Punkt två är att man också ska ha möjlighet att göra det, pengar, utrustning, kompetens 

osv. måste finnas. Sista punkten, att vilja genomföra besluten, är mycket viktigt för tillämpa-

ren kan både förstå och ha möjlighet att genomföra ett beslut men saknas viljan så kommer 

implementeringen att misslyckas ändå (Ibid.). 

2.1.3 Fallstudie 

Uppsatsen kan ur en synvinkel betraktas som en fallstudie, då fallet är Halland men det kan 

även benämnas jämförande studie då det är Hallands olika kommuner jämförs. Enligt Metod-

praktikan behöver dock det ena inte utesluta det andra, en fallstudie är oftast någon slags jäm-

förande studie (Esaiasson m.fl. 2007: s. 121). En jämförande studie kan göras på olika sätt, 

antigen har man fall som liknar varandra (mest lika) för att hitta skillnader mellan fallen, eller 

motsatsen att använda sig av fall som är så olika som möjligt (Ibid. s. 112f). Den här studien 

måste sägas vara av det mest lika typen, då fallen (kommunerna) är strategiskt utvalda, delvis 

på mest lika premisser, vilket jag argumenterar för i kapitel ett - avgränsningar.         

2.2 Metod  

För att besvara uppsatsens frågeställningar så måste en metod användas, det vill säga hur man 

går till väga för att genomföra studien. Som exempel kan man ha en teoriprövande undersök-

ning, en teoriskapande eller som i det här fallet, en beskrivande studie, då jag är ute efter att 

beskriva hur det har gått med klimatanpassningsarbetet (Esaiasson m.fl. 2007: s. 99).   
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Figur 2 - Tillvägagångssätt 

Klimat- och sårbarhetsutredningen 

Regeringen (proposition) 

Halland 

Resultat 

 

Figuren visar mitt tillvägagångssätt i uppsatsen 

  

 För att kunna beskriva hur klimatanpassningsarbetet har genomförts så har informant-

undersökning tillämpats. Detta innebär att man intervjuar personer för att få fram information 

om något, det är då inte personens personliga åsikter som är det viktiga, utan denna ska spegla 

en myndighets offentliga åsikt och hållning även om det ibland är svårt att skilja dessa åt 

(Esaiasson m.fl. 2007: s. 258). Motsatsen är respondentundersökning där man istället vill stu-

dera intervjupersonens egna åsikter och tankar (Ibid.).      

 I den här studien så har det tillämpats genom samtalsintervjuer. Fördelen med att an-

vända sig av samtalsintervjuer är att de är öppna och ger större möjlighet att föra ett samtal än 

den mer låsta frågeundersökningsformen som då man mer arbetar efter ett färdigt formulär 

och därför är mindre flexibelt (Ibid.). 

2.3 Material 

Materialet består till stor del av dokument och utredningar från kommuner, myndigheter och 

liknande organisationer men också av den information som framkommit vid intervjuerna. 

Nedanför kommer materialet belysas närmare för att diskutera svagheter respektiver styrkor.    

2.3.1 Validitet  

Validitet brukar förklaras med hur väl man har gjort det man utger sig för att undersöka (Esai-

asson m.fl. 2007: s. 70). I det här fallet så innebär det om studien verkligen har följt upp Kli-

mat- och sårbarhetsutredningen och undersökt hur långt Halland har kommit i relation till 

denna, vilket jag gjort genom att granska alla kommunerna i Halland samt Länsstyrelsen och 
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Region Halland. Dock har Falkenbergs kommun och Länsstyrelsen i Halland av olika anled-

ningar inte ställt upp på intervjuer vilket har lett till att informationen kring dessa, då framför-

allt Falkenbergs kommun är bristfällig.   

2.3.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten, det vill säga möjligheten att komma fram till samma resultat som denna studie 

igen, är också hög. Ett vanligt fel/misstag som leder till dålig reliabilitet är felkodning av sta-

tistik eller slarvfel ihop med datainsamlig (Ibid. s. 70f) men då någon egen sådan inte före-

kommer så kan ett sådant fel uteslutas. Svagheten kan i så fall hittas i samband med intervju-

erna och om någon feltolkning sker i samband med dessa, något som jag försökt minimera 

genom att spela in dessa, för att i efterhand kunna kontrollera informationen. De intervjuade 

har också fått fakta granska den skriftliga sammanställningen som ligger till grund för uppsat-

sen.   

 Klimat- och sårbarhetsutredningen har från flera olika håll fått kritik för att basera sig 

på felaktig data, mestadels från forskare som ställer sig frågande till påståendet om global-

uppvärmning och klimatförändringar överhuvudtaget existerar (The great global warming 

swindle 2010). Jag är medveten om att det finns sådan kritik, men då min studie inte granskar 

riktigheten i utredningen så anser jag att det inte kritiken påverkar mitt arbete. 

 Mycket av de dokument som jag kommer att använda mig av är publicerade av statliga 

myndigheter och är därmed andra- eller tredjehandskällor, och även om man utgår från att de 

bör vara riktiga ska man vara medveten om svagheterna med källor som inte är av första-

handskaraktär. De är emellertid material från offentliga myndigheter vilket borde kunna ses 

som ett tecken på deras tillförlitlighet/reliabilitet samt att det är offentligt och därmed kan 

granskas av vem som helst.  

 När det kommer till intervjuerna så är det viktigt att personerna representerar sina orga-

nisationer och därmed kan försöka framställa organisationen som bättre och effektivare än 

vad den i verkligheten är (Esaiasson 2007: s. 319). Informationen kan också vara färgad av 

personens egna åsikter/övertygelser eller vara ett försök att måla upp den egna organisationen 

som bättre än den är och därför försöker måla upp en bild som kanske inte överensstämmer 

helt med verkligheten, men detta hoppas jag ha undvikit genom att i den mån det varit möjligt 

kontrollerat informationen mot dokument och information från den berörda organisationen. 
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3. Bakgrund 

Det är beslutsfattarnas uppgift att förstå klimateffekterna och att utforma och genomföra 

politiska strategier för en optimal anpassning. (Europiska kommissionen 2009: s. 4) 

Sommaren 2005 fick Bengt Holgersson i uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna av 

ett förändrat klimat. Fokus skulle ligga på hur sårbart det svenska samhället var för sådana 

förändringar, peka ut de största farorna samt utreda vilka klimatförändringar som var troliga. 

Med i utredningen satt även en kommitté som bestod av en rad experter inom de berörda om-

rådena Den första oktober 2007 presenterades utredningen som var på över 700 sidor (SOU 

2007:60). I detta kapitel följer sammanfattning av denna men då utredningen var så omfattan-

de kommer inte allt med utan ett urval har gjorts av det som är mest relevant för uppsatsen 

och Halland. 

3.1 Klimat- och sårbarhetsutredningen – SOU 2007:60 

Förutom prognoser för hur klimatet kommer att förändras och påverka Sverige så har man 

tagit fram 59 olika åtgärder som man anser är nödvändiga för att förbereda samhället inför 

klimatförändringarna. Det är viktigt att poängtera att resultaten och beräkningarna innehåller 

en viss felmarginal och osäkerhet när det till exempel gäller klimatprognoser för framtiden, 

men samtidigt så pass säkra att de kan och bör användas (Holgersson 2008: s. 56).  

3.1.1 Klimatförändringarna 

Utredningens slutsatser när det gäller kommande klimatförändringar och hur de påverkar Sve-

rige baseras på två olika scenarion av hur klimatet kommer att förändras, men båda får till 

stora delar samma konsekvenser för Sverige och behöver därför inte redovisas separat (Hol-

gersson 2008: s. 49). 

 För svensk del så beräknar man att temperaturen kommer att öka med 3-5 grader fram 

till år 2100 och det är då framförallt vintrarna som kommer att påverkas mest. Även neder-

börden av regn och snö kommer att förändras kraftigt, under vintrarna med en ökning upp till 

100 procent jämfört med nu medan somrarna kommer få en minskad nederbörd med som 

mest 30 procent (Ibid. s. 49-50).  
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Extra intressant ur ett halländskt perspektiv är att västkusten drabbas väldigt hårt av för-

ändrad nederbörd, då den största ökningen av nederbörd under vintern samt den största 

minskningen under sommaren kommer ske på just västkusten. Något som också är viktigt är 

att intensiteten i nederbörden kommer att öka, alltså att det kommer mer nederbörd på kortare 

tid (Ibid. s. 52).  

