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§ 171 2018.104 SBN

Remiss, Motion säkrare kommun, klimathot - Boris Jernskiegg (SD) och
Agneta Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 28
mars 2018, § 64 lämnat en motion om klimathot mot kommunen där de framför att
kommunen bör arbeta fram en handlingsplan för extremväder och utreda hur samhället kan
göras tryggare.
Motionärerna yrkar att:
 Att klimathotet identifieras och att handlingsplaner upprättas därefter
 Att nybebyggelse säkras och planeras utifrån framtida väderhot
 Att renhållningsverk och vattenförsörjning säkras mot vädrets makter
 Att räddningstjänsten får de resurser som krävs vid extremväder
 Att infrastrukturen planeras så att hänsyn tas till översvämningsrisker
 Att energiförsörjningen säkerställs vid extremväder

Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2018-04-25, § 79 att
remittera motionen till miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden.
Klimathotet innehåller ett antal faktorer, varav ökade regnmängder och vattenflöden är den
som berör nybebyggelse mest. Dock finns i befintlig infrastruktur idag vissa bekymmer vid
stora regnmängder, t.ex att underfarter översvämmas så att fordon inte kan ta sig fram. Detta
kan vara problematiskt framförallt vid utryckningssituationer, men även privatpersoner/bilister
kan såklart påverkas.
Samhällsbyggnadsnämnden har idag som utgångspunkt att ny bebyggelse i så stor
utsträckning som möjligt ska lokaliseras till områden som inte riskerar att översvämmas. Viss
information finns i våra befintliga kartlager, men ofta beställs i samband med
detaljplaneuppdrag också mer specifika utredningar för just den aktuella platsen. T.ex. kan
simulering av sk hundraårsregn göras, för att se hur platsen där bebyggelse prövas
påverkas. Detsamma gäller vid planering av kommunal infrastruktur.
I samband med förhandsbesked eller bygglov med lokaliseringsprövning prövas också
markens lämplighet för bebyggelse, där eventuell översvämningsrisk är en faktor som ligger
till grund för bedömningen.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-10-15, § 141.
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Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Expedieras till
KS/KF

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page 2 of 2

Utdragsbestyrkande

