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Förord 

 

Åtgärder för att minska risken i samband med erosion, översvämning, ras, skred och sätt-

ningar, här samlat under benämningen markåtgärder, utförs i större eller mindre skala i de 

flesta av Sveriges kommuner. Åtgärderna är tänkta att fylla en funktion men påverkar 

samtidigt omgivningen på flera sätt.  

I syftet att förbättra utförda åtgärder samt för användning i kommande planering av åtgär-

der, behöver det finnas en större förståelse för hur åtgärderna påverkar omgivningen. För-

ståelsen kan byggas upp genom kontinuerlig uppföljning av åtgärderna. Kopplat till upp-

följningen behöver det finnas effektiva system för att både samla all information samt för 

att kommunicerade den både externt och internt för en kommun. 

För att få en tydligare bild av hur uppföljning, dokumentation och kommunikation gäl-

lande utförda markåtgärder fungerar idag har en enkätstudie med kommuner utförts och 

presenteras inom denna rapport.  

Målet är att studien ska utgöra underlag för fortsatt utvecklingsarbete i vilket förbättringar 

genomförs gällande uppföljningsarbetet av utförda markåtgärder. I förlängningen kom-

mer det att underlätta för kommuner att utföra markåtgärder på ett effektivt och hållbart 

sätt.  
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Sammanfattning 

En studie som SGI genomförde 2017 visade att det finns brister i hur kommunerna följer 

upp markåtgärder (SGI, 2017). Med markåtgärder avses här åtgärder gällande ras, skred, 

erosion och översvämning. Denna studie görs för att få en tydligare bild av hur uppfölj-

ningen faktiskt utförs i kommunerna och vilka brister som finns. Målet med studien är att 

sammanställa en tydlig bild av hur uppföljningsprocessen ser ut gällande markåtgärder 

och ge rekommendationer för fortsatt utvecklingsarbete gällande uppföljningsprocessen. 

Syftet är att, genom bättre uppföljning inom kommuner, i förlängningen underlätta för 

kommuner att utföra markåtgärder på ett effektivt och hållbart sätt.   

Den initiala bilden är att det finns brister vad gäller att dokumentera information om åt-

gärder på ett ställe, det sker inte alltid digitalt, att GIS inte används, att det saknas rutiner 

för uppföljning samt att information om åtgärder inte kommuniceras på ett effektivt sätt.  

Studien utfördes genom en enkätundersökning till ett antal kommuner. Till en början 

skickades en enkät på 25 frågor ut till ett urval av kommuner och därefter skickades ytter-

ligare enkäter (kortare varianter) ut till ännu ett antal kommuner. Totalt kom det in svar 

från 22 kommuner. Kärnan av studiens resultat är kommunernas svar. Svaren har analyse-

rats, vilket utgörs av de reflektioner som författarna gör och som presenteras tillsammans 

med kommunernas svar. Länsstyrelsen i Värmland och Västra Götalands perspektiv i frå-

gan hämtades även in.  

Utifrån svaren ges en relativt tydlig bild av situationen. Bilden är dock generell och behö-

ver inte överensstämma med hur det ser ut i enskilda kommuner. Det som studien visar är 

att: 

- Det kan finnas olika dokumenthanteringssystem inom kommuner och mellan 

kommuner som kan göra att arbetet inte blir så effektivt som det skulle kunna 

vara om gemensamma system användes. GIS är ett användbart verktyg för det.  

- På grund av resursbrist är det svårt för kommuner att prioritera uppföljningsar-

betet.  

- Det finns inte rutiner för uppföljningsarbetet (samla in och dokumentera, analy-

sera, sprida till andra samt använda informationen om markåtgärder). Uppfölj-

ningen görs ofta tillfälligt och är personberoende.  

- Åtgärder följs oftast inte upp utifrån ett bredare perspektiv än enbart utifrån 

funktion. Hållbarhetsperspektivet saknas.  

