
 

 

Uppdaterat 2022-09-16 

Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län hälsar välkomna till seminarium: 

 

INNEHÅLL: Hur ser förutsättningarna ut i Jämtlands län när det gäller risker för ras, skred och slamströmmar? Vilka 
bedömningsunderlag, verktyg och vägledningar från SGU, SGI och Boverket kan användas i den fysiska planeringen 
och vilka ekonomiska stödmöjligheter via MSB finns till förebyggande åtgärder?  
NÄR: Onsdag 28 september 2022 kl. 08.30 – 11.30. 
VAR: Seminariet hålls online. Länk skickas ut i god tid till dig som anmält dig. 
KOSTNAD: Ingen avgift för deltagandet. 
FÖR VEM: Beslutsfattare och politiker inom kommuner, representanter för myndigheter samt övriga aktörer 
verksamma inom plan- och bygg, infrastruktur, klimatanpassning och samhällsberedskap. 
 

PROGRAM 
 

08.30 Välkommen Lars Jonsson, Länsstyrelsen Jämtlands län 

08.40 Vägledning om klimatrisker i översiktsplanering 
 

Cecilia Näslund, Boverket 
 

09.10 Stabilitetsutredning i jordslänter Karin Lundström och Maria Kristensson, 
Statens geotekniska institut, SGI 

09.35 Bedömning av förutsättningar för slamströmmar 

10.00 PAUS  

10.10 Jordartsgeologi i Jämtlands län – istidshistorien ur ett 
klimatanpassningsperspektiv – verktyg från SGU 

Gustaf Peterson Becher, Sveriges geologiska 
undersökning, SGU 

10.40 Översiktliga stabilitetskarteringar för Jämtlands län Erik Bern och Kester Gibson, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB 

11.00 Statsbidrag naturolyckor – hur kommuner kan söka 
stöd till förebyggande åtgärder 

 

11.20 Summering  

11.30 Slut  
 
 
 

För frågor, kontakta sekretariatet för Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län: 
Lars Jonsson Länsstyrelsen Jämtlands län 010-225 32 67 lars.z.jonsson@lansstyrelsen.se 
Erika Becker Region Jämtland Härjedalen 063-15 39 67 erika.becker@regionjh.se 
Miljö och klimatrådets verksamhet medfinansieras av regionala utvecklingsmedel via Region Jämtland Härjedalen. 

ANMÄL DIG HÄR! 
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