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Kommunstyrelsen 
Tilläggsyrkande (MP, V) 
2020-08-14 

 

Tilläggsyrkande angående öppet offentligt 
samråd: Ny EU-strategi för klimatanpassning 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen  

1. Följande text läggs till som fritext i enkätsvaret: 

Det är bra att EU tar ett samlat grepp i arbetet med klimatanpassning.  
För att tillräckliga klimatanpassningsåtgärder ska kunna genomföras så är 
finansieringsfrågan helt avgörande. Medlemsstaterna behöver ha konkreta strategier 
för hur finansiering ska ske, där det också blir tydligt på vilka sätt EU kan bidra. 

EU:s klimatanpassningsstrategi bör även förhålla sig till hur klimatförändringarna 
påverkar länder utanför EU, eftersom EU:s medlemsländer kommer att påverkas av 
hur väl andra länder lyckas med sin klimatanpassning. 
 

Yrkande 
Utöver de svar som stadsledningskontoret föreslår via enkätfrågorna vill vi 
rödgrönrosa särskilt lyfta finansieringsfrågan som är helt avgörande för att nå 
framgång i klimatanpassningsarbetet. I strategin bör även finnas en koppling till 
övriga världen eftersom klimatfrågan påverkar alla jordens länder och att vi i dagens 
globala värld på olika sätt är beroende av varandra. 
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Yrkande angående – Öppet offentligt samråd: 
Ny EU-strategi för klimatanpassning 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

Staden avstår från att svara på undersökningen 

 

 

Yrkandet 
 
Flera av de frågor som staden svarat på innehåller många osäkerheter. Dessutom kan 
svaren uppfattas som politiskt färgade. Därför bör staden avstå från att svara på 
undersökningen. 
 
Ett tydligt exempel på en avvikande uppfattning jämfört med stadens svar kan man få om 
man läser SD:s yrkande 2019-03-22 om samordning och övergripande planering av 
älvkantsskydd (Bilaga 1) 
 
När staden planerar för klimatkompensation för 30 miljarder för en havshöjning som 
neutraliseras av landhöjningen så måste man ifrågasätta om denna gigantiska investering 
verkligen behövs. Vi kan därför inte stå bakom stadens förslag på svar i undersökningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilagor 
1. SD Yrkande 2019-03-22 angående Samordning och övergripande 

planering av älvkantsskydd 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2020-08-19 
 

                                                 
  
                                                  Ärende 2.2.3 
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Bilaga 1 

Yrkande angående –Samordning och 
övergripande planering av älvkantsskydd 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att utgå från RCP 2,8 istället för RCP 8,5 i sitt 
fortsatta arbete med att samordna stadens arbete med älvkantskydd, 

 

Yrkandet 
 

Det enda vi vet säkert är att vi har haft en landhöjning i Sverige de senaste 10 000 åren. 
Man kan konstatera att landhöjningen kommer att fortsätta i samma takt i hundratals år. 
Detta faktum framkommer i stadsbyggnadskontorets egna rapport1  

Det enda vi inte vet är hur mycket havet kommer att stiga. Det finns ett antal 
beräkningsmodeller för hur mycket havet beräknas att stiga. Göteborgs Stad har valt att 
välja en modell som räknar med en kraftig havsnivåhöjning (RCP 8,5) 

När man väljer att planera för en så kraftig havsnivå, kommer det kräva investeringar på 
30 miljarder kronor. 

SD anser att ett sådant antagande varken är ansvarsfullt, seriöst eller vetenskapligt belagt.  

Utgår från man från en beräkningsmodell med begränsad havsnivåhöjning (RCP 2,8) så 
kommer havsnivåhöjningen tas ut av landhöjningen. 

SD anser att så länge man inte över tid kan konstatera en faktisk havsnivåhöjning, så ska 
man inte påbörja några kostsamma klimatanpassningsåtgärder. Därför föreslår SD att 
Göteborgs stad tillsvidare utgår från RCP 2,8.  

Vår utgångspunkt är att man bör utgå från mätningar av medelhavsnivå på relevanta 
ställen i Göta älv och var femte år revidera planen utifrån den faktiska nivån.  

 

 
1 Förslag till översiktsplan för Göteborg, Tillägg för översvämningsrisker, Bilaga 1: Underlag för 
mål och strategier, sid 10 

  

 

Yrkande 
 
2019-03-22 
 

 
 
  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (4) 
  

   

Öppet offentligt samråd: Ny EU-strategi för 
klimatanpassning 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Öppet offentligt samråd avseende Ny EU-strategi för klimatanpassning, besvaras i 
enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
EU-kommissionen genomför ett öppet offentligt samråd avseende Ny EU-strategi för 
klimatanpassning som ska vara inlämnat senast 2020-08-20. Stadsledningskontoret har 
tagit fram ett förslag till svar på samrådet bilagt tjänsteutlåtandet. 

