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§ 11
Handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
NORR 2021/494

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2021-09-19.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland annat Norrmalms
stadsdelsnämnd med anledning av remiss gällande Handlingsplan
för klimatanpassning 2021-2024.
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att tillsammans med berörda
nämnder och styrelser ta fram en handlingsplan för
klimatanpassning. Uppdraget är inom ramen för stadens
miljöprogram och målområdet: Ett klimatanpassat Stockholm och
dess två etappmål att Stockholm ska stärka förmågan att hantera
effekter av skyfall och värmebölja.
Handlingsplanen beskriver stadens ambitionsnivå för
klimatanpassningsarbetet samt innehåller aktiviteter som stärker
stadens förmåga att hantera effekter av skyfall och värmeböljor.
Handlingsplanen för klimatanpassning genomförs genom att
ansvariga nämnder och styrelser implementerar planens aktiviteter i
sina respektive verksamhetsplaner.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till Handlingsplan för
klimatanpassning 2021-2024. Handlingsplanen initierar ett
långsiktigt arbete inom ramen för miljöprogrammet. Förvaltningen
anser att det är positivt att aktiviteterna till stor del syftar till att
klarlägga arbetet med klimatanpassning framåt. Klimatanpassning
spänner över organisations- och geografiska gränser och utmanar
befintliga strukturer. Av denna anledning anser förvaltningen att det
praktiska samarbetet mellan nämnder och styrelser med tiden
behöver förtydligas gällande ansvar och kostnader. Detta är en
viktig förutsättning för ett effektivt arbete och kräver en helhetssyn
gällande åtgärderna från investering till drift för att de ska bli
hållbara ur både miljö- och kostnadsperspektiv.
Förslag till beslut
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Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Ulla Sjöbergh (S) och ledamoten Karin Norman
(V) anmälde följande gemensamma särskilda uttalande:
Vi uppskattar förvaltningens utförliga svar på remissen
Handlingsplan för klimatanspassning. Förvaltningen tar upp flera
viktiga frågor, inte minst om samarbeten mellan olika instanser för
att kunna åstadkomma nödvändiga insatser. Likaså understryks
vikten av att finansieringen klargörs för att kunna genomföra de
åtgärder som kommer att uppstå givet risken för översvämningar p
g a plötsliga skyfall och vid värmeböljor och torka.
Arbetet med klimatanpassningen ska ingå i verksamhetsplaner och
tertialrapporter och vi ser att Norrmalm står inför flera svåra
utmaningar. Stadsdelen har få parker och grönområden och många
förskolor som saknar goda förutsättningar för utelek och samtidigt
skydd mot värme och översvämningar. Den täta bebyggelsen i
Hagastaden med små gårdar väcker frågan hur man ska klara den
ökande förekomsten av värmeböljor och skyfall med
översvämningar.
Den tunga biltrafiken både i centrum och kring Sveaplan och
Sveavägen skapar dålig luft, buller och dominerar stadsbilden på
bekostnad av boende och besökare, något som inte lyfts fram i
Handlingsplanen. Vi ser biltrafiken som en angelägen fråga som bör
uppmärksammas då stadsdelens invånare påverkas starkt av de
allvarliga klimatförändringarna som den för med sig, inte minst vad
gäller barnen, de äldre och funktionsnedsatta, som är nämndens
ansvarsområde.
Handlingar i ärendet
 NORR 2021/494-2 (Godkänd - R 1) Remiss Handlingsplan
för klimatanpassning av Stockholms stad
 NORR 2021/494-1.1 (Godkänd - R 1) KS 2020/1033
Tjänsteutlåtande - Handlingsplan för klimatanpassning av
Stockholms stad
 NORR 2021/494-1.2 Bilaga 1 - Handlingsplan för
klimatanpassning 2021-2024

