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1 Bakgrund och syfte 
 

Störningar av viktiga samhällsfunktioner och teknisk infrastruktur blir allt 

vanligare. Nationellt är flera områden berörda på grund av stigande vattennivåer 

och häftigare väderomslag m.m. Ett samhälle utsätts för stora påfrestningar vid 

översvämningar och det uppkommer skador på såväl samhällets infrastruktur som 

enskild egendom för mycket stora värden.  

 

Hultsfred är en av de kommuner som drabbats hårt i samband med översvämningar 

vid Emåns avrinningsområde under senare tid. Flera kommunala verksamheter 

ansvarar för olika åtgärder när det gäller översvämning. Bl.a. gäller det 

Räddningstjänsten som ingår i kommunens organisation liksom miljö- och 

byggnadsnämndens förvaltning. Den tekniska förvaltningen ligger i ett 

kommunalförbund, ÖSK (Östra Smålands Kommunalteknikförbund), som drivs 

tillsammans med Högsby kommun. Ledningen för kommunalförbundet inklusive 

förbundsdirektören sitter i Hultsfred. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sammanställt översiktliga över-

svämningskarteringar för bl.a. Emåns avrinningsområde som visar de områden som 

hotas av översvämning när vattenflödena uppnår en viss nivå. 

Granskningen har genomförts under 2012 

 

1.1 Revisionsfråga och kontrollmål 
Revisionsfråga:  

Hur hanterade berörda kommunala verksamheter sitt ansvarsområde vid 

sommarens översvämningar? 

 

Kontrollmål / Granskningsmål: 

 Var berörda verksamheters hantering ändamålsenlig? 

 Har berörda kommunala verksamheter en tillfredsställande planering och 

handläggning av sina ansvarsområden med utgångspunkt för framtida 

översvämningsrisker utifrån lagstifting, föreskrifter och effektivitet? 

 Vilka åtgärder har berörda verksamheter vidtagit för att klargöra ansvar och 

försäkringsskydd etc.? 

 

1.2 Avgränsning 
Granskningen av omfattar endast Hultsfreds kommuns del inom ÖSK samt miljö- 

och byggnadsnämndens och kommunstyrelsens (räddningstjänstens) 

verksamheter. 

 

1.3 Metod 
Granskning av väsentlig dokumentation samt avstämning av rutiner gentemot 

gällande föreskrifter och intervjuer (se avsnitt 2). 
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1.4 Särskilt förhållande för granskningen 
Granskningen medför att vissa förhållanden framkommer vid intervjuer som kan 

omfattas av 7 kapitlet i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sådana 

uppgifter har utlämnats från rapporten. 

2 Intervjuade funktioner 
Intervjuer har genomförts med chefer för berörda verksamheter, 

verksamhetsföreträdare för ÖSK, miljö- och byggnadsförvaltningen, 

räddningstjänsten samt företrädare för kommunens katastrofledningsgrupp, 

kommunens säkerhetssamordnare, (enligt krisledningsplanen).  

3 Dokumentation 
Vi har gått igenom bl.a. följande dokumentation: 

 

 Krisledningsplan för Hultsfreds kommun, (KF 2012-01-31 § 9),  

dat 2011-12 30 

 Översiktlig översvämningskartering längs Emån, Räddningsverket 

 Rapport angående översvämningarna i Hultsfred med omnejd sommaren 

2012,  Anders Sporrong på uppdrag av MSB (Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap) 

 Översiktsplan för Hultsfreds kommun, (KF § 65/2010) 

 Reglemente för kommunstyrelsen, (KF § 12/2009) 

 Delegationsordning för kommunstyrelsen, (KS 2009-02-03 § 10),  

dat 2009-01-27 

 Tillväxt- och näringslivsprogram, (KF 2011-09-26 § 99) 

 Övergripande verksamhetsplan avseende miljömålen och egna mål i 

tillsynsarbetet för miljö- och byggnadskontoret (Kf:s beslut 2005-04-25,  

§ 51, Bilaga till Mbn:s beslut 2005-03-10, § 40) 

 Mål och Budget 2012 

 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

 Risk och sårbarhetsanalys enligt lag 2006:544, rev 2012-09-22.  