 Även havsnivån kommer att stiga, fram till 2100 så räknar man med en höjning med 

cirka 80 centimeter, det kan dock variera på olika ställen i Sverige (Ibid. s. 54).       

3.1.2 Konsekvenser 

Konsekvenserna för samhället är många men i stora drag handlar det om ökade risk för över-

svämningar, ras, erosion, hälsorisker och förändringar av sjöar/vattendrag (Holgersson 2008: 

s. 53). 

 Översvämningarna kommer som konsekvens av den ökade nederbörden att bli vanligare 

vilket leder till att bland annat avloppssystemen drabbas av stora problem, de är både föråld-

rade och inte dimensionerade för dessa vattenmängder. Problem med att de stora vattenmäng-

derna går baklänges i avloppssystemen, med översvämmade fastigheter som konsekvens, 

kommer också att öka (Ibid.).   

  Erosion och ras kommer också att bli ett allt större problem när nederbörden ökar och 

vattennivåerna stiger i haven och vattendragen. Speciellt kustområdena kommer att drabbas 

hårt då stränder äts upp genom erosionen, vilket hotar bebyggelse som ligger i dessas närhet. 

För att återkomma till det halländska perspektivet så är detta ett viktigt och allvarligt hot då 

landskapet har lågt liggande sandstränder som är känsliga för erosion. Det drabbar inte bara 

privata fastigheter utan även samhällsviktiga funktioner som vägar, järnvägar och elförsörj-

ning (Ibid. s. 54). När det gäller höjning av havsnivåerna så har man i utredningen räknat på 

en höjning med ca 80 centimeter fram till år 2100. Detta skulle innebära för den södra delen 

av Sverige, att ett område på ca 100 meter inåt land påverkas. Viktigt att veta när man ser 

denna siffra är att 30 procent av kusterna i södra Sverige är bebyggda inom detta 100 meters 

område (Ibid.).  

        Sjöar och vattendrag drabbas inte enbart av de tidigare nämnda nederbörds ökning-

arna och höjda vattennivåerna, utan också den höjda temperaturen kommer att få stora konse-

kvenser. Övergödningen kommer att öka och nya arter som trivs i varmare vattnen kommer 

att dyka upp, vilket i sin tur kommer att påverka de existerande ekosystemen. För Sveriges 
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västkust kommer detta förmodligen leda till att fisket av vissa arter gynnas medan vissa kan 

försvinna helt.  

 Den ökade temperaturen kommer också leda till att vissa sjukdomar kommer att etablera 

sig och lättare spridas vilket kommer att påverka befolkningshälsan negativt och speciellt de 

äldre som dessutom är känsligare mot längre värmeböljor (Ibid. s. 56).      

3.1.3 Förslag och slutsatser 

Utredningens förslag på åtgärder uppgick till hela 59 stycken och att redovisa alla är inte nöd-

vändigt då många är väldigt detaljerade och inte relevanta för uppsatsen. Förslagen har stort 

fokus på hur myndigheter bör jobba och förbereda sig, bland annat så vill man klargöra an-

svarsfördelningen för olika frågor. Till exempel så tycker man att Livsmedelsverket ska an-

svara för dricksvattenfrågor och Energimarknadsinspektionen ska se till så elnäten är förbe-

redda och klarar av framtida påfrestningar (Holgersson 2008: s. 56).  

 På regional- och lokalnivå anser utredningen att mer ansvar ska flyttas till kommunerna 

som borde få större ansvar för att planera och undersöka konsekvenserna av klimatföränd-

ringarna. Ett förslag är att låta kommunerna vara ansvariga för skador som drabbat hus och 

byggnader på grund av ras och liknande i tjugo år istället för dagens tio, för att på så sätt mo-

tivera kommunerna att göra större och bättre utredningar för att undvika att man råkar ut för 

sådana naturolyckor (Ibid.). Utredningen vill alltså att kommunerna ska ta ett stort ansvar för 

att klimatanpassa samhället.    

3.1.4 Sammanfattning - konsekvenserna för Halland 

De största utmaningar som väntar just Halland enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen är; 

 Det blir varmare, vilket märks tydligast på vintern. 

 Längre och fler perioder med värmeböljor. 

 Ökad nederbörd på vintern. 

 Intensiva regn/skyfall. 

 Fler översvämningar och ökade flöden i vattendragen. 

 Höjd havsnivå. 

 Ökad risk för ras, skred och erosion.   
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Figur 3 - Hotade vattendrag 

 

Som synes på bilden drabbas Hallands vattendrag kraftigt av de ökade vattenflödena (SOU 2007:60)   

3.2 En sammanhållen klimat- och energipolitik - Proposi-

tion 2008/08:162 

Med Klimat- och sårbarhetsutredningen som grund lämnade regeringen proposition En sam-

manhållen klimat- och energipolitik, 2008/09:162 till riksdagen den 11 mars 2009 och antogs 

i juni samma år (Riksdagen, 2010). En sammanfattning av de viktigaste punkterna i proposi-

tionen följer, dock består den till stor del av olika sätt förebygga och bekämpa klimatföränd-

ringar, alltså energi- och klimatpolitik. Dessa delar av propositionen är inte relevanta för upp-

satsen så de redovisas inte, inte heller alla de remissvar som också ingår i propositionen 

kommer att redovisas. 

 I propositionen så sammanfattar regeringen Klimat och sårbarhetsutredningen men tar 

också med olika myndigheters remissvar på denna. Några exempel är: Regeringen beräknar 

att kostnaderna för bara översvämningar under de närmaste 100 åren kommer att vara mellan 

50 och 100 miljarder kronor och då har man alltså inte räknat in kostnaderna för ras, skred 

och erosion. Man räknar också med att förlusterna i människoliv kommer att öka i samband 
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med dessa och på grund av andra konsekvenser av ett förändrat klimat. Regeringen tar också 

upp ett stort antal ”positiva” konsekvenser av klimatförändringarna så som ökad turism, bättre 

odlingsförhållanden och ökad vattenkraftsproduktion (Prop. 2008/09:162: s. 160).   

3.2.1 Ökad samordning 

Regeringen skriver att anpassningen till klimatförändringarna bör ske sektorsvis, det ska alltså 

inte vara en enskild myndighet som har ansvaret utan den myndighet vars ansvarsområde lig-

ger närmast problemområdet också bör ta hand om detta vilket till stor del följer Klimat och 

såbarhetsutredningen (Prop. 2008/09162: s. 164). Regeringen trycker särskilt på att sådant 

som bör genomföras skyndsamt är att förändra och anpassa planering, utveckla strategier för 

att möta klimatförändringarna och ta fram allmänna råd kring klimatanpassning (Ibid.). 

 För att se till att arbetet genomförs på de olika nivåerna så vill man inrätta en nationell 

kontrollstation som ska följa upp arbetet med klimatanpassning. Precis som utredningen så 

vill regeringen att länsstyrelserna får huvudansvaret för att samordna och leda arbetet på loka-

la nivån och det avslås också pengar till detta, 25 miljoner kronor under perioden 2009-2011. 

Viktigt att påpeka är att man lämnar det öppet hur de olika länsstyrelserna ska agera och hur 

organisationerna som ska verkställa det hela ska se ut. Länsstyrelserna ska dock redovisa sitt 

arbete inför den tidigare nämnda kontrollstationen (Ibid. s. 165). Propositionen slår fast att 

länsstyrelserna ska ha vara den som samordnar och driver på det lokala klimatanpassningsar-

betet men skriver också att det är upp till varje länsstyrelse att själv avgöra hur man vill lägga 

upp arbetet (Naturvårdsverket, 2009).  

3.2.2 Dricksvatten 

Dricksvattnet är en viktig punkt när det kommer till att anpassa sig till framtida klimatföränd-

ringar då det är känsligt och sårbart. ”Regeringen bedömer att risken för negativ påverkan på 

vattenkvaliteten genom översvämningar och förändrade förhållanden i markens vattensystem 

är stor /…/” (Prop. 2008/09:162: s. 184).  

Vattnet är ett bra exempel på hur splittrat ansvaret kan vara och hur många myndigheter 

som är inblandande i samma frågor: Naturvårdsverket, SGU, vattenmyndigheterna, socialsty-

relse, Boverket och Livsmedelsverket var alla på olika sätt ansvariga och inblandade i vatten-

försörjningsfrågan (Ibid. 162: s. 168). Klimat och sårbarhetsutredningens ville istället lägga 

huvudansvaret för dricksvattensfrågan på enbart Livsmedelsverket och låta de se till att man 
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anpassar systemen och vidtar de åtgärder som krävs för att trygga vattenförsörjningen runt om 

i landet. Regeringen följer utredningens förslag och anser också att Livsmedelsverket ska vara 

den enda ansvariga myndigheten (Ibid.). 

