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Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen anmälde jag att jag inte hade ett eget yrkande men att jag 
önskade att reservera mig med tanke på beslutsförslagets bristande tydlighet.  
 
Vänsterpartiets ledamöter har vid ett flertal tillfällen sen en ganska lång tid tillbaka efterlyst 
Översvämningsprogrammet. 2000/2001 var Vänerns vattenstånd väsentligt mycket högre och vattnet trängde 
upp på Hamngatan, i större delen av parken på Skräcklan, på promenadstigar på Onsjö, på Gardesanna bland 
fritidshusen och på andra ställen dit Vänerns vatten normalt aldrig når upp. 
 
Sju år efter denna översvämning kom den statliga ”Klimat- och sårbarhetsutredningen” (SOU 2007:60) vars 
uppgift beskrevs som ”att kartlägga samhällets sårbarhet för extrema väderhändelser och successiva 
klimatförändringar på kort, medellång och lång sikt”. Sedan följde en rad utredningar, några i snabb följd 
(SMHI) och någon mycket senare än det var sagt från början (KAU). Och nu två dagar innan kommunstyrelsens 
möte publicerades den senaste rapporten från IPCC (Intergovernmental Panel och Climate Change).  
 
Genomgående läsvärda och välskrivna rapporter och utredningar som beskriver vilka nutida och framtida 
problem som väntar världen, vår del av världen, våra länder i Norden och vår region i Sydsverige. Det är med 
stigande förväntan att man vill veta till vilka slutsatser våra politiker kommer fram, vilka förslag som lämnas 
och vilka beslut som fattas. 
 
Underlaget till översvämningsprogrammet för Vänersborg utmärks också av översiktlighet, bra kartmaterial, 
tydliga beskrivningar av alternativa scenarier och möjliga konsekvenser. Återigen ett underlag som vi politiker 
bör tacka våra ambitiösa handläggare för. 
 
Men vilka slutsatser drar vi, vilket är vårt beslut? Det är med förvåning och viss besvikelse som jag konstaterar 
att kommunstyrelsens beslutsformulering gör mig villrådig. 
 
”Kommunfullmäktige beslutar anta …” och ”… beslutar vidare att programmet ska utgöra en del i den fortsatta 
samhällsplaneringen”. 
 
I ärendebeskrivningen står bl a ”… ett arbete [har] påbörjats med att ta fram en Blåplan för Vänersborgs 
kommun” och längre fram sägs det: ”Översvämningsprogrammet med kommande åtgärdsförslag ska ingå som 
en del i Blåplanen.”  
 
Program – Blåplan – Grönplan? Visst går tankarna till andra planer i den kommunala verksamheten.  
 
Så är det t ex med kommunens översiktsplan, där rätt tydliga signaler ges om det ”vi har” och det ”vi vill”. 
Grönplanen är en jättefin sammanställning av många fina tankar om vad som kan göra vår kommun än bättre. 
Men Grönplanen är ett dokument som bara nämns i förbifarten när arbetet med en detaljplan kommer i konflikt 
med uttalanden i Grönplanen. 
 
Det är mot den bakgrunden jag hade velat se en annan och tydligare formulering av beslutsförslaget. Det kunde 
mycket väl ha skett om en skrivelse som tillhör underlaget hade lyfts fram på annat sätt. Nu försvinner 
hänvisningen nästan obemärkt: 
 

Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har i gemensamt tjänsteutlåtandet  
2014-02-21 bland annat redovisat bakgrund, arbetsgruppens sammansättning samt förslag till beslut. 

 
Visserligen nämns alltså den skrivelsen som jag upplever som central och viktig, men bara helt apropå.  
 
Sophia Wikström och Nina Schmidt framhåller vad som är målsättningen med översvämningsprogrammet: 
 

  



Målsättningen är att Vänersborgs kommun:   

 

 Ska ha en organisation som är väl förberedd på att vid stigande vattennivåer i Vänern arbeta för att 

minimera konsekvenserna.  

 Ska ta fram förslag på förebyggande lösningar som minskar översvämningsrisken i utsatta områdena, i den 

mån som nyttor över tiden beräknas överstiga kostnader.  

 Ska ta fram underlag för den fysiska planeringen i form av lämplig höjdsättning och lämpliga 

funktionskrav.  

 Ska sprida kunskap om Vänerns översvämningsrisker till kommuninvånare, verksamhetsutövare och 

fastighetsägare.  
 

Här betonas också ”Detta innebär att programmet kommer att behöva revideras.” 
 
Och så den centrala meningen ”En viktig del i programmet är ansvarsfrågan där det redovisas vem som är 
ansvarig för vad vid en översvämning.” 
 
Slutklämmen i förvaltningens skrivelse förtjänar extra uppmärksamhet: 
 

Programmet avslutas med att redovisa förslag till åtgärder som syftar till att 
minimera risker samt förslag till hur samhällsviktiga funktioner ska skyddas.      
Vissa av förslagen och åtgärderna genererar kostnader för kommunen. 

 
Det borde ha kunnat leda till en beslutsformulering som betonar det som präglar hela det avslutande kapitlet       
i översvämningsprogrammet: 
 

7      Slutsatser och förslag till åtgärder 
7.1  Anpassningsåtgärder 
7.2  Tekniska anpassningsåtgärder 
        och 
7.4  Planeringsmässiga anpassningsåtgärder 
7.5  Kommunikationsåtgärder 
  

 
Jag hoppas att jag lyckades klargöra hur jag ser på programmet: Insatser i enlighet med översvämnings-
programmet kommer att för vår kommun vara av mycket stor betydelse, idag, inom den närmaste 
planeringstiden och på lång tid framöver. 
 
 
 
 
 
 
 
Lutz Rininsland 
Vänsterpartiet    2014-04-05  