(KS § 93/2012) 
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4 Iakttagelser 
4.1 Bakgrundsfakta 
Hultsfreds kommun berörs av tolv delavrinningsområden. Tio av dessa ingår i 

Emåns huvudavrinningsområde medan de två sista utgör delar i Marströmmens 

respektive Viråns huvudavrinningsområden. 

 

 

 

4.2 Organisation 
De verksamheter som berörs inom granskningens avgränsning är 

Räddningstjänsten i Hultsfred som är organiserad under Kommunstyrelsen, Miljö- 

och Byggnadsnämndens verksamhet avseende fysisk planering och bygglov samt 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund vad avser kommunaltekniska 

verksamheter i Hultsfreds kommun. 

 

Granskningen omfattar också i viss utsträckning Krisledningsnämnd och dess 

Katastrofledningsgrupp. 

 

 

4.3  Styrande dokument för verksamheten 
 

4.3.1 Lagstiftning 
Det finns ett flertal lagar som är tillämpliga för granskningen som t.ex. 

kommunallagen och lag om skydd mot olyckor (2003:778). I nedanstående 

beskriver vi lagar som är särskilt relevanta för kontrollfrågorna. Dels plan- och 

bygglagen som reglerar kommunens ansvar för fysisk planering och bygglov m.m. 

samt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap som reglerar de särskilda insatser som 

kommunen kan komma att behöva vidta vid en översvämning. 

 

Vi tar även upp de styrande kommunala dokument som är särskilt relevanta för 

revisionsfrågan. 

 

4.3.1.1 Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen, PBL, är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, 

vatten och byggande. 

PBL innehåller bland annat bestämmelser för alla kommuner, som måste upprätta 

en översiktsplan för hela kommunen. PBL innehåller också föreskrifter om 

detaljplaner, bygglov, byggtillsyn, "svartbyggen" och Samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhet. Lagen trädde ursprungligen i kraft 1 juli 1987. En ny Plan- och bygglag 

(2010:900) trädde i kraft den 2 maj 2011. 
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Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och ska samverka 

med kommunerna i deras planläggning. Boverket har den allmänna uppsikten över 

plan- och byggnadsväsendet i riket. 

 

4.3.1.2 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap 

Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting skall minska 

sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i 

fred. Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå en grundläggande 

förmåga till civilt försvar.  

Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från 

det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 

störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en 

kommun eller ett landsting. 

 

Enligt 2 kapitlet 1 § i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap skall kommunen 

analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa 

händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas 

och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommuner skall vidare, med 

beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en 

plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. 

 

4.3.1.3 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

Bestämmelserna i lagen om allmänna vattentjänster syftar till att säkerställa att 

vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med 

hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. 

 

4.3.1.4 Miljöbalk (1998:808) 

I 11 kapitlet i Miljöbalken finns bestämmelser om vattenverksamhet och 

vattenanläggningar.  

 

4.3.2 Styrande kommunala dokument 

 

4.3.2.1 Översiktsplan 

De övergripande kommunala målen uttrycks i översiktsplanen. Översiktsplanen är 

upprättad 2010 och redovisar berörda avrinningsområden. Översiktsplanen 

behandlar risken för översvämningar under kapitel 17 ”Hälsa och säkerhet”.  

 

Översiktsplanen beskriver risken för översvämningar bl.a. mot bakgrund av 

Räddningsverkets upprättade kartläggning av översvämningsrisker från år 2003 

vad gäller s.k. 100-årsregn. I översiktsplanen påtalades också riskerna och 

konsekvenserna skulle kunna öka, ” Översvämningskarteringen för Emån gjordes 

2003, d.v.s. de senaste årens klimatrön är inte med i beräkningarna. I praktiken 

kan det därför bli än större översvämningsföljder inom vissa områden runt Emån 
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än de Räddningsverket räknat med om risken för klimatförändringarna 

stämmer.”  