3.2.3 Infrastruktur  

När det gäller vägar, järnvägar och annan infrastruktur så hänvisar regeringen till en annan 

proposition, infrastrukturproposition 2008/2009:35, där man redan tagit upp detta. Även i den 

så har man följt Klimat- och sårbarhetsutredningens slutsatser vilket innebär att man gett di-

rektiv och även vissa medel till de berörda myndigheterna för att de ska utreda och förbereda 

infrastrukturen för klimatförändringar. Även Energimyndigheten har fått i uppdrag att utreda 

den svenska energisektorn och elnätens sårbarhet och förslå vilka åtgärder för dem de berör, 

till exempel kommuner (Prop. 2008/09:162: s. 168-170).  

3.2.4 Hälsa 

Klimatförändringarna kommer att påverka hälsan hos Sveriges folk på lite olika sätt, några av 

hoten är värmeböljor, nya sjukdomar och nya djurarter som för med sig smittor (till exempel 

malaria). Regeringens svar på detta var att ge Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Sta-

tens veterinärmedicinska anstalt i uppdrag att utreda mer exakt hur dessa hot ser ut, informera 

allmänheten om dessa samt utbilda personalen för de ”nya” hoten (Prop. 2008/09:162: s. 187). 

3.2.5 Plan- och bygglagen 

För att bättre stå emot extremväderhändelser och framtida klimatförändringar förslog Klimat- 

och sårbarhetsutredningen ett antal förändringar i Plan- och bygglagen. Utredningen ville att 

man skulle skriva in i lagen att man skulle ta större hänsyn till ras och skred men också högre 

krav och förberedelser inför översvämningar. Utredningen ville också att man skulle förlänga 

kommunens ansvar för skador på grund av översvämningar, ras, skred och erosion som man 

inte utrett tillräckligt bra till tjugo år istället för tidigare tio (Prop. 2008/09:162: s 191). Reger-

ingen har i en annan proposition delvis redan gett skred och ras större tyngd, dock avslår re-

geringen utredningens förslag att öka kommunens ansvar från tio till tjugo år (Ibid.). 
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3.2.6 Översvämningar 

Regeringen delar Klimat- och sårbarhetsutredningens slutsatser kring översvämningar. Detta 

innebär att kommunerna har huvudansvaret för att vidta åtgärder mot översvämningar och 

naturolyckor. Den sedan innan upprättade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) ska vara en slags ”spindel i nätet” som tar fram mål och handlingsplaner (Prop. 

2008/09:162: s. 196ff).  

 Utredningen ville också att man införde ett stopp mot nya byggnationer inom den så 

kallade 100-årsnivån för att förhindra framtida skador. Detta har dock stött på motstånd hos 

många kommuner som har stora ekonomiska intressen i att tillåta byggnationer där. Regering-

en tar inte ställning till detta (Ibid.). 

3.2.7 Finansiering  

Regeringen utgår från principen att den som har störst nytta av åtgärderna också ska betala 

dessa, vilket alltså lägger den största ekonomiska bördan på lokal nivå, kommuner och regio-

ner. Dock så är man villig om det finns särskilda skäl att låta staten vara med och finansiera 

olika förebyggande åtgärder, till exempel om det gäller riksintressen eller mycket stora områ-

den (Prop. 2008/09:162: s. 200).  

3.2.8 Klimat- och sårbarhetsutredningen vs. Proposition 2008:08/162 

Av totalt 59 stycken förslag på åtgärder som Klimat- och såbarhetsutredningen kom fram till 

så har regeringen genom Proposition 2008:08/162 genomfört, tretton av dem och fjorton av 

dem har genomförts till viss del så som utredningen föreslog. Några som inte har genomförts 

är att utredningen ville införa ett anslag för förebygganden av naturolyckor i budgeten, införa 

tjugo års preskriptionstid för kommunernas ansvar vid ras, skred och erosion samt låta natur-

vårdsverket ansvara för en nationell uppföljning av klimatanpassningsarbetet (SOU 2007:60, 

Proposition 2008:08/162.)        

3.3 Vem har ansvaret?  

Propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik antogs av riksdagen den 19 mars 

2009 (Riksdagen, 2010) och ligger nu till grund för hur Sverige förbereder samhället inför 
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framtidens klimatförändringar. Den är dock på sina ställen mycket vag och lägger ett stort 

ansvar på den lokala nivån för vilka åtgärder som vidtas. 

 

”I dagsläget finns det ännu ingen strategi eller organisation för klimatanpassning på cen-

tral nivå. Det föreslogs dock ansvar och organisation för klimatanpassningsarbetet i Sve-

rige i Klimat- och sårbarhetsutredningen. Länsstyrelserna fick i den senaste klimat- och 

energipropositionen ansvar för regionalt klimatanpassningsarbete”. (Klimatanpassnings-

portalen 2010-05-09) 

  

 Ingen central statlig myndighet har alltså något övergripande ansvar för att klimatanpas-

sa Sverige utan det är uppdelat bland en mängd myndigheter med ansvar för sina sektorer, 

dock kan MSB sägas ha en slags central och sammanhållande roll, eller som de kallar det 

själva, en nationell plattform (MSB, 2010). MSB:s uppdrag och syfte är att förebygga och 

mildra effekterna av naturolyckor genom att förbättra samordningen på lokal, regional och 

nationell nivå (MSB 1, 2010, s. 10).  

 Den svenska policyn har varit och är fortfarande utformad så att den som ska vara an-

svarig för risker, naturolyckor och kriser även är den som är ansvarig vid normala omständig-

heter, vilket alltså fortfarande gäller, vilket innebär att den lokala nivån med kommunerna 

som den största aktör bär ett stort ansvar (Johansson, Mobjörk 2009; s. 3).  

 Det finns också en internetportal kallad Klimatanpassningsportalen som Naturvårdsver-

ket, Boverket, SMHI, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Lantmäteriet, 

Energimyndigheten och Sveriges geologiska institut (SGI) har skapat för att förmedla kun-

skap och information kring klimatanpassning, bland annat finns det mallar för hur en bered-

skapsplan kan läggas upp (Klimatanpassningsportalen 2010-05-09).  

 Ytterligare ett försök till samordning och samarbete finns i föreningen Klimatkommu-

nerna, vilket är en sammanslutning av kommuner och ett landsting som gått ihop för att un-

derlätta arbetet med klimatanpassning. Förenings syfte är; ”Föreningen ska stödja kommuner 

som vill arbeta med klimatfrågan samt vara en pådrivande aktör för det nationella klimatarbe-

tet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbe-

tets resultat”. (Klimatkommunerna, 2010-05-10). Intressant att påpeka är att av de 23 med-

lemmarna så återfinns ingen i Halland (Ibid.)  

 Det finns alltså försök till samarbete för att komma igång med att klimatanpassa Sveri-

ge.  
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3.4 Risk- och såbarhetsanalys 

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap, lag (2003:778) om skydd mot olyckor och säkerhets-

skyddslag (1996:627) skall varje kommun inventera, identifiera och analysera sina risker och 

sårbarheter i en sammanställd risk- och sårbarhetsanalys. Det är viktigt att inte blanda ihop 

detta med klimatanpassningsarbetet. I en sådan analys finns det inget krav på att ta med kli-

matförändringarna. Dock har flera kommuner med redan existerande problem med översväm-

ningar och liknande gjort detta till en del av sin analys. En genomförd risk- och sårbarhetsana-

lys betyder inte att kommunen har gjort en utredning om riskerna med ett förändrat klimat, det 

finns inget speciellt krav vad som ska ingå i en sådan analys vilket lämnar det öppet för kom-

munerna själva att avgöra detta, dock finns det vissa riktlinjer från MSB om vad som borde 

ingå (MSB 2010).  

3.5 EU:s klimatanpassningspolitik 

Även EU har intresserat sig för ämnet och även om EU:s roll inte är en del av uppsatsen så 

redovisas ändå en kort sammanfattning av dess hållning för att få en bättre bild över hur läget 

ser ut. 

