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Reservation Kommunstyrelsen 2022-06-22.
Ärende 32. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Höj beredskapen
inför skyfall – utarbeta en handlingsplan!
Vi reserverar oss mot majoritetens förslag till avslag på vårt bifallsyrkande till
skyfallsmotionen. Kommunstyrelsen borde åtminstone anamma Tekniska nämndens
beslut om att som ett av svaren på motionen “att arbetet med att ersätta hårdgjorda
ytor med genomsläppliga ytor ska intensifieras och fördröjning ska ske där det är
möjligt.” I tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse står “Det är önskvärt att lunds
vattenplaner beslutas av samtliga kommunala bolag som är berörda av skyfallsfrågan
samt att de tar fram handlingsplaner i samverkan med kommunen”. Vidare anser
tekniska förvaltningen att Miljöpartiets förslag om att särskilt samhällskritiska
funktioner bör planeras utifrån ett tusenårsregn (i stället för att som nu 100-årsregn)
är viktig att belysa vid framtagandet av åtgärdsplanerna. Förvaltninge anser också att
“Den kommunala organisationen behöver beredskapsträna regelbundet för att kunna
vara effektiv då en kris inträffar. Att beredskapsträna en skyfallsssituation kan vara
en lämplig åtgärd.” I tjänsteskrivelsen från serviceförvaltningen framgår att
“förvaltningen ställer sig positiv till motionen och ser en ökad beredskap för skyfall
är ett angeläget område för kommunen att arbeta vidare inom. Ett proaktivt
arbetssätt minskar risken för stora skador och därmed kostnader.” Servicenämnden
svarar avseende förslaget om beredskapsövning att det även kan vara värdefullt med
information till fastighetsägare hur de kan se över sin beredskap. Det är
uppseendeväckande att det i kommunkontorets tjänsteskrivelse påstås att “Skyfall
bedömd inte utgöra en jättestor risk i Lunds kommun.” Detta tyder på
kommunkontoret inte har tillgodogjort sig av vare sig innehållet i rapporterna från
FNs klimatplanel eller av erfarenheterna från Köpenhamn, Malmö Gävle eller andra
skyfallssdrabbade städer.
Lunds kommun är inte alls rustad för att ett skyfall inte ska leda till översvämningar
av källare samt andra skador som uppstår när stora mängder vatten inte kan
absorberas. Lunds kommun borde dra lärdom av vad som hände i Gävle till följd av
ett skyfall augusti 2021. Notan för de kostnader som kommunen måste täcka belöper
sig på 500 miljoner kr när detta skrivs. Mot bakgrund av denna och andra
kommuners erfarenhet av översvämningsskador borde kommunen sätta full fart och
verkställa det MP-motionen föreslår.
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