- Det behövs ansvariga för att skapa rutiner för uppföljning samt för att utföra upp-

följningsarbetet. Bättre styrning behövs.  

- Det saknas incitament för att genomföra uppföljningar.  

Till slutsatserna ges rekommendationer för hur situationen kan förbättras. Till viss del 

kan många förbättringar komma av den utveckling som är på gång när det gäller den digi-

tala utvecklingen i samhället. Bland andra Lantmäteriet och Boverket har uppdrag att ut-

veckla en digital samhällsbyggnadsprocess. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Enligt den SGI-rapport som togs fram under 2016/2017 ”På vinst eller förlust med hårda 

erosions- och översvämningsskydd?” framkom det att en del kommuner inte är bra på att 

följa upp utförda åtgärder eller att dokumentera den kunskap som finns om åtgärderna 

(SGI, 2017). Rapporten angav rekommendationer på insatser för att bättre kunna dra lär-

domar och göra mer underbyggda val vid åtgärdsarbete, dvs. att: 

• införa rutiner för att göra uppföljning av utförda åtgärder,  

• rutinmässigt dokumentera uppföljning och lärdomar, 

• uppföljning inte bara ska handla om skyddets funktion utan även hur skyddet på-

verkar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter, 

• dokumentera positiva aspekter och effekter (dvs. inte bara där det gick fel), 

• hitta verktyg för att kontinuerligt kunna sprida kunskap och dokumentation till 

andra kommuner och myndigheter (exempelvis i nationell åtgärdsdatabas). 

Denna studie spinner vidare på ovanstående resultat genom att ta fram underlag som visar 

på hur kommuner gör idag, hur de skulle vilja göra och vilka problem de har kring detta.  

Med åtgärder avses metoder som förebygger skador som kommer av erosion, översväm-

ning, ras, skred och sättningar. Exempel på åtgärder: vågbrytare, strandfodring, vegetat-

ion, multifunktionella ytor, flytande byggnader, avschaktning, jordspikning etc. 

1.2 Vilka brister finns? 

Det finns en del brister i processen för att välja, utföra och underhålla åtgärder, samt i till-

hörande arbetsmoment, vilket SGI:s rapport 2017 också har indikerat. Denna studien 

grundas på ett antal antaganden om brister och målet är att undersöka om dessa antagan-

den stämmer. För de brister som bekräftas anges förbättringsförslag. 

Antagandena om brister som undersöks i denna studie är: 

1. All information som tas fram under processen och som beskriver varför en 

viss åtgärd har valts finns inte samlat digitalt och är inte lätt sökbar, varken 

internt inom en kommun eller av externa aktörer.  

 

Problem som uppstår 

Om det inte finns rutiner som säkerställer att all information samlas och tillgäng-

liggörs finns det risk att viss information faller bort för den som i efterhand söker 

efter det, samt gör att processen att samla in information i efterhand blir onödigt 

tidskrävande. 
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2. Det finns inte rutiner som säkerställer att alla utförda åtgärder redovisas i 

en digital karta med GIS.  

 

Problem som uppstår 

Om undersökningar har gjorts och åtgärder har utförts för en specifik plats, men 

att information inte finns tydligt kopplad till den specifika, avgränsade platsen 

kan information missas i framtida arbeten. Framtida arbeten kan som exempel 

vara platsutredningar för olika externa syften, översiktsplaner, detaljplaner, bygg-

lovsärenden, akuta insatser vid olycka. I samtliga fall kan arbetet effektiviseras 

om det via en karta (GIS) enkelt går att få fram all information om historiskt ut-

förda åtgärder. Problem med avsaknad av denna tjänst blir särskilt tydlig om in-

formation är kopplad till vissa tjänstepersoner och dessa inte är tillgängliga, ex-

empelvis för att de har bytt arbetsplats eller gått i pension. 