 Europiska kommissionen har givit ut en Vitbok med titeln Anpassning till klimatföränd-

ringar: en europeisk handlingsram (2009). Anledningen till vitboken var att man vill ”/…/ se 

till att effektiva anpassningsåtgärder vidtas i tid och för att samordna insatserna mellan olika 

sektorer och förvaltningsnivåer.” (Europiska kommissionen, 2009: s. 2). EU:s roll är viktig 

när klimateffekterna går över ländernas gränser och då kräver samarbete vilket EU då kan 

underlätta. Även samordning när det gäller internationella frågor så som fiske, jordbruk, vat-

ten osv. kommer att vara nödvändig (Ibid. s. 5). Kommissionen identifierar samma faror som 

de svenska utredningarna med skillnad att man har ett internationellt perspektiv på det och 

pekar ut Sydeuropa, Medelhavsområdet och utvecklingsländerna i världen som särskilt utsatta 

(Ibid. s. 3).  

 Kommissionen skriver att det är viktigt att staterna och dess myndigheter inte överlåter 

anpassningen på företag eller individer då dessa ofta saknar information, ekonomiska medel 

och viljan att genomföra det arbete som krävs (Ibid.). 
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 EU:s arbete delas in i olika faser, där fas ett ska genomföras under 2009-2012 och inne-

håller fyra punkter. 1) Att bygga upp en solid kunskapsbas om klimatförändringarnas effekter 

och konsekvenser. 2) Att integrera anpassningen i EU:s centrala politikerområden. 3) Att an-

vända en kombination av policyinstrument för att genomföra anpassningen på ett effektivt 

sätt. 4) Att stärka det internationella samarbetet för anpassning (Ibid. s. 5).    
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4. Resultat – Halland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Kommunernas roll omfattar ett flertal viktiga verksamheter där klimatanpassning kan 

och bör ske. Kommunerna ansvarar bland annat för att vatten- och avloppsanläggningar, 

energianläggningar, avfallsanläggningar, sjukhus och vårdanläggningar, skolor och om-

sorg fungerar” (Klimatanpassningsportalen, 2010-05-09) 

För att göra det enkelt och lättöverskådligt så kommer jag i det här kapitlet att gå igenom var-

je kommun samt länsstyrelsen och Region Halland för sig och redovisa hur långt de kommit i 

arbetet med klimatanpassning. Upplägget varierar från fall till fall beroende på tillgång till 

material samt sättet som använts för att samla in denna.  

4.1 Länsstyrelsen Hallands län 

När det kommer till Länsstyrelsen i Halland så har deras arbete inte hunnit så långt med kli-

matanpassningsarbetet utan de befinner sig fortfarande i början av arbetet och hänvisar till att 

de just nu är i gång med att rekrytera en person som ska arbeta med detta. Dock finns det en, 

Regional risk- och sårbarhetsanalys Hallands län 2009 (Länsstyrelsen Hallands län 2009) 

som delvis tar upp klimatförändringarna.  

Figur 4 - Hallands kommuner 
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 Utredningen identifierar samma hot och risker som nämnts i föregående kapitel tre 

(Länsstyrelsen Hallands län 2009: s. 31). Nedan kommer därför enbart länsstyrelsens syn på 

sin och samhällets förmåga att hantera dessa och vad som bör förändras för att bättre kunna 

möta dessa. 

 Länsstyrelsen anser dess egna och länets förmåga att möta dessa klimatförändringar 

som bristfällig då det saknas en övergripande och sammanhållande organisation, även om det 

påpekas att vissa kommuner hunnit en bit på vägen i att förbereda sig (Ibid. s. 32).    

 Länets elförsörjning och förmågan att hantera avbrott i denna anser länsstyrelsen är bra, 

till stor del på grund av lärdomar från stormarna Per och Gudrun men påpekar samtidigt att 

förmågan har vissa brister, bland annat så finns det en god beredskap under arbetstid men 

svagheter i förberedelserna utanför denna tid (Länsstyrelsen Hallands län 2009: s. 18). 

 När det kommer till vad länsstyrelsen kallar naturolyckor, det vill säga översvämningar, 

skred, ras och stormar, bedöms sannolikheten för att allvarliga sådana ska inträffa som hög 

och att länet är väldigt känsligt för sådana (Ibid. s. 29).  

”Det finns ett tryck för att exploatera vattennära tomter. Kommunerna bör i dessa fall be-

vaka och grundligt undersöka riskerna för översvämningar, ras och skred samt i dessa un-

dersökningar ta hänsyn till klimatförändringar. /…/ Avsaknaden på aktuella, samordnade 

och övade beredskapsplaner ses som en brist i länets förmåga.” (Länsstyrelsen Hallands 

län 2009: s. 29).    

 Länsstyrelsen ser en möjlighet att bättre delta i planeringen av bebyggelse i riskområden 

samt att informera kommunerna om risker och hot (Ibid. s. 30). Utredningens slutsatser och 

förslag till förbättringar är till stora delar just detta, länsstyrelsen bör verka för ett större sam-

arbete och sammanordning inom länet. Kommunerna, länsstyrelsen och andra berörda parter 

bör utreda konsekvenserna av klimatförändringarna och ta fram planer och riktlinjer för att 

minska konsekvenserna avd dessa (Ibid. s. 55f). 

 

4.2 Region Halland 

Informationen kring Region Halland baseras på en intervju med Gert Erlandsson den 10 maj 

2010. Erlandsson arbetar som samordnare på regionen och är även ansvarig för klimatanpass-

ningsfrågor i den mån regionen arbetar med sådana. 
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 Region Halland arbetar inte med klimatanpassningsfrågor utan är mer inriktade på arbe-

tet med att minska utsläppen av växthusgaser och liknande. Trots detta så är man inblandande 

i ett antal projekt som kan sägas passa in under klimatanpassningsarbete. 

 Det främsta är då kanske EU-projektet Aquarius. Aquarius handlar om vattenvård på 

olika sätt, tanken är att ta fram verktyg för lantbrukare så att de tar hand om den egna vatten-

miljön, för att på sätt kunna förebygga framtida problem orsakade av klimatförändringar, så 

som översvämningar och torka men även vattenkvalitet och liknande. Med i projektet är ut-

över Region Halland, Laholms kommun, Högskolan i Halmstad, Länsstyrelsen i Halland och 

Hushållningssällskapet.  

 Erlandsson tycker att något som skulle kunna bli bättre är kommunikationen med kom-

munerna för att kunna samarbeta med fler projekt eller liknande. En orsak till att kommunika-

tionen brister är den tids- och resursbrist som finns hos kommunerna vilket resulterar i ett 

visst ointresse att delta i sådant som inte passar in i kommunernas aktuella verksamheter och 

projekt, dessutom är kommunerna involverade i projekt som regionen inte deltar i.  

4.3 Laholms kommun 

Informationen kring Laholms kommuns arbete bygger på en intervju med säkerhetssamordna-

re Erik Nerhagen och genomfördes den 20 maj 2010. Kommunen har även en risk- och sår-

barhetsanalys från 2007 och man håller också på att ta fram en ny sådan. I den befintliga ana-

lysen behandlar man klimatförändringar sparsamt och lägger ingen större vikt vid detta. Ana-

lysen tar dock upp att det i framtiden kan ske en viss ökning av flödena i Lagan, höjning av 

havsnivån samt ett par punkter till. Dock pekas inga specifika åtgärder eller särskilda riskom-

råden ut.     

4.3.1 Kommunens klimatanpassningsarbete 

Nerhagen säger att kommunen inte har tagit något helhetsgrepp kring klimatanpassningsarbe-

tet utan att det som kan kategoriseras som sådant arbete är på initiativ av kommunens förvalt-

ningar. Det som har gjorts från centralt håll är att i de fördjupade översiktsplanerna, som är en 

del av kommunens planering för framtiden, utreda vissa områdens lämplighet för nybyggna-

tion. I de fördjupade översiktsplanerna så utreder man de nya bostads- och< industriområdena 

om man vill anlägga och tar i dessa utredningar hänsyn till översvämningshot, rasrisker, ero-



29 

 

sion osv. Men dessa baseras till stor del på hur det ser ut idag, stora framtida klimatföränd-

ringars påverkan är alltså inte med i beräkningarna. 

 I kommunen pågår ett arbete där SGI kartlägger områdena (stränderna) kring Lagan för 

att se vilka områden som är extra utsatta för ras, skred och översvämningar. En översiktlig 

sådan är redan gjord men denna ska ge en mer detaljerad bild och ligger sedan till grund för 

att till exempel utse områden som man bör undvika att bebygga eller byggnader som redan nu 

ligger i riskzonen. 

