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Samhällsbyggnadsnämnden
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Riktlinjer - En vägledning för dagvattenhantering i Alingsås
kommun (del 2 i dagvattenplanen)
Ärendebeskrivning
En ny dagvattenplan för Alingsås kommun har tagits fram. Dagvattenstrategin (del 1 av de
tre dokument som ingår i dagvattenplanen) antogs av kommunfullmäktige 2020-09-02 (§ 68).
Åtgärdsplanen (del 3) antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-22 (§ 24).
Del 2 Riktlinjer - En vägledning för dagvattenhantering i Alingsås kommun, ska i första hand
användas som en handbok/uppslagsbok för kommunens tjänstemän och utgör ett
medel/verktyg för att uppnå målen i dagvattenstrategin.
Dokumentet innefattar främst:




Vägledning och checklistor som beskriver roller och ansvar för dagvattenfrågor i olika
skeden, områden och sammanhang.
Riktlinjer och krav för dimensionering, fördröjning, rening och utformning av
dagvattensystem.
Ansvarsfördelning för anläggning, drift och underhåll av dagvattensystem.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 februari 2021 § 5 att skicka Del 2 Riktlinjer på
remiss till Kommunstyrelsen.
I beredningen av ärendet yttrade Kommunledningskontoret att det inte hade någon erinran
gällande Riktlinjen. Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 (§ 55 2021.096 KS) att
anta kommunledningskontorets yttrande som remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden.
Förvaltningens yttrande:


Det finns idag inte någon anpassad lagstiftning som tar ett helhetsgrepp på
dagvattenfrågan vilket gör det extra viktigt att kunna samverka mellan förvaltningar,
avdelningar och enheter.



Riktlinjen förtydligar och konkretiserar hur vi ska arbeta och samverka för att kunna
uppnå överenskomna mål enligt Dagvattenstrategin och bidra till hållbar
samhällsutveckling.



Framtagandet av Riktlinjen har innefattat omvärldsbevakning samt
erfarenhetsåterföring från andra kommuner i landet. Dokumentet har tagits fram med
stöd av erfaren konsult inom branschen.



Vid beskrivning av ansvarsfördelning anges i dokumentet namn på enheter och
avdelningar. Dessa kommer hållas uppdaterade av förvaltningen vid eventuella
organisationsförändringar, även efter dokumentets antagande, detta utan att
dokumentet lyfts för nytt politiskt fastställande. Befintligt dokument är uppdaterat med
hänsyn till den senaste organisationsförändringen inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomisk bedömning
Dagvattenplanen bedöms som helhet kunna bidra till att minska risken för översvämningar
och därmed bidra till minskade samhällskostnader.
Initialt kan dagvattenplanen innebära utökade kostnader för att genomföra vissa åtgärder för
hantering av dagvattnet. Åtgärderna bedöms rymmas inom budget. Denna Riktlinje innebär i
sig dock inga direkta kostnader.

Förslag till beslut
Riktlinjen godkänns.
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