 

Ur översiktsplanen framgår att Länsstyrelserna har rekommenderat (2006) att 

under nivåer för 100-årsflöden bör inga nya byggnader uppföras, i undantagsfall 

garage och uthus. Inom områden som hotas av högsta dimensionerande flöde kan 

nya byggnader med lägre värde uppföras som enstaka villor, fritidshus, industrier 

med liten miljöpåverkan samt byggnader med robust konstruktion och vägar. Inom 

områden med mycket liten risk för översvämning kan riskobjekt och byggnader 

med stort samhällsvärde lokaliseras. 

 

Kommunens ställningstagande i översiktsplanen gällande översvämningsrisk är att 

”ytterligare invallningar i vattendrag inte bör tillåtas utan mycket starka skäl 

p.g.a. de risker det medför i konsekvenser för markområden och miljöpåverkan 

nedströms invallningen. Vid bygglovhantering inom områden som kan förväntas 

ligga inom farozonen för översvämningar bör en riskanalys eller liknande 

bedömning göras för eventuell risk för översvämning. Ju större nytta för 

samhället desto större anledning till övervägning. Strandzoner är särskilt viktiga 

att ta hänsyn till där översvämningsrisker föreligger, både vad gäller 

anläggningar och bruket av marken.” 

 

Översiktsplanen redovisar också tabeller över de värden för 100-årsflöde och högsta 

dimensionerande flöde som framräknats för olika vattenområden. För Hulingen 

anges att vattennivåns h.ö.h (höjd över havet) beräknas uppgå till 97,1 m vid 100-

årsflöde, vilket stämmer väl med högst uppmätta nivå vid översvämningen i juli år 

2012. I samma redovisning anges också en bedömning av sannolikheten för ett 100-

årsflödes återkomsttid. För en återkomsttid på tio år anges sannolikheten till 9,6 %, 

för 50 år anges sannolikheten till 39 % och för 100 år till 63 %. 

 

All riskbedömning baseras på en beräkning av sannolikhet multiplicerat med 

konsekvens. Det är en teoretisk modell som avgör vilka åtgärder som bör vidtas för 

en viss risk. Kommunens ställningstagande, som anges ovan, får antas baseras på 

detta. 

 

I kapitel 21 ”Tätortsfördjupningar” anges för flera av kommunens tätorter 

möjligheten till strandnära bostadsbyggande. För tätorterna Virserum, Silverdalen 

och Lönneberga samt Ämmenäs anges att hänsyn skall tas för översvämningsrisk. 

För strandnära boende vid Hulingen i Hultsfreds tätort anges inte sådan restriktion. 

 

 

4.3.2.2 Reglemente och delegationsordning för kommunstyrelsen 

I reglemente för kommunstyrelsen § 2 anges att det i kommunstyrelsens 

ledningsfunktion ligger att leda och samordna ett flertal kommunala uppgifter, 

bland annat den översiktliga planeringen och användningen av mark och vatten. En 

annan uppgift för kommunstyrelsen enligt samma paragraf är att leda och 

samordna mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande 

markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet 

främjas 
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Av § 6 som avser kommunstyrelsens övriga uppgifter framgår att kommunstyrelsen 

även har uppgift som bl.a. krisledningsnämnd och räddningsnämnd. 

 

I delegationsordning för kommunstyrelsen har delegerats i § 1.27 att svara för 

funktionen som krisledningsnämnd enligt kommunstyrelsens reglemente § 6. 

