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Att kommunicera en lokal klimateffektprofil – handledning
version 1.0
Ett fjärde steg är att kommunicera den lokala klimateffektprofilen. Målgruppen är i första
hand kommunens egen personal samt politiker, men lokala medier och kommunens invånare
också är viktiga målgrupper.
I Sverige har kommuner valt att kommunicera den lokala klimateffektprofilen genom att
skriva en rapport och redovisa denna vid ett seminarium. Lomma och Burlöv bjöd in
lokalpolitiker och representanter för olika förvaltningar medan man i Landskrona även bjöd in
länsstyrelsen och några grannkommuner. De redovisade innehållet i rapporten i en
Powerpoint–presentation och öppnade sedan för frågor och diskussion. I Landskrona hade
man förutom resultaten från den lokala klimateffektprofilen också tagit fram en lista på
åtgärder av utredningskaraktär som man presenterade och diskuterade.
En gemensam erfarenhet från dessa seminarier är ett det kan vara svårt få med kommunens
politiker på sådana möten eftersom de har andra arbeten på dagtid. Dessutom får de kanske
inte något arvode för att vara med på mötet. Det pekar på att man kan behöva förbättra
metoderna för att engagera de kommunala politikerna i klimatanpassningsarbetet.
En annan gemensam erfarenhet är att rapporten och redovisningen bör hålla sig till de lokala
förhållandena, här och nu, med mycket litet fokus på klimatförändringen i allmänhet.
Rapporten kan med fördel innehålla bilder från den egna kommunen. Ytterligare ett sätt att
utveckla kommunikationen skulle kunna vara att märka ut sårbara områden och byggnader på
en karta, men detta har inte prövats ännu vad vi vet.
I Storbritannien har man diskuterat hur man kan kommunicera den lokala klimateffektprofilen
på fler sätt. Där föreslår man, förutom en rapport och en Powerpoint–presentation, en artikel i
lokaltidningen, en nyhet på kommunens webbplats, en lista på effekter av besvärliga
väderhändelser som är skräddarsydd för varje förvaltning eller bolag och en serie av ”events”
som gör kommunen uppmärksam på sårbarheten för klimat och besvärligt väder.1 I
Landskrona har man diskuterat ett sådant ”event” i form av en utställning på museet om hur
sårbar man har varit för höjningar av havsnivån. Bakgrunden är att nivån på havet kommer att
stiga framöver och att kommunen är låglänt och därför sårbar.
På nästa sida finns exempel på hur man kan skriva ett pressmeddelande. Exemplet kommer
från UKCIP:s webbplats (på engelska).2
Vår uppfattning är att kommunikationsfasen av den lokala klimateffektprofilen behöver
utvecklas i Sverige och vi tar gärna emot tips och erfarenheter angående detta.

1

Uppgifter hämtade från
http://www.ukcip.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=651&Itemid=377 i november 2010.
2
Texten kan läsas när man har laddat ned ett LCLIP-paket som fanns på
http://www.ukcip.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=241&Itemid=377 i november 2010.
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Example Press Release 1: Council backs climate change project
A.N. Organisation is one of X local authorities in Region which has signed up for a pilot climate change project.
The council is developing a Local Climate Impacts Profile (LCLIP), which will assess the likely consequences of a
changing climate in the region and how the council can adapt its services in response to changing weather
events.
Councillor XXX XXXX, chairman of the council's climate change working group, said: "While the council is making
great efforts to reduce greenhouse gas emissions and combat the causes of climate change, it is widely accepted
by the scientific community that the effects of global warming will be felt in the near future and there is a need to
prepare ourselves for increased severe weather events. Our unique biodiversity, sparse population and large
geographical area make us particularly vulnerable to the changing climate. This project will be the first step in
enabling the Council to assess our ability to adapt."
The council will combine media reports, interviews and research to provide a picture of the real effects of climate
change in the community. An environmental adviser has been contracted to work with council staff in each of the
X council areas and produce a report and recommendations towards the end of this year.

Example Press Release 2: £Xm cost of weather
Weather incidents have cost A.N. Organisation £Xm since XXXX, a council report showed last week.
More than XXX costly weather-related incidents have been recorded by the council over the last X years.
Damage has resulted from flooding to hundreds of homes and businesses and more than X roads and buildings
have been damaged by subsidence caused by dry summers.
If the bill were to take into account the cost to businesses and householders in the region, the cost would come
to hundreds of millions, according to XXX XXXX, the region's environment manager.
She said: "The £Xm figure is just the tip of the iceberg, based on insurance claims and road repair bills.
"We can’t say that these weather events are due to climate change but these are the kinds of events we can
expect to see more of. Anecdotally, our staff are starting to notice changes such as hotter summers and milder
winters, until now though we hadn’t started to monitor the financial costs of these sorts of events."
Aside from the substantial financial impacts, the region has also been hit by the loss of teaching time resulting
from schools closing during this summer's heatwave.
The £Xm total includes the cost of emergency provision, such as supplying bottled water to motorists stuck in
summer queues. But it does not take into account staff time at councils and other organisations involved in
tackling problems.
The added financial pressure being put on A.N. Organisation by extreme weather conditions was spelled out by
the local climate impacts profile, a project run with support from UK Climate Impacts Programme. The process
will also examine ways of trying to hold down these costs.
The 2006 Stern Review predicted that the effects of climate change could cost countries between 5 and 20 per
cent of the wealth they produce.

Lokal klimateffektprofil – metodbeskrivning för den svenska versionen: Kommunikation,
version 1.0
A.N. Organisation said its carbon management strategy aims to reduce carbon emissions by XX per cent by XXXX.

