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Stockholms stad, KS 2020/1033
BRO 2021/374

Beslut
Bromma stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit fram ett förslag till
handlingsplan för klimatanpassning enligt uppdrag i Stockholm
stads budget 2020. Handlingsplanen är indelad i tre delar utifrån
vad som behöver göras för att uppnå mål tre i Stockholm stads
miljöprogram 2020-2023. De tre delarna är en övergripande
genomgång av frågan om klimatanpassning, skyfall och värmebölja.
De två sista delarna följs av aktiviteter för att hantera och motverka
skyfall och värmebölja. Stadsdelsnämnderna nämns som speciellt
genomförandeansvariga i aktivitet 1,2,4,7 och 10 för skyfallssäkring
samt aktivitet 3 och 8 för aktiviteter kring hantering av värmebölja.
Förvaltningen ser goda möjligheter till samkörning och
synergieffekter med att verksamheternas risk- och
sårbarhetsanalyser genomförs utifrån en enhetlig metod och
samordnas från kommunstyrelsen. Stadsdelsförvaltningen önskar ett
förtydligande gällande hur förvaltningar, kontor och bolag ska
bedriva arbetet med att förbättra byggnaders förutsättningar att stå
emot värme lokaler som inte ägs av staden.
Finansieringen av aktiviteterna i handlingsplanen ska inrymmas
inom ramen för ordinarie investeringsplanering och budget för drift
och skötsel. Stadsdelsförvaltningen vill med denna utgångspunkt
lyfta behovet av att se över tilldelningen av parkinvesteringsmedel
samt behovet av att se över budgeten för centralt avsatta
klimatinvesteringsmedel.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Johan Heinonen m.fl (S) lämnade ett särskilt uttalande:
"Stockholm ställs inför nya utmaningar i en allt varmare och blötare
värld. Det är allvarligt att stadens handlingsplan för
klimatanpassning har blivit försenad. Den skulle tagits fram år 2020
och implementerats år 2021.
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Ett ökat arbete behövs när det kommer till klimatanpassning, i både
stort och smått. Under år 2021 såg vi flera exempel på extrema
översvämningar i Sverige och Europa. Staden måste ha en god
beredskap för allvarliga krissituationer på grund av extremväder.
Även mindre insatser är viktiga för stockholmarnas livskvalitet, så
som skugga och vattenfontäner vid lekplatser och torg."
Handlingar i ärendet
 556411 (Godkänd - R 1) Remiss handlingsplan för
klimatanpassning
 BRO 2021/374-1.2 Bilaga 1 - Handlingsplan för
klimatanpassning 2021-2024
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