 

4.3.2.3 Tillväxt och näringslivsprogram 

I tillväxt- och näringslivsprogrammet under avsnitt 4 framgår kommunens 

målsättning för attraktivt boende. Här tas bl.a. upp mål om att erbjuda sjönära 

boende och målet att realisera Strandlyckan. 

 

4.3.2.4 Övergripande verksamhetsplan avseende miljömålen och 
egna mål för tillsynsarbetet för miljö och byggnadskontoret 

I Övergripande verksamhetsplan avseende miljömålen och egna mål i 

tillsynsarbetet för miljö- och byggnadskontoret framgår inga uppgifter som direkt 

avser skydd mot översvämningar. I en allmän målformulering för målet God 

bebyggd miljö, kan man utläsa att byggnader och anläggningar skall lokaliseras 

och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktig god hushållning med 

mark, vatten och andra resurser främjas. 

 

4.3.2.5 ABVA- Allmänna bestämmelser för brukande av allmän VA-
anläggning, Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 

I allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna AA-anläggningen regleras 

ansvarsförhållandet mellan abonnenten och huvudmannen.  

 

4.3.2.6 Risk och sårbarhetsanalys 2011 

Risk- och sårbarhetsanalysen omfattar vilka extraordinära händelser som bedöms 

kunna inträffa i kommunen och en analys av hur de kan påverka den egna 

verksamheten. Analysen görs för varje mandatperiod och lämnas till Länsstyrelsen 

senast den 30 september under mandatperiodens första år. Kommunen skall där 

utöver varje år göra en revidering av risk- och sårbarhetsanalysen och lämna in den 

i mitten av september årligen. Den senaste revideringen av risk- och 

sårbarhetsanalysen avser 2011 och är godkänd genom beslut av kommunstyrelsen 

KS § 93/2012. 

 

De delar av risk- och sårbarhetsanalysen som omfattar översvämningar finns 

huvudsakligen i ett särskilt kapitel (kap 12). I detta avsnitt beskrivs 

händelseförloppet och översiktligt vilka skador som uppstod och åtgärder som 

vidtogs. Kommunstyrelsen avslutar med att konstatera att man tagit stor lärdom av 

det inträffade men att en handlingsplan behövs för att klara av denna typ av 

händelse på ett bättre och snabbare sätt nästa gång vattnet kommer. 

Kommunstyrelsen konstaterar att översvämningar kommer tillbaka och att man 

inte vet med vilken dignitet det sker. Vidare konstaterar kommunstyrelsen att de ser 

fram emot ett möte med Länsstyrelsen och eventuellt Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap (MSB) för att åtgärda de angivna problemen i 
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framtiden med hänsyn till att det är ett regionalt problem, och att ett förebyggande 

arbete behövs där både Länsstyrelsen och MSB kan vara behjälpliga. 

 

4.4 Information som framkommit vid intervjuer 
 

Nedanstående personer har intervjuats i samband med granskningen 

 Miljö- och byggnadschef Anders Helgée  

 Stadsarkitekt Jonas Sandelius  

 Räddningschef Michael Hesselgård   

 Säkerhetssamordnare Jonas Svensson  

 Förbundschef (ÖSK) Helena Grybäck Svensson  

 Avdelningschef VA och renhållning Lars Lundgren  

 Avdelningschef Gata/Park Staffan Svensson 

 

4.4.1 Miljö- och bygg 
Miljö- och byggnadsförvaltningens verksamheter omfattar huvudsakligen 

kommunens ansvar för plan- och byggfrågor och miljötillsyn. I granskningen har 

intervjuerna avgränsats till frågor om fysisk planering och bygglovhantering. 

 

Den fysiska planeringen utgår från kommunens översiktsplan (se avsnitt 4.3.2.1.). 

Översiktsplanen anger bl.a. skyddsområden för kommunens vattentäkter 

avloppsreningsverk.  