 

3. Det finns inte rutiner som säkerställer att alla åtgärder följs upp med jämna 

mellanrum utifrån relevanta kriterier och att uppföljningen dokumenteras 

på ett lättåtkomligt sätt. Följs en åtgärd upp är det oftast utifrån funktionen 

och inte för övrig positiv och negativ påverkan som har skett som en sekun-

där effekt. 

 

Problem som uppstår  

Vid val av åtgärd utgår man från befintlig kunskap och gör en bedömning, men 

det går inte att förutse allt och därmed är uppföljning viktigt. Exempel på frågor 

som kan ställas i uppföljningsprocessen: Gjordes en bra bedömning så att vald åt-

gärd har fungerat som önskat? Vad missade vi? Vad kan vi och även andra göra 

bättre vid samma typ av problem? Hur kan vi förbättra situationen som uppstått? 

För att både ha möjlighet att förbättra den befintliga situationen i utförd åtgärd 

och för att kunna sprida erfarenheter till andra (internt och externt) bör uppfölj-

ning göras och dokumenteras. Följs bara åtgärdens funktion upp finns det risk att 

annan betydelsefull påverkan missas (av både positiv och negativ karaktär). Ex-

empelvis kan betydelsefull information missas i ett hållbarhetsperspektiv, i vilket 

dimensionerna miljö, socialt och ekonomi ingår.  

 

4. Viktiga erfarenheter som samlas in från utredning och uppföljning av åtgär-

der kommuniceras inte på ett effektivt sätt varken internt eller externt. Med 

effektivt menas här att information kan hittas snabbt, att det finns säker-

ställt att all information är tillgänglig på ett ställe och att det finns bra kom-

munikationskanaler för relevanta intressenter.  

 

Problem som uppstår 

Insamlad information både vid utförandet och vid uppföljningen kan hamna hos 

enskilda tjänstepersoner och enskilda kommuner. Vid liknande problem i andra 

kommuner eller i framtiden och vid personalomsättning kan samma information 

därmed behöva tas fram ännu en gång. Det blir ett onödigt och ineffektivt arbete.   
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Antagandena är generella och stämmer troligtvis inte överens med hur det ser ut i en-

skilda kommuner. Därför behövs en tydligare bild av hur situationen egentligen ser ut. 

Kärnan i studien är kommuners svar på ett antal enkätfrågor. Betydelsen av att kommuner 

tar tid att svara och bidra med sin kunskap ska understrykas. Studien kan förhoppningsvis 

ge en klarare bild av dagens situation och utgöra underlag för förbättringsarbete.  

1.3 Syfte och mål med studien 

Syfte 

Syftet med studien är att underlätta för kommuner att utföra markåtgärder på ett effektivt 

sätt och ett hållbart sätt.  

Effektivt: Här menas tidssparande och resurssparande.  

 

Hållbart: Här menas en fungerande åtgärd över lång tid som i ett helhetsperspektiv (mil-

jömässigt, socialt, ekonomiskt) i samhället inte ger betydande negativ påverkan på om-

givningen varken idag eller i framtiden. 

Markåtgärd: Här menas en insatts för ökad stabilitet gällande skred, ras, erosion eller 

som skydd mot översvämning. 

Mål 

Mål med studien är att sammanställa en tydlig bild av hur uppföljningsprocessen ser ut 

gällande markåtgärder, dvs se om den hypotetiska bilden stämmer, och utifrån samman-

ställningen rekommendera viktiga utvecklingsvägar.   
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2. Metod 

Nedan beskrivs den metod som användes i studien. 

1. Enkät togs fram. 

I en arbetsgrupp inom SGI togs relevanta frågor fram och en enkät sammanställ-

des både i Google Formulär samt i Word.   

 

2. Enkät med frågor skickades ut i fyra omgångar, där frågorna vid varje ut-

skick har modifierats.  