I den europeiska gröna given aviseras att Europeiska kommissionen kommer att anta en 
ny och mer ambitiös EU-strategi för klimatanpassning, eftersom klimatförändringarna 
kommer att fortsätta att leda till stora påfrestningar i Europa trots insatserna för att 
begränsa dem. Europeiska kommissionen inhämta synpunkter och återkoppling från 
intressenter genom samrådet som analyseras och beaktas vid utarbetandet av ny politik. 

Syftet med samrådet är: 

• Att ge alla berörda parter möjlighet att ge bidrag till utarbetandet av politiken. 
• Att samla in intressenternas synpunkter på politiska alternativ och deras möjliga 

effekter. 
• Att identifiera faktorer som utlöser beteendemässiga och institutionella förändringar, 

för att stödja genomförande av åtgärder och spridning av olika metoder för 
klimatanpassning. 

Stadsledningskontorets ser positivt på att EU-kommissionen genomför ett öppet offentligt 
samråd för utformning av ny EU-strategi för klimatanpassning. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Öppet offentligt samråd: Ny EU-strategi för klimatanpassning ger inga direkta 
ekonomiska konsekvenser för staden inom respektive hållbarhetsområde. I EU:s arbete 
med att ta fram klimatanpassningsstrategier kan ekonomiska konsekvenser uppkomma 
som en följd av de klimatanpassningskrav som ställs. Stadens omställning till ett mer 
robust samhälle anpassat till klimatförändringar, kommer att ge ekonomiska 
konsekvenser både i närtid och över tid. En av de främsta utmaningarna med 
klimatanpassning för Göteborg är finansiering för genomförande av 
översvämningsåtgärder. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  
Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-06-21 
Diarienummer 0935/20 
 

Handläggare  
Eva-Lena Torudd 
Telefon: 031-368 04 14 
E-post: eva-lena.torudd@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Öppet offentligt samråd: Ny EU-strategi för klimatanpassning tar upp frågor som berör 
ekologiska dimensioner som del av strategin för klimatanpassningsarbetet. De samlade 
svaren i enkäten kan bidra till en klimatanpassningsstrategi som ställer krav på ekologisk 
hållbarhet som ger en positiv och mer hållbar samhällsutvecklingen över tid och är en del 
av stadens klimatstrategiska arbete.  

Bedömning ur social dimension 
Öppet offentligt samråd: Ny EU-strategi för klimatanpassning kan beroende på 
utformning kan ge bättre förutsättningar för en socialt hållbar samhällsutveckling över 
generationer när förutsättningar för ett mer robust samhälle ges. 

Bilaga 
Förslag till yttrande över öppet offentligt samråd: Ny EU-strategi för klimatanpassning 
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Ärendet  
EU-kommissionen genomför ett öppet offentligt samråd avseende Ny EU-strategi för 
klimatanpassning som ska vara inlämnat senast 2020-08-20. Stadsledningskontoret har 
tagit fram ett förslag till svar på samrådet som finns bilagt detta tjänsteutlåtande. 

Beskrivning av ärendet 
I den europeiska gröna given aviseras att Europeiska kommissionen kommer att anta en 
ny och mer ambitiös EU-strategi för klimatanpassning, eftersom klimatförändringarna 
kommer att fortsätta att leda till stora påfrestningar i Europa trots insatserna för att 
begränsa dem. 

En aktuell analys från Europeiska kommissionen via Peseta-projektet ger en tydligare 
bild av de väntade effekterna av klimatförändringarna inom och utanför unionen samt 
några av fördelarna med anpassningsåtgärder. Analysen visar att mer ambitiösa åtgärder 
för anpassning behövs. 

För att stödja utvecklingen av EU:s nya anpassningsstrategi vill Europeiska 
kommissionen, i linje med riktlinjerna för bättre lagstiftning, hämta in synpunkter och 
återkoppling från intressenter, bland annat genom det här öppna offentliga samrådet. 
Sammanställning av svaren i frågeformuläret kommer att analyseras och beaktas vid 
utarbetandet av ny politik. 

Parallellt med detta samråd är två andra samråd relevanta för EU:s 
klimatanpassningsåtgärder: Samråden för Europeiska klimatpakten och den förnyade 
strategin för hållbar finansiering. 

Syftet med samrådet är: 

• Att ge alla berörda parter möjlighet att ge bidrag till utarbetandet av politiken. 
• Att samla in intressenternas synpunkter på politiska alternativ och deras möjliga 

effekter. 
• Att identifiera faktorer som utlöser beteendemässiga och institutionella förändringar, 

för att stödja genomförande av åtgärder och spridning av olika metoder för 
klimatanpassning. 

