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§6
Handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad.
Remissvar
FSK 2021/482

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Dennis Wedin (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande
enligt följande:
Stockholm ställs inför nya utmaningar i en allt varmare och
blötare värld. Vi välkomnar stadens handlingsplan för
klimatanpassning, men beklagar att den har blivit försenad.
Handlingsplanen skulle tagits fram år 2020 och
implementerats år 2021.
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. Handlingsplanen är
efterlängtad.
Elise Karlsson m.fl. (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Temperaturen för Stockholms län beräknas öka med mellan 3
- 5 °C till 2100, enligt beräkningar från SMHI. Enligt FN:s
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specialrapport från 2018 innebär en temperaturökning på 1,5
grader redan mycket stora konsekvenser för våra samhällen.
Ett Stockholm som är 3-5 grader varmare är svårt att
föreställa sig.
Vad som blir särskilt tydligt är att klimatanpassning behöver
få en större roll i stadens verksamhet. De detaljplaner som
utarbetas nu, de bygglov som beviljas nu, de kommer att stå
kvar 2100. Därför behöver alla förvaltningar och hela staden
känna ett ansvar för att staden minskar sina utsläpp och är
anpassad för ett förändrat klimat.
Handlingsplanen för klimatanpassning fokuserar på skyfall
och värmeböljor, vilket är en bra avgränsning. Vänsterpartiet
vill dock framhålla vikten av flexibilitet i takt med att ny
kunskap kommer. Andra delar som erosion och stormar kan
också komma att bli aktuella och därför bör även dessa
konsekvenser finnas med i stadens beaktande.
Klimatanpassning måste gälla hela staden. Att
handlingsplanen särskilt lyfter fram resursstarka områden
som Östermalm och Norra Djurgårdsstaden i sina pilotprojekt
är inte rimligt. Pilotprojekt och åtgärder för klimatanpassning
måste göras i fler delar av staden och bör utgå från en
riskanalys.
I takt med att samverkan internt i staden och mellan staden
och externa aktörer ökar, behöver finansieringen för
samverkan öka. Det gäller naturligtvis också
anpassningsmedel där staden behöver ta ett långsiktigt grepp
om finansieringen.
Peter Wallmark (SD) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Stockholms stad skall vara ledande inom arbetet för en trygg
och miljövänlig stadsmiljö.
Sverigedemokraterna är positivt inställda till arbetet med
klimatanpassning för att stärka stadens förmåga att hantera
effekter av ett förändrat klimat , innebärande kraftigare
skyfall och värmeböljor som annars kan komma att negativt
påverka invånarnas trygghet, hälsa och välbefinnande.
Det krävs dock genomtänkta analyser vid implementeringen
av handlingsplanen för att undvika verkningslösa åtgärder
och onödiga kostnader.
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Handlingar i ärendet
 FSK 2021/482-2 (Godkänd - R 1) Handlingsplan för
klimatanpassning av Stockholms stad. Remissvar
 FSK 2021/482-3 Bilaga 1 Remissversion Handlingsplan för
klimatanpassningar