 Angående en höjning av havsnivån så säger Nerhagen att detta inte kommer att påverka 

Laholms kommun på något avgörande sätt då kommunens del av kusten är uppbyggd på ett 

sådant sätt att man inte drabbas av stranderosion, samt att inte heller själva höjningen kommer 

att få några drastiska konsekvenser och att man därför inte har några generella regler för hur 

nära havsnivån man får bygga. Risken som finns är att Lagan stiger, men inte heller detta är 

något stort problem, enlig Nerhagen, då Lagan har relativt höga strandkanter som skulle hind-

ra den från att svämma över. De områden som eventuellt skulle drabbas är redan idag i risk-

zonen så man är medveten om problemet och undviker att bygga i dessa.  

  VA-systemen är på vissa ställen i kommunen bristfälliga redan idag och i nya områden 

så försöker man att lägga ner system som ska klara stora vattenmängder, men man ser inte 

detta som något prioriterat problem i dagsläget. Problem med en framtida temperaturhöjning 

med kraftiga värmeböljor är enligt Nerhagen inget man har utrett eller tagit ställning till i 

kommunen och inte heller något man ser som ett överhägnande problem. 

4.3.2 Samarbete och brister 

När det kommer till samarbete så berättar Nerhagen att man har ett ganska omfattande sådant 

med de andra kommunerna som ligger utmed Lagan, men även andra organisationer som be-

rörs av älven sitter med i den så kallade ”Älvgruppen”. Här träffas man och diskuterar olika 

problem som kan uppstå, till exempel så hade man möten inför vårens snösmältning vilket 

man befarade skulle bli kraftigt. 

 Något som Nerhagen skulle vilja förbättra är de olika förvaltningarnas egna riskplane-

ring. Idag vet man ungefär hur kommunen drabbas men har inte gått in mer specifikt på de 

olika förvaltningarnas situationer, men även detta är något som finns med i planeringen. Han 

anser också att det skulle ha varit önskvärt med en ökad sammanordning av de olika förvalt-

ningarnas kris- och säkerhets arbete då dessas problem ofta går in i varandra och då skulle 
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tjäna på en ökad samordning, men hänvisar till att det är en resursfråga där det kanske finns 

mer prioriterade saker. 

 Klimatanpassningsportalen är inget som Nerhagen har hört talats om och mindre använt 

sig av.            

4.4 Halmstads kommun 

I Halmstad har man kommit en bit med klimatanpassningsarbetet då kommunen har gjort en 

egen analys av kommunen, Klimat- och sårbarhetsutredningen (Stadskontoret Halmstads 

kommun, 2009). Halmstad själva säger sig vara de första i Sverige med en sådan utredning på 

kommunal nivå, och att kommunen ligger i framkant när det gäller klimatanpassningsarbete 

(Stadskontoret – Halmstads kommun, 2010).  

 Halmstads utredning har sin utgångspunkt i den stora Klimat- och sårbarhetsutredning-

ens (SOU 2007:162) slutsatser som finns sammanfattade i föregående kapitel, och utifrån 

denna har kommunen tittat på vilka hot som är aktuella för Halmstad. Utredningen bygger på 

nitton intervjuer av utvalda personer inom Halmstads kommuns organisation men också några 

externa personer som ansågs relevanta i sammanhanget. Man har frågat dessa hur deras verk-

samhet skulle påverkas av klimatförändringarna som hotar Halmstad (Ibid. s. 1f).  

4.4.1 Kommunens klimatanpassningsarbete  

Utredningen kom fram till att det de intervjuade ser som mest sårbart och med störst betydelse 

för deras verksamhet var telefoni och vägnät, men även elförsörjningen sågs som nödvändig 

för att kunna bedriva sin verksamhet (Stadskontoret Halmstads kommun, 2009, s. 2). Intres-

sant att påpeka är att framtida hot som stranderosion och höga vattenflöden redan är stora 

problem för vissa förvaltningar inom kommunen (Ibid.). 

 Utredningen kom fram till ett antal punkter som ansågs prioriterade att genomföra på 

kort sikt. 1. Den första var att ordenligt kartlägga hur topografin ser ut så att man lättare kan 

planera det fysiska arbetet, till exempel vilka områden som har förhöjd risk för översväm-

ningar. 2. Kommunen bör när den bygger nya eller bygger om lokaler med kommunalverk-

samhet ta hänsyn till klimatförändringar. För att lättare kunna göra detta borde kommunen ta 

fram en slags lista med viktiga punkter att tänka på. 3. Kommunen bör snarast kartlägga dag-

vattensystemet, systemet som tar hand om regn och annan nederbörd, för att säkerställa att 

detta klarar den ökade nederbörd som klimatförändringarna innebär (Ibid. s. 4). 
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 Utredningen identifierade också ett antal punkter som var viktiga att genomföra på lite 

längre sikt. 1. Översvämningar, som redan idag är ett stort problem, bör genom olika åtgärder 

minskas och kommunen behöver upprätta en plan för detta. 2. Kommunen bör utreda nya 

sjukdomar och deras smittspridning i klimatförändringens spår. 3. I de redan existerande kris- 

och beredskapsutbildningar som finns bör fokus ligga på klimatförändringarna och deras kon-

sekvenser för Halmstad kommun (Ibid.). Utredningen konstaterar att visa saker har kommu-

nens olika organisationer och bolag redan gjort. Några exempel är att de nyare äldreboendena 

har förberetts för att kunna drivas på reservelkraft, kartläggning av översvämningshot, fyr-

hjulsdrivna bilar som har köpts in och att man även har börjat utreda kusterosion (Ibid. s. 70f).      

4.4.2 Samhällsbyggnadschefen i Halmstad 

En intervju med Sven Olof Nilsson som är samhällsbyggnadschef på stadskontoret gjordes 

den 12 maj 2010 som en uppföljning av den utredning som Halmstad har gjort och som pre-

senterades ovan.  

 Det är viktigt att påpeka att utredningen är ganska ny och att man på grund av detta inte 

hunnit så långt. Nilsson säger också att det var på kommunens eget initiativ som utredningen 

gjordes och att någon styrning uppifrån av stat eller andra myndigheter inte har förekommit, i 

alla fall inte vad Nilsson kan påminna sig om. Den övergripande planeringen för klimatan-

passning kan sägas ligga på samhällsbyggnadsenheten även om både teknik- och fritidsför-

valtningen och byggnadskontoret är centrala i detta arbete. Man är dock på det klara med att 

det kommer att ske klimatförändringar som kommer att drabba kommunen på olika sätt.     

 Utredningen kom fram till tre punkter som var viktiga att göra på kort sikt. Den första 

var att kartlägga topografin. Larsson berättar att kommunen hade avsatt pengar för en sådan 

men sedan beslutade regeringen att en nationell kartläggning skulle göras och Halmstad beslöt 

då att avvakta denna för att det inte skulle göras två likadana. Den nationella kartläggningen 

beräknas vara klar någon gång 2012. Nilsson påpekar att mycket av arbetet kring klimatan-

passning och förberedelser får vänta på att denna kartläggning ska bli klar för att kunna identi-

fiera platser som är speciellt utsatta eller i riskzonen.  

 Punkt två, att kommunen skulle skapa en slags checklista för nybyggnationer, har inte 

gjorts. Men kommunen tar ändå hänsyn till kommande klimatförändringar vid nybyggen, som 

exempel beslöt man att inte bygga ett redan planerat gruppboende på den plats som var tänkt 

då man kom fram till att översvämningshotet var för stort. 
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 Sista punkten som behandlade vikten av att kartlägga dagvattenssystemet har man börjat 

med. Flera åtgärder är påbörjade, eller planerade för att öka kapaciteten och klara av ökad 

nederbörd i systemen och runt om i kommunen genomförs olika arbeten med detta.  

 Nilsson tycker att man har ganska bra koll på vattendragen i kommunen och skred ses 

heller inte som något stort problem, då är havet och den höjning av havsnivån som kommer 

ett mycket större hot. Det är svårare att beräkna hur stor denna kommer bli och samtidigt är 

vädret en stor faktor som kan påverka detta genom att stormar och liknande kan trycka upp 

vattnet mot stranden och på så sätt åstadkomma översvämningar. Kommunen har dock detta i 

åtanke när man tillåter byggen i utsatta lägen och gör utredningar inför nybyggnationer, vilket 

har lett till att man satt nivåer för hur högt man ska bygga och så vidare. Det avgörs dock från 

fall till fall, det finns inga generella regler kring detta.   