 

Enkäten 
Enkäten tar upp frågor kopplat till klimatförändringar som ovanliga väderförhållanden, 
förberedelser för att möta klimatförändringar, EU:s anpassningsstrategi från 2013 och den 
senaste utvecklingen av EU:s politik och internationell politik. Vidare tar den upp 
drivkrafter och motkrafter för EU:s nya klimatanpassningsstrategi. Viktning av effekterna 
av anpassningar inom olika områden som blå ekonomi, ekosystem, kustområden, ökad 
medvetenhet och kommunikation, krav och riktmärken, jordbruk och ytterligare områden 
belyses. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets ser positivt på att EU-kommissionen genomför ett öppet offentligt 
samråd avseende Ny EU-strategi för klimatanpassning och att samrådet som ger en bredd 
i analysen kommer att beaktas vid utarbetning av ny politik om klimatanpassning inom 
EU. 
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I stadsledningskontorets svar på enkäten lämnar kontoret förslag på synpunkter avseende 
frågeställningar såsom effekterna av klimatförändringar, EU:s anpassningsstrategi från 
2013 och den senaste utvecklingen. Vidare föreslår kontoret svar angående enkätens 
frågor om åtgärder som vidtagits till följd av väderförhållande, utmaningar och hinder för 
EU:s nya anpassningsstrategi samt potentiella effekter. Kontoret föreslår viktning av i 
enkäten föreslagna åtgärder inom sektorer som krävs för hållbar anpassning till 
klimatförändringar i den nya strategin.  

Enkäten ger möjlighet att välja att ge fördjupade svar på ämnesrelaterade frågor. 
Stadsledningskontorets förslag är att ge fördjupade svar inom försäkring och finansiering, 
havens ekosystem, kustområden och blå ekonomi samt politiskt stöd för lokala 
myndigheter eller andra icke-statliga aktörer. 

Stadsledningskontoret anser att EU- strategi för klimatanpassning har ett viktigt syfte att 
ta förutsättningarna för klimatanpassningsarbetet vidare i ett samlat grepp för flera länder 
när utmaningen med klimatanpassningar är en global utmaning. 

 

 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Stadsutveckling 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Öppet offentligt samråd: Ny EU-strategi för klimatanpassning 

Fält märkta med * är obligatoriska.

Inledning

Bakgrund

svenska

Commission and its priorities (https://ec.europa.eu/commission/index_en)

Policies, information and services (https://ec.europa.eu/info/index_en)

SV

European Commission (http://ec.europa.eu/index_en.htm) 

EUSurvey 
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I den europeiska gröna given (https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en) aviseras att 

Europeiska kommissionen kommer att anta en ny och mer ambitiös EU-strategi för klimatanpassning, eftersom 

klimatförändringarna kommer att fortsätta att leda till stora påfrestningar i Europa trots insatserna för att begränsa 

dem.

En aktuell analys från Europeiska kommissionen via Peseta-projektet (https://ec.europa.eu/jrc/en/peseta-iv) ger en 

tydligare bild av de väntade effekterna av klimatförändringarna inom och utanför unionen samt några av fördelarna 

med anpassningsåtgärder. Analysen visar att mer ambitiösa åtgärder för anpassning behövs.

För att stödja utvecklingen av EU:s nya anpassningsstrategi vill Europeiska kommissionen, i linje med riktlinjerna för 

bättre lagstiftning (https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-

how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en), hämta in synpunkter och återkoppling från intressenter, bland annat 

genom det här öppna offentliga samrådet. Dina svar i det här frågeformuläret kommer att analyseras och beaktas vid 

utarbetandet av ny politik.

Parallellt med detta samråd är två andra samråd relevanta för EU:s klimatanpassningsåtgärder: samråden för 

Europeiska klimatpakten (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-

Pact/public-consultation) och den förnyade strategin för hållbar finansiering (https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-

sustainable-finance-strategy_en).

Syftet med detta samråd

Målen med samrådet är:

• Att ge alla berörda parter möjlighet att ge bidrag till utarbetandet av politiken
• Att samla in intressenternas synpunkter på politiska alternativ och deras möjliga effekter
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• Att identifiera faktorer som utlöser beteendemässiga och institutionella förändringar, för att stödja 
genomförande av åtgärder och spridning av olika metoder för klimatanpassning

Innan du börjar besvara frågorna ber vi dig att läsa igenom bakgrundsdokumentet

(https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/consultations/docs/0037/blueprint_en.pdf) som beskriver det allmänna 

sammanhanget och de möjliga riktningarna för utvecklingen.