 

Av översiktsplanen framgår att det finns intressekonflikter mellan olika frågor när 

det gäller planering för att motverka översvämning, t.ex. jordbruksnäringen, 

ekologiska intressen och skydd för bebyggelse och infrastruktur. I samband med 

intervjuerna framkommer även att det finns mellankommunala och regionala 

intressen som har behov av förbättrad samordning.  

 

En av de stora risker för att översvämning kan uppstå, med stora konsekvenser för 

samhällsfunktioner och fastighetsägare, beror på att det i en del vattendrag finns 

dämningar där t.ex. stockar och isflak kan fastna och orsaka översvämningar. Det är 

markägaren har det huvudsakliga ansvaret för skötseln av naturmiljön på sina 

marker och vatten. 

 

Länsstyrelserna har rekommenderat (2006) att inga nya byggnader bör uppföras 

under nivåer för 100-årsflöden. I undantagsfall kan medgivande till garage och 

uthus ges.  

 

Hultsfreds kommuns ställningstagande i översiktsplanen, vad gäller 

översvämningar är: 

”Ytterligare invallningar i vattendrag bör inte tillåtas utan mycket starka skäl 

p.g.a. de risker det medför i konsekvenser för markområden och miljöpåverkan 

nedströms invallningen. Vid bygglovhantering inom områden som kan förväntas 

ligga inom farozonen för översvämningar bör en riskanalys eller liknande 

bedömning göras för eventuell risk för översvämning. Ju större nytta för 

samhället desto större anledning till övervägning. Strandzoner är särskilt viktiga 
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att ta hänsyn till där översvämningsrisker föreligger, både vad gäller 

anläggningar och bruket av marken.” Nedanstående översiktskarta visar beräknad 

påverkan vid 100-årsflöde. 

 

  

 

Vid intervjuerna framkommer att det inte anses fungera tillfredsställande med 

samordningen av frågor kring översvämning med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har 

flera uppgifter som rör vattenområdena i kommunen. Samordning av frågor kring 

översvämningar, naturvårdsuppgifter kring ekologiskt skyddsvärda områden, 

reglering av hantering för dammar, föroreningsgraden i vattnet från 

kraftvärmeverket i Vimmerby vid översvämning/brand m.m.  

 

Miljö- och byggnadsavdelningen deltar ett par gånger per år i länsplaneringsmöten. 

Vid dessa möten behandlas aktuella planeringsfrågor. Det senaste mötet skedde 

cirka tre veckor före intervjun. Frågorna om översvämning i planeringen hanns ej 

med utan sköts framåt till kommande möte. Miljö- och byggnadschefen anser att 

bristen på tydlighet från länsstyrelsen är ett stort problem för den fysiska 

planeringen i kommunen. Det finns oklarheter där varken miljö- och byggnadschef 

eller stadsarkitekt vet vilken funktion på länsstyrelsen som kan avgöra vilka 

intressen som ska ges företräde. Oklarheter medför att lokala avvägningar försvåras 

och att kommuner gör olika bedömningar om t.ex. vid vilka höjder man ska tillåta 

byggnationer. Det sistnämnda har stor betydelse då Hultsfreds kommun, liksom 

många andra kommuner, försöker att attrahera inflyttande till kommunen genom 

att erbjuda strandnära attraktiva boendemiljöer.  
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Miljö- och byggnadschefen upplyser också om att de följer de data som levereras 

från Emåförbundets mätstationer i vattendragen. Emåförbundet är en 

sammanslutning av kommuner, länsstyrelser och industriföretag, m.fl. inom Emåns 

avrinningsområde. Förbundets syfte är att verka för ett uthålligt nyttjande av Emån 

 

 
Internetbaserad tjänst för att se aktuella vattenflöden och vattennivåer 

 

 

 

4.4.2 Räddningstjänst, Krisledning 
Vid intervjuer med Räddningschefen framkommer att räddningstjänsten hade stora 

problem med samordning mot länsstyrelsen såväl under översvämningstillfället 

som efter. När översvämningen uppstod var det ett snabbt förlopp. Mycket stora 

nederbördsmängder kom lokalt på bara några timmar. Räddningstjänsten har inte 

tillgång till så mycket barriärer som behövs för att kunna skydda prioriterade delar. 