 Nilsson säger också att man planerar en uppföljning på utredningen i år för att se vad 

som har hänt i kommunen sedan den presenterades. 

 Ett stort framtida problem ser Nilsson i den stranderosion som hotar den största natur-

tillgången som kommunen har, det vill säga stränderna. Hur ska man gå till väga för att möta 

detta då stränderna genererar stora summor i form av turism? Teknik- och fritidsförvaltningen 

har börjat titta på frågan men Nilsson ser det som ett område där det skulle behövas mer re-

surser och planering. 

 Klimatanpassningsportalen har Nilsson hört talas om, men är inget han har använt sig av 

i arbetet.  

4.5 Hylte kommun 

En intervju genomfördes den 18 maj 2010 med säkerhetssamordnare Elisabeth Johannson och 

Bitte Rosén-Nilsson som är miljöstrateg i kommunen.  

4.5.1 Kommunens klimatanpassningsarbete 

Hylte kommun har en rad fördelar jämfört med sina halländska grannar i klimatanpassnings-

sammanhang Den största är att man saknar kust vilket innebär att många av de problem som 

kustkommunerna står inför, såsom stranderosion och havshöjning, inte är ett hot för Hylte 

kommun. Dock kommer ökade nederbördsmängder, värmeböljor osv. att drabba även Hylte 

och de främsta problemen så här långt för kommunen har varit översvämningar och stormar. 

Hylte saknar någon övergripande plan/utredning liknande den Halmstad har gjort, dock kom-
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mer vissa delar finnas med i en kommande risk- och sårbarhetsutredning där man bland annat 

identifierar verksamheter som är extra utsatta för till exempel översvämningar. Johansson 

tycker dock det skulle varit önskvärt med någon slags övergripande studie kring klimatpå-

verkningarna men påpekar samtidigt att det handlar mycket om resurser, Hylte är den minsta 

kommunen i Halland med bara en åttondel av Halmstads befolkning.  

 Rosén-Nilsson säger att kommunen, liksom många andra kommuner, har ett tryck för att 

bygga i strandnära områden, men att kommunen vid nybyggnationer i sådana områden tar 

hänsyn till översvämningsrisker och liknande problem även om det inte finns några generella 

riktlinjer framtagna. Men en strandskyddsplan för Hylte kommun håller på att tas fram som 

ett tillägg till den existerande översiktsplanen. Runt Nissan har man också bra koll på skred- 

och rasområdena som finns i nuläget men att dessa områden kan bli fler i och med klimatför-

ändringar är inget som är utrett liksom konsekvenserna om Nissan skulle stiga. 

 Kommunen har påbörjat ett stort arbete kring att säkra sin dricksvattenförsörjning, men 

ett ganska stort och närbeläget problem är systemen för dagvatten/avlopp vilka är ganska 

gamla och omoderna. Rosén-Nilsson och Johansson berättar att kommunen har inlett och ge-

nomfört en del åtgärder/projekt med att förbättra systemen, men att det också är väldigt kost-

samma åtgärder.              

 Hylte är ganska lyckligt lottade när det kommer till frågor kring naturolyckor, till exem-

pel stormar. En stor del av kommunens befolkning bor på landsbygden och fördelen med detta 

menar Johansson är att man där ofta har en större beredskap och bättre resurser att klara sig 

utan hjälp från kommunen vid oväntade händelser, till exempel har många någon slags egen 

värmekälla eller till och med ett elverk. Kommunen har också förberett äldreboenden och 

liknade för att klara av strömavbrott och liknande.    

4.5.2 Samarbete och brister 

Det finns ett visst samarbete över kommungränserna, då framförallt med Halmstad då Nissan 

rinner genom båda kommunerna. Åtgärder i Hylte kommun har konsekvenser för Halmstad, 

vilket borde göra att intresset för samarbete stort. Det finns dock utrymme för ett ökad sådant 

menar både Johansson och Rosén-Nilsson, framförallt finns det ekonomiska fördelar att vinna 

för kommunerna. Som exempel så byggdes de stora vallar under de senaste översvämningarna 

för att hindra Nissan att byta riktning, något som hade fått stora konsekvenser för Halmstads 

kommun men inte påverkat Hylte på samma sätt, det finns alltså stora fördelar att vinna i att 

samarbeta kring dessa frågor. 
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 Varken Johansson eller Rosén-Nilsson upplever att länsstyrelsen har haft någon aktiv 

roll i att driva på kring klimatanpassning, men de är med i andra nätverksgrupper. Inte heller 

har de hört talas om Klimatanpassningsportalen. Båda vill dock framhäva att det ligger ett 

stort ansvar på den enskilda tjänstemannen att hitta information och hålla sig uppdaterad om 

vad som händer/gäller.  

 Överlag så tycker Johansson och Rosén-Nilsson att man har bra koll på dagens risker 

och hot men att det finns ett behov av att kartlägga framtida hot och risker men att det då ock-

så skulle behövas pengar för detta. Då man är en så pass liten kommun får man förlita sig på 

att större kommuner gör de dyra utredningarna som till exempel konsekvenserna av fler vär-

meböljor och nya sjukdomar som sedan de mindre, som inte har resurserna att göra detta, kan 

ta del av.  

 4.6 Falkenbergs kommun 

Efter att ha varit i kontakt med Falkenbergs kommun fick jag beskedet om att de inte har ge-

nomfört någon planering för kommande klimatförändringar eller liknande, vissa planer finns 

emellertid på att göra det i en kommande översiktsplan för kommunen (Hedberg 2010). Inte 

heller via hemsidan har jag lyckats hitta någon information som är relevant för denna uppsats 

vilket förklarar avsaknaden av information kring Falkenberg.  

4.7 Varbergs kommun 

Informationen om Varberg klimatanpassnings arbete bygger på en intervju med Jeanette Lars-

son som arbetar som samhällsplanerare vid Varberg kommuns planeringskontor, intervjun 

genomfördes den 11 maj 2010. Larsson har det senaste varit med i framtagandet av en ny 

översiktsplan för kommunen som har en 20 årig inriktning, där man till viss del har tagit med 

ett förändrat klimat i planeringen. Det finns dock ingen övergripande eller sammanordnad 

utredning likt den i Halmstad. Istället så har det genomförts ett antal olika undersökningar och 

utredningar som var för sig tar upp konsekvenserna för kommunen när det gäller kommande 

klimatförändringar.  



35 

 

4.7.1 Kommunens klimatanpassningsarbete  

Precis som i de övriga kommunerna, (frånsett Hylte), har kommunen en lång kust. Denna har 

mätts och undersökts för att kunna avgöra hur en ökad havsnivå skulle påverka kommunen, en 

översvämningskartering. Utredningen visade vilka områden som var extra utsatta för höjd 

havsnivå. Delvis som konsekvens av detta finns det idag regler för hur man ska bygga i dessa 

områden, för Larsson säger att även om det finns extra riskabla områden så går det att bebyg-

ga även dessa, det handlar då om ekonomi och teknik för att klara bygga ”säkert”. Ett konkret 

resultat av utredningen är att nybyggnationer måste ligga två och en halv meter över nuvaran-

de havsnivå, särskilt skyddsvärda byggnader har högre krav, med tre meter som krav, vilka 

byggnader som är viktiga avgör räddningstjänsten. Hon tycker dock att man behöver tänka 

mer på klimatförändringar när man bygger ny infrastruktur, till exempel nya vägar.  

 Larsson tycker att man är ganska lyckosamma då man till skillnad från flera av de övri-

ga kommunerna i Halland saknar ett vattendrag som går igenom de centrala samhällena, Vis-

kan som är det största vattendraget går en bit utanför Varberg. Det har ändå gjorts översväm-

ningsutredningar i kommunen där även översvämnings-, ras- och skredrisker i anslutning till 

vattendragen har undersökts men det underlättar att inte ha vattendragen igenom centrum. 

 När det kommer till hur man ska bemöta ett varmare klimat med bland annat fler vär-

meböljor så säger Larsson att frågan är väckt men att man inte har kommit så långt med detta. 