Instruktioner för frågeformuläret

Tack för att du tar dig tid att fylla i det här frågeformuläret - dina synpunkter kommer att användas i utvecklingen av 

EU:s nya anpassningsstrategi och är mycket värdefulla. Frågeformuläret är indelat i fem avsnitt:

• Inledande frågor om dig samt information om databehandling och integritet
• Allmänna frågor om din kännedom om den nuvarande politiska situationen
• Specifika frågor om potentiella åtgärder i EU:s nya anpassningsstrategi
• Mer ingående frågor inom några ämnesområden
• En sista avslutande fråga som ger dig möjlighet att lämna kompletterande information

Om dig

* Vilket språk svarar du på?

Svenska 

* Vem företräder du eller svarar som?

Icke-statlig organisation 
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* Förnamn

Gothenburg

* Efternamn

City

* Mejladress (publiceras inte)

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se

* Organisationens namn

högst 255 tecken

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret, avdelningen stadsutveckling.

67 / 255

* Organisationen storlek

Stor (fler än 250 anställda) 

Nummer i öppenhetsregistret

högst 255 tecken
 Kontrollera om din organisation är registrerad i EU:s öppenhetsregister

(http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en). Det är ett frivilligt register över organisationer 

som vill påverka EU:s beslutsfattande.
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0 / 255

* Ursprungsland

 Ange från vilket land du eller din organisation kommer.

Sverige 

* Vill du vara anonym eller offentlig?

 EU-kommissionen kommer att publicera svaren från samrådet. Du kan välja om du vill vara anonym eller inte.

Anonym

Vi publicerar bara svarandekategori, ursprungsland och svar. Övriga uppgifter (ditt namn, organisationens namn, storlek 

och nummer i öppenhetsregistret) publiceras inte.

Offentlig 

Dina uppgifter (ditt namn, organisationens namn, storlek och nummer i öppenhetsregistret samt ursprungsland) publiceras 

tillsammans med dina svar.

*
  Jag samtycker till reglerna om skydd av personuppgifter (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-

statement_en)

Frågor om klimatförändringar, EU:s anpassningsstrategi från 2013 och den senaste politiska 

utvecklingen
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I det här avsnittet vill vi samla in information om hur medveten du är om klimatförändringarnas effekter, dina 

allmänna kunskaper om EU:s anpassningsstrategi från 2013 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

uri=CELEX:52013DC0216) och om den senaste politiska utvecklingen.

Effekterna av klimatförändringen

Klimatförändringarna tar sig uttryck i olika typer av väder som stör hela länder, regioner och medborgarnas liv på 

många olika sätt, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. I hela den här undersökningen är det därför viktigt att 

du reflekterar över dina erfarenheter av och kunskaper om klimatpåverkan och är så förklarande som möjligt.

Har du där du bor upplevt ovanligt ofta förekommande eller allvarliga väderförhållanden som kan vara kopplade till 

klimatförändringar?

Ja Nej
Vet 

ej

Onormalt höga genomsnittstemperaturer/torka under en eller flera årstider

Värmeböljor som har orsakat hälsoproblem och dödsfall bland utsatta grupper (äldre, sjuka)

Begränsningar av vattentillgången på grund av långvarig torka

Bortsmältning av glaciärer eller av långvariga snöfält

Störningar av skogar (t.ex. skogsbränder, skadedjursangrepp)

Översvämningar utmed floder och kuster

Störtfloder eller jordskred efter intensivt regnande
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Ja Nej
Vet 

ej

Stormfloder vid kusten

Kusterosion

Inträngning av havsvatten i sötvattenakviferer

Extrema vindstyrkor (100 km/h eller mer)

Nya förekomster/gradvis förändring av arter (insekter, växter, fiskar etc.) i samband med förändrat 

klimat

Årstidsväxlingar (t.ex. mindre snö, tidig vår)

Allvarliga skördeförluster orsakade av extrema väderförhållanden (torka, kraftiga regn, stormar etc.)

Nya tropiska sjukdomar som normalt inte finns i ditt område

Annat

Känner du där du bor till om någon av följande åtgärder nyligen har genomförts med avsikt att förbereda för de troliga effekterna av 

klimatförändringar?

Ja Nej
Vet 

ej

Förstärkning av infrastrukturen (transport, energi, kommunikationsnätverk) för att bättre stå emot 

naturkatastrofer som översvämningar, värmeböljor etc.
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Ja Nej
Vet 

ej

Förberedelser för översvämningar (t.ex. fördämningar, särskilda flodslätter, begränsningar i områden 

med risk för översvämningar etc.)

