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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-06-01

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 195

Yttrande över kommunrevisionens granskning
av klimatanpassning i fysisk planering

KSN-2021-00963

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1.

Sammanfattning

Kommunrevisionen har överlämnat en granskning över om kommunen tar hänsyn till
ändrade klimatförhållanden i den fysiska planeringen till kommunstyrelsen och plan-
och byggnadsnämnden för yttrande senast den 30 juni 2021.

Revisionen bedömer att kommunstyrelsen och plan-och byggnadsnämnden delvis
säkerställer att den fysiska planeringen tar hänsyn till klimatförändringar på ett
ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen inom området delvis är tillräcklig.

Granskningsrapporten och kommunrevisionens missiv kan läsas via följande länk till
kommunens hemsida.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021
Bilaga 1, förslag till yttrande från kommunstyrelsen
Bilaga 2, kommunrevisionens rapport via länk till kommunens hemsida.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av klimatanpassning i fysisk planering     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 

Kommunrevisionen har överlämnat en granskning över om kommunen tar hänsyn till 
ändrade klimatförhållanden i den fysiska planeringen till kommunstyrelsen och plan- 

och byggnadsnämnden för yttrande senast den 30 juni 2021. 

Revisionen bedömer att kommunstyrelsen och plan- och byggnadsnämnden delvis 
säkerställer att den fysiska planeringen tar hänsyn till klimatförändringar på ett 

ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen inom området delvis är tillräcklig. 

Granskningsrapporten och kommunrevisionens missiv kan läsas via följande länk till 
kommunens hemsida. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen. Plan- och byggnadsnämnden 
yttrar sig i ett parallellt ärende över rekommendationer kring exempelvis planläggning 

och bygglovsprocess som revisionen riktat till nämnden utifrån samma granskning. Att 
avge yttrandet har inga konsekvenser sett ur barn-, jämställdhets- eller 
näringslivsperspektiven.  

Föredragning 

Enligt plan- och bygglagen har varje kommun skyldighet att ta hänsyn till 

klimatförändringarna vid planering av ny bebyggelse. Kommunen ska inte planlägga 
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eller bevilja bygglov på mark som är olämplig med hänsyn till effekterna av ett 
förändrat klimat. Riskerna kan vara översvämning, ras, skred och erosion. Parallellt 
med plan- och bygglagen är miljöbalken styrande för den fysiska planeringen. 

Bestämmelserna där syftar till att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö. 

Kommunen ska i sin översiktsplan ge sin syn på klimatrelaterade risker för skador på 

den bebyggda miljön, och hur dessa risker kan minska. Den fysiska planeringen ger 
även kommunen möjlighet att ställa krav på klimatanpassning i planeringsprocessen 
och under byggnation.  

Utifrån frågor som exempelvis om kommunen har en risk- och sårbarhetsanalys på 

området och om arbetet med detaljplaner tar hänsyn till klimatrelaterade risker har 

syftet med kommunrevisionens granskning varit att bedöma om kommunstyrelsen 

och plan- och byggnadsnämnden säkerställer att den fysiska planeringen tar hänsyn 
till klimatförändringar samt om den interna kontrollen på området är tillräcklig. 

Med en samlad bedömning om ett delvis säkerställande av en ändamålsenlig hänsyn 

till klimatförändringarna i den fysiska planeringen och en delvis tillräcklig intern 
kontroll ger revisionen kommunstyrelsen och plan- och byggnadsnämnden vardera två 

rekommendationer. För kommunstyrelsens del rör rekommendationerna 

säkerställande av att fullgoda analyser och underlag finns tillgängliga för vilka 
områden som har risk att drabbas av klimatrelaterade skador samt att revideringen av 
kommunens översiktsplan tar hänsyn till synpunkterna i rapporten. 

I förslaget till yttrande i ärendets bilaga 1 gör kommunstyrelsen bedömningen att 
kommunrevisionens rekommendationer är omhändertagna. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap har genomfört en analys av vilka områden i Uppsala 
kommun som löper särskilt hög risk att drabbas av klimatrelaterade skador. Sedan 

mars 2021 är dessa områden inlagda i kommunens webbaserade kartverktyg och där 
tillgängliggjorda för användning. Angående revideringen av kommunens översiktsplan 

så omfattar direktiven för detta en riskanalys med fokus på klimatförändringar och 
dess påverkan på den fysiska planeringen. I den analysen kommer synpunkter som 

framkommit i rapporten att tas med.  

Ekonomiska konsekvenser 

Att avge yttrandet har inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 

• Bilaga 1, förslag till yttrande från kommunstyrelsen 

• Bilaga 2, kommunrevisionens rapport via länk till kommunens hemsida. 
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Kommunstyrelsen yttrar sig över kommunrevisionens rekommendationer (i kursiv stil) 

nedan. 

Att kommunstyrelsen säkerställer att fullgoda analyser och underlag finns tillgängliga för 

vilka områden i kommunen som risker att drabbas av ras/skred och erosion som en följd 
av ett förändrat klimat 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har låtit genomföra en 

kartläggning av områden där förhöjd risk för ras, skred och erosion föreligger inom 
Uppsala kommun (diarienummer KSN-2021-00890). Detta kartmaterial har under mars 

2021 lagts in i kommunens webbaserade kartverktyg och där tillgängliggjorts för 
användning. 

Att kommunstyrelsen, vid revidering av kommunens översiktsplan, tar hänsyn till de 

synpunkter som framkommit i denna rapport. 

I enlighet med krav i plan- och bygglagen (PBL) ska det i översiktsplanen framgå hur 
kommunen ser på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av 

klimatförändringar. Det förslag på direktiv för revidering av översiktsplanen (KSN-2021-

0019), som tagits fram för beslut, omfattar att en riskanalys genomförs med fokus på 

klimatförändringar och dess påverkan på den fysiska planeringen. I den analysen 
kommer synpunkter som framkommit i rapporten att tas med.  

 

Kommunstyrelsen 

 

Erik Pelling   Lars Niska 
Ordförande   Sekreterare 

Kommunstyrelsen Datum: Diarienummer: 

Yttrande 2021-05-17 

 

KSN-2021-00963 

 

291845 Tomas Anderson 
       

 Kommunrevisionen Uppsala kommun 

Handläggare: kommunrevisionen@uppsala.se 

Max Thorén lena.salomon@pwc.com 

 Ert dnr: KRN-2020-00059 
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