Vid översvämningarna i somras uppskattar räddningschefen att det skulle ha 

behövts cirka 2000 meter barriär. Nuvarande tillgång är cirka 250 meter. När de 

bad länsstyrelsen om hjälp, uppger räddningstjänsten att de nekades hjälp med 

motiveringen att risken för översvämning varit känd sedan år 2003, och att 

Hultsfred inte vidtagit nödvändiga åtgärder själva samt att de skulle använda eget 

materiel i första hand innan de kunde få hjälp. Räddningschefen anser att det är fel, 

och att kommunen har vidtagit åtgärder, men att Länsstyrelsen inte bistått med att 
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formulera några krav på vad som skulle göras. Bl.a. påpekar han att han inte fått 

bistånd med att rekvirera utrustning.  

 

Räddningschefen pekar på många utsatta anläggningar där risken för skador är 

stora vid översvämningar. Bl.a. nämner han avloppsreningsverket vid Målilla och 

vid Hultsfred. Även vattentäkten vid Gårdsveda är mycket utsatt för risk. 

 

Räddningschefen ingår i Krisledningsgruppen. Denna utgörs av kommunstyrelsens 

ordförande, förste vice ordförande och oppositionsrådet. Övriga i gruppen är 

förbundschefen för ÖSK, VA- och renhållningschefen och miljö- och 

byggnadschefen. Funktionen som ledare i beredskap (LIB) roterar mellan 

deltagarna i gruppen.  Vid intervju med Räddningschefen framkommer att insikten 

om allvaret med översvämningsrisken har ökat i gruppen, vilket bl.a. lett till 

övningar. Vid översvämningarna i somras fungerade inte kontakten med den 

person som hade ”jouren” som LIB. Räddningschefen anser också att 

informationsfunktionen måste förbättras organisatoriskt vid denna typ av 

händelser. Vid sommarens översvämningar fungerade då en enskild tjänsteman tog 

eget ansvar vid kommunens växel. 

 

Hultsfreds kommun har en person anställd som säkerhetssamordnare. Tjänsten 

fördelas med halva tiden hos räddningstjänsten och den andra halvan inom 

kommunledningskontoret. Säkerhetssamordnaren har svarat för att revidera risk- 

och sårbarhetsanalys 2011 som antagits av kommunstyrelsen (KS § 93/2012). I 

denna beskrivs frågan om översvämning i avsnitt 12. Kommunstyrelsen konstaterar 

att kommunen behöver en handlingsplan för att klara denna typ av händelse på ett 

bättre och snabbare sätt vid nästa översvämning, och efterlyser ett möte med 

Länsstyrelsen och ev. med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 

för att åtgärda framtida problem genom förebyggande arbete där både 

Länsstyrelsen och MSB kan vara behjälpliga. 

 

 

4.4.3 Östra Smålands kommunalteknikförbund 
Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) skrev år 2007 brev till markägare 

där deras ansvar för att hålla rent i sina vattenområden genom att rensa undan 

nedfallna träd och grenar m.m. Länsstyrelsen som är ansvarig myndighet skrev på 

brevet. Det råder dock stor osäkerhet med godtyckliga bedömningar om var 

gränserna går för vad som ska rensas. Det finns också olika intressen inom 

Länsstyrelsens handläggare. T.ex. finns intressen för att bevaka intressen av 

organismer och djurliv bland det som handläggare för säkerhet vill rensa bort. 

 

ÖSK anser att det måste tydliggöras att underhåll och skötsel måste förtydligas att 

vara liks självklart för vattenområde som för vägar. Åtgärderna är en ringa kostnad 

jämfört med de skadeverkningar som kan uppstå. Avdelningschefen för Gata/Park 

anser att när det inte fungerar och det är samma orsaker som upprepas blir 

människor uppgivna och förtroendet för myndigheterna minskar. 