Anpassning av jordbruket till klimatförändringar (t.ex. effektiva bevattningssystem och torkhärdiga 

grödor)

Handlingsplaner för värmeböljor (t.ex. system för tidig varning, senare öppettider för parker, 

dricksvattenautomater på offentliga platser)

Fler grönområden i städerna för att hantera värmeböljor/översvämningar

Uppmaningar till att spara och återanvända vatten

Insatser för att förebygga skador i skogarna som orsakas av värmeböljor, torka, skadedjur, bränder 

eller stormar (t.ex. kampanjer för ökad medvetenhet, skogsförvaltning, förebyggande infrastruktur)

Förstärkning och skydd av havskuster (t.ex. skyddsmurar, sandpåfyllning)

Tidiga varningssystem för naturkatastrofer

Information till allmänheten om behovet av anpassning till klimatförändringar

Åtgärder för ökad medvetenhet om tillgången på försäkringar mot skador orsakade av 

klimatförändringarna

Annat

EU:s anpassningsstrategi från 2013 och den senaste utvecklingen av EU:s politik 
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EU:s nuvarande anpassningsstrategi antogs 2013 och utvärderades år 2018 för att bedöma ändamålsenlighet, 

effektivitet, relevans, europeiskt mervärde och samstämmighet.

Hur väl känner du till följande?

0 = känner inte till alls, 5 = mycket väl

0 1 2 3 4 5
Vet 

inte

EU:s anpassningsstrategi från 2013 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

uri=CELEX:52013DC0216)

Resultatet av strategins utvärdering (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

uri=SWD:2018:461:FIN), genomförd år 2018

Ange hur viktigt det är att EU:s nya anpassningsstrategi överensstämmer med följande EU-politik och internationell politik.

0 = inte alls viktigt, 5 = mycket viktigt

0 1 2 3 4 5
Vet 

ej

Parisavtalet (https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-

agreement)

Sendai-ramverket för katastrofriskreducering (https://www.undrr.org/implementing-

sendai-framework/what-sf)

FN:s mål för hållbar utveckling (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-

development-goals/)

FN:s konvention om biologisk mångfald (https://www.cbd.int/convention/text/)

*

*
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0 1 2 3 4 5
Vet 

ej

Den europeiska gröna given (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

2024/european-green-deal_en#documents)

EU:s civilskyddsmekanism (https://ec.europa.eu/echo/what/civil-

protection/mechanism_en)

Specifika frågor om potentiella åtgärder i den nya strategin

Klimatförändringar är redan påtagliga i och utanför Europas regioner och i många sektorer som är viktiga för vårt 

samhälle. De är också alltmer komplexa och får långtgående konsekvenser för alla medborgares livskvalitet, 

inklusive återhämtningen från covid-19-krisen, som är en möjlighet till bättre återuppbyggnad. Därför försöker 

Europeiska kommissionen samla kunskap om utmaningar, mål och prioriteringar för den nya strategin. I följande 

avsnitt vill vi få återkoppling på dessa områden.

Utmaningar

Följande frågor kommer att fungera som stöd för problemformuleringen i EU:s anpassningsstrategi och dess 

relevans för utformningen av initiativ med mervärde för det europeiska samhället.

I vilken utsträckning tycker du att följande drivkrafter är viktiga för EU:s nya anpassningsstrategi?

0 = inte alls viktigt, 5 = mycket viktigt
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0 1 2 3 4 5
Vet 

ej

Klimatförändringarnas effekter öka allt snabbare

Otydlig ansvarsfördelning mellan olika myndighetsnivåer

Bristande medvetenhet bland allmänheten om behovet av anpassning till 

klimatförändringar

Brist på kostnadseffektiva lösningar och kompetens för klimatanpassning

Alltför långsamt införande av lokala anpassningsstrategier

Otillräckliga investeringar och åtgärder inom den privata sektorn för 

klimatanpassning

Otillräckliga offentliga medel för klimatanpassning

Brist på intresse för klimatpåverkan i vissa medlemsstater eller regioner

Otillräcklig forskning/kännedom om klimatriskbedömning för anpassningen

Annat

I vilken utsträckning tycker du att följande problem är relevanta för att förhindra anpassningsåtgärder inom EU?

0 = inte alls, 5 = håller med helt och hållet

0 1 2 3 4 5
Vet 

ej

EU:s anpassningsstrategi från 2013 fokuserar främst på EU.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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0 1 2 3 4 5
Vet 

ej

EU:s anpassningsstrategis samstämmighet med internationell politikutveckling är 

otydlig.

Konsekvenserna för EU av klimateffekter i tredje länder har inte beaktats.

Överenskommelse om principer, mätbara mål och krav för klimatanpassning 

begränsas och påverkas av osäkerhet på beslutsfattande nivåer.

Genomförandet av anpassningsstrategier och -planer är bristfälligt.