 

a. Initialt gjordes en enkät med 25 frågor, uppdelat på dokumentation, upp-

följning och kommunikation. Utifrån redan befintliga kontakter i sam-

band med utförande av MSB:s översiktliga stabilitetskarteringar (MSB, 

2019) valdes 39 kommuner ut från hela Sverige och till dem skickades 

den första enkäten. Enkäten skickades till kommunerna som en Word-fil i 

mailutskick samt som en länk via Google Formulär. 

b. Därefter togs en kortare version fram med 9 frågor som kunde besvaras 

direkt i mailet, eller via telefonmöte om det föredrogs.  

c. Efter insamling av svaren anpassades frågorna ännu en gång. Vid utskick 

c och d användes GIS-kartan ”Inträffade skred, ras och övriga jordrörel-

ser” (skreddatabasen) (SGI, 2019) för att hitta de kommuner där det med 

säkerhet finns problem med markstabilitet. Enbart 5 frågor var i fokus vid 

detta utskick. 

d. Svar från de tre enkätversionerna sammanställdes och analyserades. 

Följdfrågor uppkom och ytterligare 8 frågor togs fram och skickades till 

fyra nya kommuner. Svaren på följdfrågorna lades in direkt i reflektions-

rutorna som ett svar på de reflektioner författarna av rapporten gjort i ana-

lysarbetet.   

e. Även två länsstyrelser kontaktades i slutet med möjlighet att komplettera 

med information utifrån länsstyrelsens perspektiv. 

 

När rapporten ansågs vara klar skickades den för kännedom till de som svarat på 

frågor inom studien, med möjlighet att kommentera innehållet. 

Se bilaga 1 med samtliga enkätversioner som skickats ut.  

 

3. Analys av svar. 

Svaren delades in i nio frågor där en kvalitativ analys och reflektion gjordes för 

varje fråga. Reflektionsrutorna, som redovisas i kapitel 3, sammanfattar analysen 

och utgör det primära resultatet, som i sin tur ger grunden för diskussion och slut-

satser i studien.   

 

4. Omvärlden. 

Det gjordes en enklare omvärldsstudie för att identifiera pågående utvecklingsar-

bete som kan vara relevant för resultatet inom denna rapport.  
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3. Resultat 

3.1 Svaranden 

Totalt svarade 22 stycken kommuner på enkäten, samt två länsstyrelser. 

Kommuner: 

Alvesta Patrik Karlsson 

Båstad Ingemar Lundström 

Eslöv  Susanne Hultman  

Gävle Ann-Sofi Dahlqvist  

Kalmar Tomas Burén 

Landskrona Lisa Lindekranz 

Heby Iris Löwendahl 

Hässleholm Johan Pihel 

Kumla Johannes Ludvigsson 

Linköping  Adam Hörnedal 

Malmö Tor Fossum 

Norrköping  Magnus Gullstrand 

Osby Kettil Svensson  

Tierp Adam Nyström 

Trelleborg Johan Pettersson, Åsa Fransen  

Uppsala Elisabeth Samuelsson 

Valdemarsvik Martine Christensen Odenhall 

Vellinge Johan Olsson  

Ystad  Mona Skoog 

Örebro  Carolina Herder, Stefan Bergh, Ulf Nykvist, Stefan Aläng, Patrik Simonsson 

Östersund  Mathias Ekman  

Östra Göinge Daniel Persson  

 

Länsstyrelser: 

Värmland Anna Karin Klasa 

Västra Götaland  Lars Westholm 
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3.2 Resultat av enkätstudie och analys 

Nedan visas resultatet av enkätstudien utifrån nio olika frågeställningar. Ett urval av citat 

har lagts in för att tydliggöra typen av svar som inkommit. Till det har reflektioner gjorts 

av rapportförfattarna utifrån analys av svaren.  

3.2.1 Dokumentation 

Vilken information om åtgärder dokumenteras?  

Kommentarer från enkätsvaren: 

• Utredningens slutrapport och vilka fastigheter den berör.  

• Framförallt utredningar och beslut.  

• Alla väsentliga ändringar vi gör förs in i primärkartan och framförallt höjder på 

vallar förs in extra noga så att vi har bra data så vi vet exakta värden på åtgär-

derna som har gjorts. 

