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 Kommunstyrelsen 

Remittering av Klimatanpassningsplan för Danderyds 
kommun 2022–2031 

Ärende 

Kommunens klimat- och sårbarhetsanalys, antagen av kommunfullmäktige 

den 31 mars2014(§ 32) behöver uppdateras då nya underlag och 

erfarenheter har tillkommit. Kommunledningskontoret har i samarbete med 

berörda förvaltningar arbetat fram ett remissförslag till 

klimatanpassningsplan. Kontoret föreslår att förslaget skickas på remiss för 

att inhämta synpunkter och förbättringsförslag inför framtagandet av ett 

färdigt förslag som kan ersätta nuvarande klimat- och sårbarhetsanalys. 

Förslaget föreslås vara på remiss under perioden 15 december 2021 till den 

31 mars 2022.  

Syftet med klimatanpassningsplanen är att sprida kunskap om 

klimatförändringarna och dess effekter som kommunen måste förbereda sig 

för. Planen pekar ut tänkbara risker och dess konsekvenser för kommunens 

verksamheter och fysiska miljö samt redovisar lämpliga 

anpassningsåtgärder.  

Klimatanpassningsplanen för Danderyds kommun utgör också ett underlag 

till kommunens översiktsplan och bidrar till en robust och hållbar 

samhällsutveckling i Danderyds kommun. Klimatanpassningsplanen 

föreslås gälla för hela det geografiska området Danderyds kommun med 

fokus på de kommunala verksamheterna som kommunen råder över och de 

åtgärder som kommunen kan och bör göra. I avsnitt fyra finns det underlag 

som utgör de styrande delarna. 

Arbetet med framtagandet av klimatanpassningsplanen har styrts av en 

styrgrupp på tjänstepersonsnivå bestående av kommundirektör, teknisk 

direktör, bygg- och miljödirektör samt plan- och exploateringschef. 

Tillvägagångssättet vid framtagande av klimatanpassningsplanen har tagit 

avstamp från den tidigare klimat- och sårbarhetsanalysen samt 

dokumentationen från workshops genomförda med tjänstepersoner under 

2019. Arbetet har även utgått från länsstyrelsens rapport om process och 

verktyg för framställande av klimatanpassningsplan. Som underlag har 

också rapporter från bland annat SMHI, Boverket, Naturvårdsverket, 



 

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 2 (2) 

Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 

 2021-11-30 KS 2021/0417 

Ruth Meyer  

  

 

 

Sveriges Geologiska undersökningar och skyfallskartering som genomförts 

av kommunen använts.  

Kommunledningskontorets förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar klimatanpassningsplan för 

Danderyds kommun 2022–2031 med tillhörande bilagor enligt sändlista 

med svarstid till och med den 31 mars 2022. 

Ekonomiska konsekvenser 

Remittering av Klimatanpassningsplan för Danderyds kommun 2022–2031 

med tillhörande bilagor har inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

 

 

 

 

Johan Lindberg 

Kommundirektör 

 

 

 

Handlingar i ärendet 

1. Tjänsteutlåtande, Remittering av Klimatanpassningsplan för 

Danderyds kommun 2022–2031 

2. Remissförslag, Klimatanpassningsplan för Danderyds kommun 

2022–2031 

3. Bilaga 1 Ordlista  

4. Bilaga 2 Lista över samtliga konsekvenser i 

konsekvensvärdesordning 

5. Bilaga 3 Handlingsplan 

6. Missiv och sändlista 

 

 
Expedieras 

Enligt sändlista 