Mekanismer och indikatorer för att övervaka och rapportera om genomförandet av 

anpassningsstrategier och -åtgärder måste stärkas.

Kunskaper om klimateffekter och potentiella åtgärder är inte tillräckligt anpassade till 

lokal nivå (och inte tillräckligt kända eller tillgängliga).

Det saknas lämpliga metoder, indikatorer eller andra kopplingar som integrerar 

katastrofriskreducering och klimatanpassning.

Det ekonomiska stödet för klimatanpassning är otillräckligt.

Företag och den finansiella sektorn (i synnerhet, men inte enbart, försäkringssektorn) 

deltar inte på lämpligt sätt i anpassningsarbetet.

Annat

Mål och åtgärder i EU:s nya anpassningsstrategi och potentiella effekter

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Frågorna nedan handlar om formuleringen av målen, som kopplar samman analysen av klimatförändringens 

negativa effekter och de politiska handlingsalternativen. Målen fastställer ambitionsnivån i politiken, sätter 

måttstockar för jämförelse av olika politiska alternativ och fastställer kriterier för övervakning och utvärdering av 

genomförandet av EU:s nya anpassningsstrategi.

I vilken utsträckning håller du med om de nya föreslagna målen för EU:s anpassningsstrategi som anges nedan?

0 = inte alls, 5 = helt och hållet

0 1 2 3 4 5
Vet 

ej

Bidra till att göra EU till ett klimattåligt samhälle, som är anpassat till de oundvikliga 

effekterna av klimatförändringar och som har förstärkt anpassningsförmåga och minimal 

sårbarhet.

Öka fokus på lösningar (utöver kunskap)

Öka fokus på innovation (utöver forskning)

Öka fokus på genomförande (utöver planering)

Öka fokus på förebyggande (utöver åtgärder i efterhand)

Annat

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?

0 = inte alls, 5 = helt och hållet

0 1 2 3 4 5 Vet ej

EU bör stödja anpassningsåtgärder på medlemsstatsnivå

*

*

*

*

*

*
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0 1 2 3 4 5
Vet 

ej

EU bör stödja anpassningsåtgärder på regional nivå.

EU bör stödja anpassningsåtgärder på lokal nivå.

EU bör stödja anpassningsåtgärder inom den privata 

sektorn.

EU bör stödja medborgarnas anpassningsåtgärder.

EU bör stödja internationella anpassningsåtgärder.

EU bör stödja icke-statliga aktörers anpassningsåtgärder.

I vilken utsträckning håller du med om att de åtgärder i EU:s anpassningsstrategi från 2013

(https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en) som anges nedan bör utökas?

Håller med, 

åtgärderna bör 

behållas i 

nuvarande form

Håller med, 

åtgärderna bör 

behållas och 

förstärkas

Håller inte 

med, 

åtgärderna bör 

avbrytas

Vet 

ej

Åtgärd 1: Uppmuntra alla medlemsstater att anta 

övergripande anpassningsstrategier.

Åtgärd 2: Tillhandahålla finansiering från Life-programmet 

för att stödja kapacitetsuppbyggnad och intensifiera 

anpassningsåtgärderna i Europa

*

*

*

*

*

*
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Håller med, 

åtgärderna bör 

behållas i 

nuvarande form

Håller med, 

åtgärderna bör 

behållas och 

förstärkas

Håller inte 

med, 

åtgärderna bör 

avbrytas

Vet 

ej

Åtgärd 3: Införa anpassning inom ramen för 

borgmästaravtalet

(https://www.covenantofmayors.eu/en/) och stödja 

städernas motståndskraft mot klimatförändringar

Åtgärd 4: Fylla kunskapsluckor om anpassning till 

klimatförändringar

Åtgärd 5: Vidareutveckla Climate-ADAPT

(https://climate-adapt.eea.europa.eu/) som en 

gemensam kontaktpunkt för information om anpassning 

i Europa.

Åtgärd 6: Underlätta klimatsäkring i den gemensamma 

jordbrukspolitiken, sammanhållningspolitiken och den 

gemensamma fiskeripolitiken.

Åtgärd 7: Garantera en mer motståndskraftig 

infrastruktur.

Åtgärd 8: Främja försäkringar och andra finansiella 

produkter för klimathållbara investeringar och 

affärsbeslut.

Page 15 of 26EUSurvey - Survey

2020-06-18https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/a30ee89e-f296-4aef-ad51-3f7615e2ad22






 

I vilken utsträckning håller du med om att ytterligare åtgärder krävs för hållbar anpassning till klimatförändringar i den nya strategin 

för att inrikta sig på följande sektorer?

