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Det är inte alltid självklart hur man som kommun ska arbeta med klimatanpassning, hur man ska gå tillväga
för att möta stigande temperaturer och nya förutsättningar. Därför anordnar Nationellt kunskapscentrum för
klimatanpassning en kurs som ger både tips och råd i en verklighet som står inför stora förändringar.
Sverige behöver klimatanpassas. Med klimatanpassning menar vi åtgärder som anpassar samhället till de
klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Som nationell myndighet har vi på
SMHI uppgiften att bistå med övergripande kunskap och redskap för samhället.
Mycket av arbetet med klimatanpassning sker i kommunerna och många frågor rör den hållbara staden. Byggande,

boende, transporter och vattenförsörjning är exempel på områden som påverkas av att klimatet förändras. Därför
behöver klimataspekten komma in i planeringen. Det är särskilt angeläget idag då byggandet tar fart i många städer.

En kurs om klimatanpassning
Som en del i arbetet att bistå Sveriges kommuner ordnar Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning en
grundläggande kurs om klimat och klimatanpassning. Kursen, som är en grundkurs, vänder sig till dig som ska arbeta
med eller redan arbetar med klimatanpassning i kommuner.
Att det är en grundkurs innebär att vi berättar om klimatet och dess väntade förändring såväl globalt som i Sverige. Vi
kommer även att gå igenom slutsatser från IPCC (FN:s klimatpanel). Slutligen beskriver vi kortfattat det omfattande
arbetet med klimatscenarier och vad de visar, samt presenterar de redskap som nås på smhi.se och
Klimatanpassningsportalen.
Från vår sida kan vi förmedla kunskap och redskap, ändå handlar mycket om hur arbetet organiseras och utförs i
kommunerna. Därför har vi också bett olika kommuner komma och berätta om sitt arbete med klimatanpassning. De
önskemål som framkommit vid tidigare kurser handlar framförallt om att få veta hur man kan gå tillväga för att komma
igång. Hur ﬁck ni med politikerna? Hur kan vi arbeta tillsammans? Hur ﬁnansierar ni arbetet?
Vi hoppas att kursen ger en bra utgångspunkt för er som arbetar med klimatanpassning i kommuner. En eﬀekt, som vi
märkt, är att kommunikationen mellan oss som nationell myndighet och dig som arbetar lokalt, avsevärt förbättras.
Jag vågar också tillägga att de tidigare kurstillfällena varit mycket uppskattade av deltagarna. Men även av oss, för vi
gillar att möta er som arbetar konkret med klimatanpassning.
Kursen hålls 19-20 april på SMHI. Den är kostnadsfri och vi upprepar den inte till hösten, så passa på.
Anmäl dig via webbformuläret, som du hittar här.