 Ett annat stort framtida problem ser hon i dagvatten- och avloppssystemen som i Var-

berg är gamla och omoderna. De skulle inte klara av en ökning av nederbörden och behöver 

bytas ut vilket är mycket dyrt och krävande. Det är dock inget man har tittat på än, men som 

kommer att behövas ses över när nederbördsmängden ökar. 

4.7.2 Samarbete och brister 

 På frågan om var de största bristerna ligger när det kommer till klimatanpassningsarbe-

tet tycker Larsson att man nu har kommit så långt att man vet att det är ett växande och kom-

mande problem men att man nu måste omsätta detta i praktiken. Att praktiskt och fysiskt 

verkligen göra saker, som det är nu är det mycket prat om problemen men man gör inte så 

mycket. Vilket hon delvis kan bero på att det är svårt att se det konkreta hotet, ofta pratar man 

om förändringar på 50 och 100 års sikt vilket gör att andra frågor känns mer akuta. 

 Klimatanpassningsportalen är inget hon har använts sig av eller fått någon information 

om.   
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4.8 Kungsbacka kommun 

Informationen kring arbetet i Kungsbacka bygger på en intervju med Lars Berggren som är 

säkerhetsstrateg i Kungsbacka kommun och intervjuades den 11 maj 2010. Viss information 

har också tagits från kommunens utredning av Kungsbackaån.    

Till skillnad från de övriga kustkommunerna i Halland så har Kungsbacka en kustlinje som 

mest består av klippor och berg som inte påverkas på samma sätt av erosion, ras och skred. 

Kungsbacka kommuns största hot och problem säger Berggren är Kungsbackaån, den flyter 

rätt igenom centrala Kungsbacka och har vid ett flertal tillfällen orsakat kraftiga översväm-

ningar med stora problem som följd, men även en höjning av havsnivån skulle orsaka kom-

munen stora problem.  

4.8.1 Kommunens klimatanpassningsarbete  

En omfattande utredning startade efter de stora översvämningarna 2006 för att kartlägga och 

hitta sätt att förhindra framtida problem. Även här saknades mycket av den data om topografi 

som andra kommuner påpekat, men man valde att själv genomföra en viss kartläggning för att 

kunna inleda arbeten med att säkra ån.    

 Staden ligger ganska lågt och även en liten höjning av havsnivån skulle orsaka över-

svämningar då en sådan höjning leder till att Kungsbackaån också stiger vilket skulle över-

svämma stora delar av staden. Då kommunen strävar efter att öka bebyggelsen i själva stads-

kärnan så blir problemet ännu viktigare att lösa. Utredningarna har lett till olika arbeten med 

att öka åns kapacitet/genomströmning för att vårfloder och kraftiga regn inte ska orsaka över-

svämningar. Kommunen har lärt sig mycket av både de översvämningar som varit men också 

stormarna Gudrun och Per har lett till att kommunen vidtagit åtgärder. Kommunens krisbered-

skap är god anser Berggren, som exempel så har man vallat in och förberett känsliga platser, 

till exempel elcentraler och liknande. Man håller också på att införa ett slags övervakningssy-

stem för Kungsbackaån som kommer att varna för översvämningar så att man får tid på sig att 

vidta förberedelser. Saker som återstår att göra är till exempelvis att höja nivån på kanterna 

runt ån i centrala Kungsbacka. Berggren tycker att man borde ta större hänsyn vid nybyggen 

för framtida höjningar av havsnivåerna, något som han anser inte görs tillräckligt idag, en 

större anpassning efter naturen skulle vara eftersträvansvärt.                

 En lösning som har diskuterats i kommunen för att säkra staden inför framtida problem, 

berättar Berggren, är att anlägga en vall mot havet som skulle förhindra detta, problem upp-
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står dock både när det kommer till ekonomi och det praktiska. En sådan vall skulle vara 

mycket dyr att bygga samtidigt som marken består av lera som försvårar byggandet av en vall. 

4.8.2 Samarbete och brister 

Samarbetet över kommungränserna tycker Berggren fungerar relativt bra då man varje år har 

två möten med ett nätverk som skapats i Halland där alla kommuners säkerhetssamordnare 

sitter med. På dessa möten så närvarar också berörda myndigheter, så som Vägverket, För-

svarsmakten, länsstyrelsen osv. Mötena leder till att man får en bra kontakt med dessa och 

som Berggren uttrycker det, att man får ett ansikte på personerna när man senare kanske be-

höver ringa dem. Just i Kungsbacka har man också ett stort samarbete med Göteborg, bland 

annat delar man räddningstjänst för att få en större kapacitet i olika kriser.   

  Är det något som Berggren skulle vilja ha mer stöd och resurser till så det till forskning 

om hur man ska lösa vissa problem, i Kungsbackas fall med vallar. Även en tydligare re-

glering från statligt håll gällande klimatanpassning, som en lägsta nivå för kommunerna för 

vad de är tvungna att göra, vilka utredningar som ska göras, vilken nivå man ska få bygga nytt 

på osv.    
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5. Sammanfattning och slutsatser 

/…/ redan nu visar flera källor att kostnaderna för att vidta åtgärder mot klimatföränd-

ringarna (inklusive begränsnings- och anpassningsåtgärder) är mycket lägre än kostna-

derna på medellång till lång sikt om ingenting görs” (Europiska kommissionen 2009: s. 

4f). 

I detta avslutande kapitel kommer jag att svara frågeställningarna från kapitel ett samt föra en 

diskussion kring resultaten som studien har givit. Arbetet avslutas med förslag på hur man kan 

gå vidare med ytterligare forskning.  

5.1 Arbetet på central/statlig nivå 

Klimat- och såbarhetsutredningen blev inte bara en utredning som sedan förpassades till hyl-

lan. Flera av utredningens slutsatser (se kapitel tre) har fått genomslag i den politik som reger-

ingen sedan fört, främst då igenom proposition 2008/08:162, men också i och med ändringar i 

Plan- och bygglagen. Utredningen tillsammans med propositionen ledde till att myndigheter 

fick upp ögonen för ämnet och bland annat startades Klimatanpassningsportalen (se kapitel 

tre). Tanken med portalen är som tidigare nämnt att nå ut med material och information till 

dem som arbetar med klimatanpassnings frågor ute i landet. I min undersökning har jag inte 

stött på någon som har använts sig av material därifrån eller fått någon information om porta-

len. Vilket måste ses som ett ganska stort misslyckande för de myndigheter som ligger bakom 

den då många av myndigheterna hänvisar till denna portal när man letar information om deras 

klimatanpassningsarbete. 

 Utöver detta så har det på olika myndigheter skett ett ganska omfattande arbete med 

klimatanpassning, delvis därför att de i propositionen fick klara instruktioner om åtgärder som 

skulle genomföras.       

5.2 Arbetet i Halland 

Arbetet med klimatanpassning kan konstateras ha kommit olika långt runt om i Halland. 

Länsstyrelsen, som skulle ha något slags huvudansvar för klimatanpassningen, har i Halland 

inte kommit vidare långt alls. Att analysera varför är svårt då det av olika anledningar inte har 
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varit möjligt att intervjua någon därifrån. Det är dock klart att det är till stor nackdel för 

Halland att länsstyrelsen inte kommit igång med arbetet kring klimatanpassning.    

 Halmstad och Kungsbacka bör betraktas som kommuner som ligger i framkant bland 

hallands kommuner och de har kommit ganska långt med klimatanpassningsarbetet. Kungs-

backas arbete beror till stor del på att man mer eller mindre varit tvungna då man drabbats 

hårt av olika väderhändelser/naturolyckor och på så sätt sett vinsterna i att planera för framti-

den och kunna undvika liknande händelser. Därför utmärker sig Kungsbacka som den kom-

mun där man gjort mest rent praktiskt, då framförallt i arbetet med Kungsbacka ån. Även 

Halmstads kommun har drabbats av översvämningar och andra naturolyckor men är i dagslä-

get mer på planerings- och utredningsstadiet jämfört med Kungsbacka, även om vissa praktis-

ka åtgärder har genomförts. Det som ska framhävas i Halmstad är den egna Klimat- och sår-

barhetsutredningen, vilket man också är ensamma om i Halland även om man kanske inte var 

först i Sverige som kommunen antytt.  