0 = inte alls, 5 = håller med helt och hållet

0 1 2 3 4 5 Vet inte

Jordbruk

Ekosystem (t.ex. skogar, ekosystem i havs- och kustområden, våtmarker)

Hälsa (människors hälsa och växtskydd)

Integration och sammanhållning

Energi

Vatten

Försäkring och finansiering

Byggverksamhet

Transporter

Annat

Hur viktiga tycker du följande potentiella åtgärder för EU:s nya anpassningsstrategi är?

0 = inte alls viktigt, 5 = mycket viktigt

0 1 2 3 4 5
Vet 

ej

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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0 1 2 3 4 5
Vet 

ej

Stödja investeringar i motståndskraft och användning av naturkatastrofförsäkringar 

genom EU:s och medlemsstaternas politik.

Hjälpa till att identifiera hälsorisker och/eller sociala risker kopplade till 

klimatförändringar i ett tidigt skede genom att utveckla ett observationsorgan för 

social och hälsorelaterad sårbarhet.

Öka infrastrukturens motståndskraft genom utökad användning av EU-vägledning för 

klimatsäkring baserat på de senaste rapporterna från IPCC och vetenskapliga rön.

Stödja en mer öppen tillgång till information om klimatförluster och katastrofrisker från 

privata och offentliga källor för att samtliga aktörer ska kunna spela en aktiv roll i 

anpassningsarbetet och hjälpa till att integrera klimatrisker i beslutsfattande.

Ett större fokus på innovativa anpassningslösningar, t.ex. genom Horisont Europa-

uppdraget (https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-

framework-programme/missions-horizon-europe_en) för klimatanpassning inbegripet 

samhällsomvandling.

Stödja motståndskraften i jordbrukets och skogens ekosystem, t.ex. genom att 

övervaka ekosystemens vegetationsförändringar, växters sundhet, nya skadedjur och 

sjukdomar samt genom bättre utnyttjande av EU:s befintliga växt- och skogsgenetiska 

resurser.

Förse offentliga myndigheter och icke-statliga aktörer med skräddarsydd vägledning 

om anpassning och ömsesidigt kunskapsutbyte.

*

*

*

*

*

*

*
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0 1 2 3 4 5
Vet 

ej

Stärka klimatrisk- och sårbarhetsbedömningar på EU-nivå, inbegripet i EU:s 

yttersta randområden.

Öka de privata investeringarna i klimatanpassning via ökade offentlig-privata 

investeringsmöjligheter eller incitament genom exempelvis EU-taxonomin eller EU-

standarden för gröna obligationer.

Annat

Hur viktigt är det för en ny anpassningsstrategi inom EU att uppnå följande effekter?

0 = inte alls viktigt, 5 = mycket viktigt

0 1 2 3 4 5 Vet ej

Ökad ekonomisk och finansiell motståndskraft

Åtgärda luckor i klimatskyddet (t.ex. öka försäkringstäckningen)

En rättvis anpassning och övergång (tillgång till viktiga tjänster)

Klimat- och risksäkring av infrastruktur och investeringar

Införliva hantering av klimatrisker i finanspolitiska ramverk

Förebygga klimatrisker

Förbättrad hälsa, social sammanhållning och motståndskraft

Förhindra, minimera och hantera befolkningsfördrivning

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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0 1 2 3 4 5
Vet 

ej

Öka motståndskraften mot klimatförändringar inom jordbruks- och 

livsmedelssystem

Sundare ekosystem med förbättrad motståndskraft mot klimateffekter

Möjliggöra klimatinformerade beslut av medborgarna

Annat

Fördjupade ämnesrelaterade frågor

Utöver de övergripande synpunkterna om klimatanpassning i EU söker vi också bättre kunskap vad gäller mer 

specifika ämnesområden. Vi ber därför de svarande att välja sitt/sina intresseområde(n) och sedan svara på 

specifika frågor.

Välj sektorer eller ämnen av intresse i listan nedan. För varje valt alternativ kommer du att få svara på några frågor på sådant som 

är specifikt för detta ämne.

 Försäkring och finansiering (luckor i klimatskyddet)

Jordbruk och skogsbruk

Sötvatten

 Havens ekosystem, kustområden och blå ekonomi

 Politiskt stöd för lokala myndigheter eller andra icke-statliga aktörer

Ingen

*

*

*
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Försäkring och finansiering (luckor i klimatskyddet)

* Välj de relevanta påståendena om tillgången till information om motståndskraft och finansiell risk:

Ange alla som stämmer in

 Jag vet var jag hittar information om de klimatrelaterade risker som jag, min egendom eller min affärsverksamhet utsätts 

för.

 Jag vet hur jag kan få rådgivning om hur jag ökar min egen, min egendoms eller min verksamhets motståndskraft mot de 

negativa effekterna av klimatförändringar.

