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Motion om klimatanpassning  

29 myndigheter, 21 länsstyrelser samt SKR står bakom klimatanpassning.se. Där kan man läsa att 

”jordens klimat har redan blivit varmare, och den förändringen kommer att fortsätta. Hur stor 

uppvärmningen blir beror på utsläppen av växthusgaser världen över, och hur snabbt utsläppen 

kan minskas. Det är viktigt att arbeta både med utsläppsminskning och samtidigt med att anpassa 

samhället till ett förändrat klimat.” Klimatförändringen är tydlig redan idag. 

Kommunerna har ett viktigt ansvar att jobba med klimatanpassning. I skolan och inom barn- och 

äldreomsorg måste verksamheterna klimatsäkras för att undvika att barn och äldre skadas. 

Vattenförsörjning och energiförsörjning påverkas av klimatförändringarna och utan hänsyn till 

dessa förändringar kan den fysiska planeringen och även miljötillsynen bli felaktigt. Inom 

stadsplaneringen finns sedan 2018 lagstadgade krav på att kommunerna ska bedöma risken för 

skador på den byggda miljön kopplade till klimatförändringarna. Lagen kräver att kommunerna ta 

hänsyn till klimatrisker vid planering och ny bebyggelse. 

Trots det saknar Hässleholms kommun en plan och ett strukturerat arbete för att förebygga skador 

och skydda sin natur och sina invånare från klimatrisker och skador. I december 2017 fastställde 

stadsbyggnadskontoret en förstudie och en klimatanpassningsstrategi. Arbetet togs inte upp till 

politiken, något som verkar vara ett vanligt förekommande systemfel i Hässleholms kommun, där 

miljö- och hållbarhetsfrågorna mycket sällan når det politiska beslutrummet. Så blev det även i 

detta fall. 

Mer information om klimatanpassning i kommunerna finns bl.a. här: 

● Så ska svenska kommuner lyckas med klimatanpassning (Rise) 

● Klimatanpassning i fysisk planering (Vägledning från länsstyrelserna) 

● Lathund för klimatanpassning (klimatanpassning.se) 

För att skydda kommuninvånarna från kraftiga regnfall, värmeböljor och övriga konsekvenser av 

klimatförändringen yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:  

- att utreda, ta fram och besluta om en plan för Hässleholms kommuns klimatanpassning. 

- att planen ska omfatta alla relevanta ansvarsområden vad gäller klimatanpassning som inte 

hanteras i andra styrdokument eller styrs på annat sätt.  

Dolores Öhman (MP)  

22 augusti 2022 

https://www.klimatanpassning.se/
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatet-forandras/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510
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https://www.smhi.se/lathund-for-klimatanpassning