 Övriga kommuner har inte kommit lika långt, vilket beror på olika saker. Den största 

anledningen till detta förmodligen att man inte drabbats lika hårt av klimatrelaterade händel-

ser. En av slutsatserna av undersökningen är att man inte agerar innan saker har hänt, det 

krävs att man har tydliga hot att peka ut för att man ska få både resurser och uppmärksamhet 

till åtgärder. Vem hade innan stormarna Gudrun och Per räknat med eller planerat för att nå-

got sådant skulle kunna inträffa? Idag har alla kommunerna i Halland förberett sig för sådana 

stormar och det har inte varit några större problem att få resurser till dessa åtgärder. Om man 

istället hade gjort detta innan stormarna skulle kostnaderna och problemen minskat vilket alla 

hade tjänat på. Samma sak håller på att hända igen, men istället för stormar så är det nu andra 

hot, att inte ta detta på allvar är att göra om samma misstag igen.   
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Figur 5 - Sammanfattning av klimatanpassningsarbetet i Halland 

 Arbetar med kli-

matanpassning? 

Länsstyrelsen Hallands län Nej 

Laholms kommun Delvis 

Halmstads kommun Ja 

Hylte kommun Delvis 

Falkenbergs kommun Nej 

Varbergs kommun Delvis 

Kungsbacka kommun Ja 

     

Delvis har de kommuner fått som inte gjort några åtgärder med tanke på ett förändrat klimat men 

ändå utfört åtgärder som kan ses som nyttiga ur en klimatanpassningsvinkel.  

5.3 Implementeringsproblem?  

Undersökningen har ganska tydligt visat på problem med att få igång det klimatanpassnings-

arbetet som regeringen hade som avsikt med propositionen, En sammanhållen klimat- och 

energipolitik. Genomförandedelen i policyprocessen (se figur ett i kapitel ett) kan i det här 

fallet ses som delvis misslyckad, i alla fall på regional/lokal nivå.  

 I kapitel två tog jag upp olika problem som kan uppstå i en implementeringsprocess, att 

förstå, kunna och vilja. Dessa förklaringar brukar användas vid ett nerifrån-upp perspektiv 

men i det andra perspektivet, uppifrån-ner, så är beslutsfattarnas styrning och kontroll viktiga 

delar i implementeringsprocessen (se kapitel två).      

5.3.1 Oklar och bristfällig styrning 

Något som blir ganska uppenbart är att det saknas en klar och tydlig styrning av klimatan-

passningsarbetet. Ingen av de berörda som jag varit i kontakt med anser sig ha fått tydliga 

direktiv om vad som borde göras eller ska göras. Vissa av kommunerna ser detta som något 

önskvärt och efterfrågar tydligare regler/styrning kring klimatanpassning, det är dock ingen 

åsikt som alla delar men ändå en majoritet. Den organisation som regeringen har pekat ut som 

ansvarig för att samordna och driva på arbetet, länsstyrelsen, har i Halland inte kommit sär-
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skilt långt. Ett talande tecken för detta är att man fortfarande befinner sig i anställningsfasen 

för att kunna tillsätta en ansvarig person i länet, det är nu snart ett år sedan riksdagen fattade 

beslut om proposition 2008:08/162 och tre sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen presen-

terades .  

 I grannlänet Skåne har länsstyrelsen däremot beslutat att alla kommuner senast 2015 ska 

ha en analyserat översvämningar, ras, skred och erosion. Kommunerna ska ta med riskerna i 

sin fysiska planering och ha tagit fram förslag på åtgärder för anpassning av den befintliga 

miljön (Länsstyrelsen i Skåne, 2010), här finns alltså en ganska tydlig styrning och planering. 

 Det är dock inte så att Länsstyrelsen i Halland är helt passiv, genom olika projekt och 

samarbeten, till exempel genom krisberedskapsarbeten så finns en bra kontakt mellan kom-

munerna och länsstyrelsen. 

5.3.2 Kontroll 

I policyprocessen så är det sista steget utvärdering, där också kontroll kan läggas in. Kontroll 

är en viktig del av den uppifrån-ner modell som jag beskrev i kapitel två, och som fokuserar 

på om tillämparens handlande fått de effekter som beslutsfattarna hoppats på (Sannerstedt 

2008; s. 20).   

 Kontrollen av kommunernas klimatanpassning saknas nästan helt vilket kan förklaras av 

att styrningen, som nämndes ovan, är väldigt oklar. Det är därför svårt att göra någon uppfölj-

ning då det inte finns några tydliga regler om vad kommunerna måste eller bör göra.    

5.3.3 Att förstå, kunna och vilja 

Ur ett nerifrån-upp perspektiv finns det också tydliga problem, då framförallt med att kunna 

delen men även i de två andra punkterna brister det.  

 De flesta kommunerna förstår vikten av att klimatanpassningsarbetet men inte på grund 

av Klimat- och sårbarhetsutredningen och Propositionen 2008:08/162 utan snarare att de 

tvingats genom olika händelser. Till exempel Kungsbacka, som varit en av de hårdast drabba-

de kommunerna, har kommit relativt långt i sitt arbete och har genom de återkommande hän-

delserna mer eller mindre tvingats att agera. Förståelsen och kunskapen om de klimatföränd-

ringar som kommer i framtiden och vikten av att planera för dessa är mindre, det är lättare att 

åtgärda sådant som har hänt. Så på sätt och viss har man förstått, samtidigt är den bilden man 

får att man lägger resurser på sådant som ses som problem i dagsläget. Förståelsen för vikten 
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att även ta med problem som kommer på längre sikt och som kanske är nog så allvarliga, är 

mindre. I vissa kommuner har man ifrågasatt nyttan med ett klimatanpassningsarbete, med 

motiveringar kring att det finns inte finns bevis för att det kommer att behövas, det är inte 

bevisat att det kommer att inträffa klimatförändringar osv. Klimatanpassningsportalen som är 

upprättad för att hjälpa kommuner med att förstå och genomföra klimatanpassningsarbetet 

skulle här kunna spela en mycket större roll än den gör i dagsläget. 

 Viljan varierar också bland kommunerna och har samma samband som i stycket ovan, 

de som varit utsatta har en stor vilja att göra saker men de övriga ser inte anledningarna på 

samma sätt vilket till stor del hänger ihop med att det saknas kunskap. Lite av mentaliteten är 

varför ska vi vidta åtgärder för något som inte kommer att hända eller att drabba oss?  

 Den sista punkten, att kunna, brister hos många av kommunerna, det saknas resurser och 

kunskap att kunna driva klimatanpassningsarbete. Något som delvis kan skyllas på staten som 

har delat ut uppgifter, men inte avsatt medel i samma utsträckning, vilket även SKL påpekar 

som en stor brist. Kommunerna har bland annat inte råd att göra de karteringar som behövs 

för att kunna planera och beräkna klimatförändringarnas konsekvenser.  

”– Staten måste ta ett brett ansvar för att finansiera anpassningar till klimatförändringar-

na. Redan i Klimat- och sårbarhetsutredningen uppskattades samhällets behov till 100-

300 miljoner kronor per år för förebyggande fysiska åtgärder under de närmsta tio åren 

till följd av klimatförändringarna. Idag finns ett anslag på 45 miljoner kronor per år för 

kommunerna att söka. Det räcker inte långt, säger Anders Knape” (Sverige Kommuner 

och Landsting
3
, 2009). 

5.4 Samarbete 

När det kommer till samarbete så finns det här stora brister, vilket delvis kan skyllas på läns-

styrelsen som skulle vara den sammanhållande och drivande i klimatarbetet enligt propositio-

nen. I stort sett existerar det inget samarbete kring klimatanpassning, det samarbete som sker 

är i andra frågor som i viss mån går in i klimatanpassning, till exempel det nätverk som säker-

hetssamordnarna har. SKL:s enkätundersökning av Sveriges kommuner kom också fram till 

att samarbetet kring dessa frågor är högst bristfälligt (se kapitel ett).  
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5.5 Vidare forskning 

En ganska självklar vidareutveckling på denna studie är att göra den på ett större område, till 

exempelvis hela Sverige. Även att studera hur arbetet med klimatanpassning ser ut i andra 

länder, både inom EU och utanför. Det motsatta skulle också vara intressant, att gå djupare i 

en kommun (fallstudie) och undersöka hur personerna ute i de kommunala organisationerna 

ser på arbetet, de som i vardagen jobbar med konsekvenserna. 

 Ytterligare en vinkling är att undersöka politikerna och deras roller/syn på klimatan-

passningsarbete, den här studien har bara studerat tjänstemännen men dessa styrs av politiker-

na. Det vore därför intressant hur de prioriterar klimatanpassningsarbetet och hur medvetna de 

är om problemen som kommer.  
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