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Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en strategi för
hantering av översvämningsrisker inom Kungsbacka kommun.
Sammanfattning av ärendet
Redan idag förekommer återkommande problematik med höga havsnivåer, höga
flöden i vattendragen och skyfall vilket leder till översvämningar. Aktuella
framtidsscenarier pekar på höjda havsnivåer, mer nederbörd och tätare mellan
skyfallen vilket leder till att översvämningsrisken kommer att öka.

Strategin ska innehålla inriktningar och mål om hur samhället, på kort och lång
sikt, ska säkras mot översvämningar och den ska beskriva vägval och
ställningstaganden utifrån det ansvar, de möjligheter och den vilja kommunen har
för att genomföra nödvändiga anpassningsåtgärder. Åtgärder kan vara operativa,
som t ex beredskapsplanering och användning av tillfälliga skydd, de kan vara
tekniska, som t ex anläggning av skyddsvallar och de kan vara
planeringsmässiga, som t ex att ta fram riktlinjer för planering och bygglov. För
att kunna anta en strategi och gå vidare med anpassningsåtgärder behöver
kunskapsnivån i organisationen höjas ytterligare. Det behövs fortsatt
kartläggning, utredningar och analyser av förutsättningarna för översvämningar
och möjligheterna att reducera riskerna de innebär.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-31, Förslag:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en strategi för
hantering av översvämningsrisker inom Kungsbacka kommun.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
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Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en strategi för hantering av
översvämningsrisker inom Kungsbacka kommun.
Sammanfattning av ärendet
Redan idag förekommer återkommande problematik med höga havsnivåer, höga flöden i vattendragen
och skyfall vilket leder till översvämningar. Aktuella framtidsscenarier pekar på höjda havsnivåer, mer
nederbörd och tätare mellan skyfallen vilket leder till att översvämningsrisken kommer att öka.
Strategin ska innehålla inriktningar och mål om hur samhället, på kort och lång sikt, ska säkras mot
översvämningar och den ska beskriva vägval och ställningstaganden utifrån det ansvar, de möjligheter
och den vilja kommunen har för att genomföra nödvändiga anpassningsåtgärder. Åtgärder kan vara
operativa, som t ex beredskapsplanering och användning av tillfälliga skydd, de kan vara tekniska, som
t ex anläggning av skyddsvallar och de kan vara planeringsmässiga, som t ex att ta fram riktlinjer för
planering och bygglov. För att kunna anta en strategi och gå vidare med anpassningsåtgärder behöver
kunskapsnivån i organisationen höjas ytterligare. Det behövs fortsatt kartläggning, utredningar och
analyser av förutsättningarna för översvämningar och möjligheterna att reducera riskerna de innebär.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-31.
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