 

När det gäller kontakter med Länsstyrelsen har ÖSK kontakt i specifika frågor. De 

deltar inte i den planeringssamordning som Miljö- och byggnadsförvaltningen har. 
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Avdelningschefen för VA och renhållning uppger att åtgärder vidtagits vid några 

anläggningar. Bl.a. är vattenverket i Målilla nu permanent invallat och 

avloppsreningsverken vid Målilla och Hultsfred kommer att klaras med insatser vid 

behov, förutsatt att vattenregleringen fungerar.  

 

ÖSK pekar på att dammen i Silverdalen är ett specifikt problem. Ägaren är svår eller 

omöjlig att nå och räddningstjänsten har vid ett flertal tillfällen tvingats att ta sig in 

på området för att öppna dammarna för att undvika stora skador. De intervjuade 

anser att Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet borde verka för ett tvångsförvaltande 

av dammen, då den osäkra situationen kan medföra stora skador för samhället och 

enskilda. 

 

De största problemen, ur ÖSK:s perspektiv, är att vattenregleringen inte är 

tillfredsställande, att markägarnas skötsel och underhåll genom rensning inte är 

tillfyllest och att kommunikation mellan berörda myndigheter har brister liksom att 

ansvarsfördelningen inte är tillräckligt tydlig. 

 

Efter översvämningarna i somras har ÖSK fått in 10 – 15 ansökningar om 

skadeersättning. Avdelningschefen för Gata/Park ansvarar för behandlingen av 

ansökningarna. Han har anlitat en fristående konsult för att utreda varje ärende och 

bedöma ersättningskraven utifrån vattentjänstlagen. Det är många faktorer som 

påverkar vid en översvämning och ofta komplicerat att avgöra vad som föranlett 

den. Silverdalen är ett kuperat område och vid så stora mängder nederbörd (> 120 

mm regn på några timmar) som var fallet natten mellan den 7 och 8 juli 2012, kan 

det vara svårt att fastställa om det är uppträngande vatten från avloppssystemet 

eller inträngande vatten mot fasad som är orsaken. 

 

ÖSK har inte varit aktiva med information till fastighetsägare för hur de kan skydda 

sin egendom eller vad som gäller för ansvarsfördelning. De deltar nu i ett projekt 

med Svenskt Vatten som skall ta fram informationsmaterial. Någon kommunikation 

med försäkringsbolag, utöver juridisk kommunikation förekommer inte. 

 

Det finns stora underhållsbehov på ledningsnäten. För närvarande är utbytestakten 

på ledningsnätet cirka 180 år. Genom successiv höjning av VA-taxan kommer 

underhållsarbetet att intensifieras. Målet, som inte är tidsbestämt, är att 

utbytestakten skall reduceras till 90 år. 
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5 Revisionell bedömning 
Revisionsfrågan lyder: Hur hanterade berörda kommunala verksamheter sitt 

ansvarsområde vid sommarens översvämningar? 

 

Vi har vid granskningen konstaterat att omfattande insatser genomfördes med de 

resurser som fanns tillgängliga för de kommunala verksamheterna, och att detta 

skall bedömas i förhållande till den mycket omfattande och snabbt uppkomna 

situationen. 

 

Under nedanstående kontrollfrågor redovisas vår bedömning av hur 

verksamheterna hanterade sina ansvarsområden samt kommentarer och 

iakttagelser om eventuella förbättringsområden. 

 

5.1 Kontrollfrågor 
5.1.1 Var berörda verksamheters hantering ändamålsenlig? 
Vi bedömer att berörda myndigheter i Hultsfred vidtog ändamålsenliga åtgärder i 

den utsträckning som den omfattande och hastigt uppkomna situationen medgav. 