Jag vet var jag kan få ekonomiskt stöd för att investera i motståndskraftiga lösningar.

Jag vet vilka klimatrelaterade risker jag, min egendom eller affärsverksamhet är försäkrade mot och i vilken omfattning.

Jag litar på staten i händelse av en klimatrelaterad katastrof som påverkar mig, min egendom eller min affärsverksamhet.

* Välj relevanta påståenden som handlar om tillgången till adekvata klimatrelaterade försäkringsprodukter:

Ange alla som stämmer in

Jag har tillgång till adekvata försäkringsprodukter till rimliga priser för relevanta klimatrisker för mig själv, min egendom eller 

affärsverksamhet.

Tillgängliga försäkringsprodukter täcker endast ett begränsat antal klimatrelaterade risker.

De försäkringsprodukter jag hittar på marknaden har för höga självrisker eller för låga utbetalningstak.

Priserna på de relevanta försäkringsprodukterna på marknaden är inte rimliga.

 Jag har inte kunnat hitta någon relevant försäkringsprodukt på marknaden.

Vilken av följande grupper anser du ska ha enklare tillgång till tillgångsspecifik information om fysisk och ekonomisk skada 

från tidigare klimatrelaterade katastrofer:

Ange alla som stämmer in

 Medborgare i allmänhet
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 Arbetsmarknadens parter

 Lokala myndigheter

 Potentiella privata och offentliga köpare

 Potentiella kommersiella ägare

 Finansiella sektorn (banker, försäkring)

Annat

Vilken av följande grupper anser du ska ha enklare åtkomst till särskilt anpassad information om framtida fysiska klimatrisker 

för människor, natur och tillgångar:

Ange alla som stämmer in

 Medborgare i allmänhet

 Arbetsmarknadens parter

 Lokala myndigheter

 Potentiella privata köpare

 Potentiella kommersiella ägare

 Finansiella sektorn (banker, försäkring)

Annat

Havens ekosystem, kustområden och blå ekonomi

Hur viktigt tycker du att följande element är för klimatmotståndskraftiga hav?

0 = inte alls viktigt, 5 = mycket viktigt

0 1 2 3 4 5
Vet 

ej
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0 1 2 3 4 5
Vet 

ej

Natur- och ekosystembaserad anpassning (t.ex. bevarande och återställande av 

korallrev och våtmarker)

Verktyg för förvaltning av ekosystem (t.ex. assisterad förflyttning av arter och 

korallodlingar)

Infrastrukturbaserade tillvägagångssätt (t.ex. skyddsvallar, sandpåfyllnad)

Förvaltningsmetoder och förvaltningsstrategier (t.ex. fiskeriförvaltning)

Sektorsövergripande lösningar (t.ex. marina skyddsområden, fysisk planering av 

kust- och havsområden, integrerad förvaltning av kustområden)

Ekonomisk diversifiering, innovation (t.ex. nya metoder som ökar motståndskraften 

mot klimatförändringar) och omlokalisering (t.ex. omlokalisering av ekonomisk 

verksamhet och stadsnära områden som hotas av översvämningar i kustområden)

Gemenskapsbaserad anpassning

Annat

Politiskt stöd för lokala myndigheter eller andra icke-statliga aktörer

Hur viktiga tycker du att följande sätt är för lokala myndigheter att uppmuntra till engagemang i anpassningsåtgärder bland 

medborgare och intressenter?

0 = inte alls viktigt, 5 = mycket viktigt

*

*

*

*

*

*

*
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0 1 2 3 4 5
Vet 

ej

Säkerställa tydliga och realistiska tidsramar för utveckling och genomförande av 

anpassningsplaner och -program

Säkerställa att resurser (inbegripet kapacitetsuppbyggnad) är tillgängliga för 

utveckling och genomförande av anpassningsprojekt

Identifiera anpassningsprojekt med flera fördelar, t.ex. hälsa, begränsande åtgärder, 

social integration, minskning av katastrofrisker etc.

Säkerställa politisk vinning från alla anpassningsåtgärder

Bygga in övervakning och utvärdering i transparenssyfte

Kartlägga och engagera intressenter på ett så tidigt stadium som möjligt

Informera om lokala klimatrisker och -effekter

Annat

Avslutande frågor

Här har du möjlighet att lämna kompletterande information.

Lägg till ytterligare information som du tror kan vara användbar inför utarbetandet av EU:s nya anpassningsstrategi.

högst 1000 tecken

*

*

*

*

*

*

*
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0 / 1000

Ladda i förekommande fall upp kortfattade positions- eller policydokument som ger uttryck för dina egna eller din organisations 

åsikter eller ståndpunkter.

Ja

Nej

Skicka
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