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Innehåll

• Kopplingen mellan DRR och Agenda 2030

• Rapportering enligt Agenda 2030

• En nationell DRR-strategi för Sverige

• EU projekt CASCADE



Samspel mellan 
Sendairamverket, 
Agenda 2030, 
Parisavtalet

De hör 

ihop!



Tre FN-avtal som främjar utvecklingen av ett robust 
samhälle

Vår verksamhet

Sendairamverket

Klimatrisker

Agenda 2030



Agenda 2030-mål med direkt koppling till DRR 



De mål som tydligt överlappar 

Sendairamverket  framförallt 1, 11, 13 



Rapportering till SCB - 2019

• Nationell uppföljning av Agenda 2030

• År 2008-2018  

• Globala mål 1, 11, 13 

• Direkt ekonomisk förlust 

• Antal döda och saknade 

• Antalet länder som antar och genomför nationella strategier för 

katastrofriskreducering



Mål Indikator*

A Minska dödligheten som 

orsakas av katastrofer

Antal döda och saknade 

personer/100 000 invånare

B Minska antalet människor som 

drabbas av katastrofer

Antal personer som påverkats 

direkt/ 100 000 invånare

C Minska de ekonomiska 

förlusterna

Direkta ekonomiska förluster/ BNP

D Minska skador på 

samhällsviktig verksamhet

Skador på infrastruktur och avbrott

i grundläggande tjänster

Rapportering av indikatorer kopplade 
till målen i Sendairamverket



Mål Indikator

E Öka antalet länder med 

nationella och lokala 

strategier för 

katastrofriskreducering

Implementering av nationella 

och lokala strategier för 

katastrofsriskreducering

F Stärka det internationella 

samarbetet med 

utvecklingsländer

Stöd till utvecklingsländers 

katastrofsriskreducering

G Öka användningen av 

system för tidig varning 

och riskinformation

Förekomst av 

varningssystem, 

riskbedömningar,

riskinformation mm 



Nationell strategi (global mål E)
” DRR strategistudien och våra tankar kring hur vi ska gå 

tillväga. Nationella strategin först och efter det lokala 

strategier. ”



Vad är en strategi?

Ett dokument, förankrat med departement och 

berörda aktörer, som:

• Länkar ihop befintlig lagstiftning och policys

• Identifiera ansvarsområden på alla nivåer

• Visar intentioner och mål kopplat till SFDRR:s 4 

prioriteringar

• Vara ett stöd till kommuner att förbättra sina prioriteringar 

och åtgärder för samhällsskydd och beredskap



Varför ska vi ta fram en nationell strategi?

• Mandat och politisk drivkraft

• Riskbilden, sårbarheter och kapacitet

• Regelverk för uppfyllnad av prioriteringar i SFDRR

• Sammanhang

• Trovärdighet



Studiens rekommendationer
• Ett dokument, förankrat med departement och 

andra aktörer.

• Länkar ihop befintlig lagstiftning och policys

• Identifiera ansvarsområden på alla nivåer

• Visar intentioner och mål kopplat till SFDRR 4 

prioriteringar

• Vara ett stöd till kommuner att förbättra sina 

prioriteringar och åtgärder för samhällsskydd o. 

beredskap



Vad behöver vi göra?

• Få politiskt stöd (vilja och policy)

• Göra en gapanalys

• Leda och koordinera åtgärderna

• Skapa tvärsektoriellt engagemang

• Bilda en extern arbetsgrupp eller referensgrupp

• Fundera på om vi behöver en nationell plattform 

(bredare än naturolyckor) 



MSB:s förslag 

• Revidera Sveriges nationella 

säkerhetsstrategi. Den ska nämna 

Sendairamverket.

• MSB får uppdrag att ta fram en 

handlingsplan med mål, åtgärder, 

indikatorer och tidsaxel

• MSB eller departementet följer upp på 

åtgärderna.

• Hitta nya aktörer och skapa ett 

aktörsgemensamt forum (ung. CBRN:s

aktörsgemensamma träffar)



Vilka sektorer arbetar redan med att 
bygga ett robust samhälle?

• Vad har de för perspektiv?

• Hur kan de bidra?

• Hur följer vi upp deras framgångar?

• Ska vi ha möten på lokal/regional och nationell nivå – eller

ska vi träffas tillsammans?

• Hur ska Making Cities Resilient-kommuner engageras?

Vilka andra aktörer ska vara med? 



EU-projekt CASCADE

BSR CASCADE – Community Safety Action for Supporting 

Climate Adaptation and Development 

https://www.cascade-bsr.eu/



WP 1 

Communication and Dissemination 

WP 2

Development of Guidelines for Climate Risk Assessments

WP 3  

Capacity building on integrated climate change and disaster 
risk reduction  

WP 4 

Initiating Policy Dialogue

Work Packages



Projektleverans WP 2 

De legala grunderna för 

klimatriskbedömningar och 

klimatanpassningsåtgärder



Projektleverans – WP 4 policydialog

En sammanfattning av hur 

långt de baltiska länderna ha 

kommit 



Projektaktivitet: ett nationellt dialogmöte 2020

Syfte

• Att väcka intresse för Sendairamverket

• Att diskutera utmaningarna med att reducera klimatrisker

Form

• En Making Cities Resilient – workshop med nya intressenter

Tidsram

• Vår 2020