Såväl krisledningsgrupp som räddningstjänst genomförde sina uppdrag med fullt 

utnyttjande av de resurser som stod till buds i den kommunala organisationen. 

 

Vi bedömer dock att flera förbättringar kan göras för att minska framtida 

skadeverkningar. T.ex. bör samordningen med myndigheter utanför kommunen 

förbättras, och förberedelser bör vidtagits inom olika områden.  

 

Det grundar vi på att tillgängligt skyddsmateriel såsom barriärer och pumpar etc. 

inte var tillräckligt och att förberedelser för att snabbt kunna låna in materiel inte 

var tillräckligt förberedd. 

Samordningen med länsstyrelse fungerade inte tillfredsställande. 

Räddningstjänstens begäran om bistånd hanterades inte optimalt. 

Krisledningsgruppen kom inte igång direkt, då ledare i beredskap inte gick att nå 

via den särskilda telefon som används för detta ändamål. 

 

 

5.1.2 Har berörda kommunala verksamheter en 
tillfredsställande planering och handläggning av sina 
ansvarsområden med utgångspunkt för framtida 
översvämningsrisker utifrån lagstiftning, föreskrifter och 
effektivitet?  

Vi bedömer att det vidtagits åtgärder för att förebygga skador för framtida 

översvämningsrisker vad gäller skydd för vattenförsörjning och avloppsrening. 

Kommunen har också i risk- och sårbarhetsanalys konstaterat åtgärder som skall 

vidtas. Vi bedömer dock att det finns brister vad gäller en tillfredsställande 

planering och handläggning av flera ansvarsområden med utgångspunkt för 

framtida översvämningsrisker utifrån lagstiftning, föreskrifter och effektivitet. 
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Det grundar vi på att informationsinsatser till fastighetsägare och markägare om 

skyddsåtgärder och ansvarsfördelning bör förbättras vad gäller översvämning via 

avlopp och information om ansvar för skötsel och underhåll av vattenområde.  

 

Vi konstaterar också att det finns ett stort behov av att klargöra och definiera 

ansvarsfördelning och samordning med Länsstyrelsen för frågor om deras bistånd 

med insatser liksom med klargörande av frågor gällande tillsyn och annan 

myndighetsutövning som t.ex. åtgärder för hantering av problem med damm och 

formulerande av tydliga krav till markägare för underhåll av vattenområde m.m. 

 

Krisledningsgruppens funktion med en s.k. ledare i beredskap (LIB) efter ett 

rullande schema mellan deltagarna. Deltagarna är såväl förtroendevalda som 

tjänstemän. Den första insatsen i krisledningsgruppen initieras av LIB. Det bör 

övervägas om inte funktionen som LIB bättre kan bedöma läget och respondera vid 

snabbt insatsbehov om funktionen hanteras inom räddningstjänsten som har 24-

timmars beredskap och större resurser för att kalla in övriga deltagare snabbt. 

 

En informationsfunktion knuten till krisledningsgruppen skulle mer effektivt kunna 

nå ut med information till allmänheten och till besöksnäringen för att vidta åtgärder 

och minska effekterna hos näringsidkare i området. 

 

 

 

5.1.3 Vilka åtgärder har berörda verksamheter vidtagit för att 
klargöra ansvar och försäkringsskydd etc. 

Vi bedömer att kommunens arbete med att klargöra ansvar och försäkringsskydd 

pågår genom ÖSK, men att förberedande information för att klargöra ansvar och 

försäkringsskydd bör förbättras. 

 

Det grundar vi på att ÖSK hanterar alla nu kända ärenden med ersättningsanspråk 

och att de anlitat sakkunnig kompetens för att utreda alla ärenden. ÖSK har inte 

vidtagit förberedande åtgärder genom att informera fastighetsägare om deras eget 

ansvar eller vilka möjliga åtgärder de kan vidta för att minska riskerna för skador.  
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