
BILAGA 1; MYNDIGHETSMÅL OCH ÅTGÄRDER       

   
 

MÅL 1:  
I myndighetens regelutveckling, tillsyn och tillståndsprövning beaktas behovet av att inkludera klimatanpassning för att 
Transportstyrelsen ska kunna bidra till att de transportpolitiska målen, Agenda 2030 och en hållbar utveckling uppnås.  

 Styrande/Organisatoriska åtgärder 

 Åtgärd/aktivitet Ansvarig Genomförd 
1.1 TS ska inkludera ansvaret för klimatanpassning i de styr- och stödprocesser som anses 

vara lämpliga för att myndigheten ska kunna uppfylla kraven som ställs i förordning 
(2018:1428)  om myndigheters klimatanpassningsarbete. 

GD och avdelningsdirektörer Löpande fram till 

2024 

1.2 TS ska utveckla samarbetet med andra myndigheter och aktörer inom 
transportområdet gällande arbetet med klimatanpassning i syfte att bl a klargöra 
ansvarsfördelning inom transportsektorn. 

Klimatanpassningssamordnaren 2020 

1.3 TS ska, i de fall myndigheten har mandat, i sitt tillsynsarbete beakta konsekvenser av 
ett förändrat klimat. 

Avdelningsdirektörerna för SL och VJ Löpande fram till 

2024 

 

Analyserande åtgärder 

 Åtgärd/aktivitet Ansvarig Genomförd 
1.4 TS ska analysera vilka möjligheter det finns att beakta risker och konsekvenser av ett 

förändrat klimat i myndighetens regelgivningsarbete, i de fall det inte redan idag är 
möjligt. 

Chefsjuristen 2024 

1.5 TS ska analysera om myndighetens mandat för tillsyn bör utökas till att även innefatta 
risker och konsekvenser från ett förändrat klimat, i de fall där mandat inte redan 
finns. 

Avdelningsdirektörerna för SL och VJ  Löpande fram till 

2024 



1.6 TS ska utreda hur beaktande av risker och konsekvenser av ett förändrat klimat kan 

tas om hand i myndighetens tillståndsprövning.  

Avdelningsdirektörerna för SL och VJ Löpande fram till 

2024 

1.7 TS ska följa och analysera hur tillgängligheten påverkas vid förändringar av klimatet 

samt rapportera till regeringen om klimatförändringarna leder till minskad 

tillgänglighet. 

Avdelningsdirektörerna för SL och VJ och 

SUF 

Löpande fram till 

2024 

 

 

MÅL 2:  
Myndighetens medarbetare och aktörer inom transportsektorn har kunskap och förståelse för klimatförändringarnas 
effekter på transportsystemet och behovet av klimatanpassning. 

Informativa åtgärder 

 Åtgärd/aktivitet Ansvarig Genomförd 
2.1 TS ska öka den interna kunskapen om klimatanpassning hos alla chefer och 

medarbetare. 
Klimatanpassningssamordnaren 2021 

2.2 TS ska sprida information om klimatanpassning till aktörer inom transportsektorn. Klimatanpassningssamordnaren 2021 

 

 

MÅL 3:  

Klimat- och sårbarhetsanalysen är inkluderad i myndighetens kontinuitetsplanering. 

Styrande/organisatoriska åtgärder 

 Åtgärd/aktivitet Ansvarig Genomförd 
3.1 TS ska säkerställa att effekterna från ett förändrat klimat tas omhand i myndighetens 

ordinarie säkerhetsarbete. 

Säkerhetschefen 2024 



 