• Utredningar beställs i huvudsak i samband med detaljplanearbete.  

• Skyfallskarteringar kartläggs och dokumenteras i vårt GIS. 

• Inom kommunen använder vi redan idag i hög grad GIS-karta för flera ändamål. 

Ex. ligger Räddningsverkets stabilitetskartering från 2008 i GIS-kartan med prov-

punkter, beskrivningar och kopplade dokument. Så långt det varit möjligt har 

även kommunens egna och inkomna geotekniska utredningar lagts in med kopp-

lade dokument. Dessa båda exempel kanske inte definieras som ”markåtgärder” 

men de är till stöd i planeringen. När det gäller faktiska markåtgärder, ex. anlagt 

erosionsskydd, är min bedömning att dessa endast i liten omfattning läggs in i 

kartan, vilket är en brist. 

 

 

 

Reflektion 1 

Det är framför allt utredningar av åtgärder som dokumenteras. Därtill doku-

menteras information om beslut om åtgärder samt vilka fastigheter som på-

verkas.  

Det har inte tydligt eller genomgående i svaren angetts att all relevant inform-

ation om åtgärder dokumenteras på ett rutinmässigt sätt. Med all information 

menas utredningar, beslut, uppföljning, kommunikation etc. All relevant in-

formation från att en åtgärd utreds, under tiden den används och tills den tas 

ur bruk bör kunna samlas på ett ställe.  
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Hur går dokumentationen till?  

Kommentarer från enkätsvaren: 

• Registreras i diariesystem och sedan arkiveras i pappersform. Vi har för avsikt att 

samtliga utredningar skall in i GIS. 

• Utförs utredningar så sparas detta och diarieförs i verksamhetssystemet. Önske-

målet är att det också ska in som GIS-lager om det är anpassat för det. 

• Ska diarieföras i kommunens system, och viss information förs också in i GIS. 

• Topografisk och batymetrisk data finns i kommunens GIS-databas. Övriga resul-

tat från kontroller i enlighet med kontrollprogrammet för kustskyddsåtgärder do-

kumenteras i rapporter som diarieförs. Information om åtgärder för översvämning 

dokumenteras i VA-banken (ledningsregister). 

• Undersökningen av slänten hanteras av tekniska förvaltningen och ingen kontakt 

har tagits med Mät och GIS-avdelningen för hantering av materialet. Hur tek-

niska förvaltningen förvaltar informationen har jag inte fått info om. Vad avser 

skyfallskarteringen kommer den resultera i ett antal Geodataskikt som vi kommer 

ladda ner i vår databas. 

• Görs dokumentation så är den kopplad till personer. Slutar personerna så finns 

inte dokumentationen. Kommuner sparar inte långsiktigt. Det behövs en högre 

myndighet som hjälper till med det, SKL, länsstyrelserna, SGI.   

• Ja, det (diariesystemet) är det primära sättet. I vårt närarkiv på samhällsbyggnads-

enheten finns också en viss systematik i mappar för att hitta t ex geotekniska ut-

redningar. 

• Avdelning Mark- och exploatering har projektansvar för markåtgärder som görs 

på kommunens mark. Projektet diarieförs men inte alltid alla ingående hand-

lingar, utredningar mm. I de fall åtgärden kräver en fortsatt drift och skötsel läggs 

ansvaret i nästa steg över till avdelning Gata & Park inom samma förvaltning 

som i sin tur ska lägga in objekten i en GIS-karta (Skötselkartan) vilken flera ak-

törer har behörighet till. När det gäller markåtgärder som görs på privat mark av 

privata aktörer är det oklart hur åtgärderna registreras. 

• Uppgifterna finns spridda mellan olika avdelningar (olika system, olika arkiv) 

men ändå oftast inom samma förvaltning. Här finns en brist på överblick. 
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Reflektion 2 

Utredningar diarieförs och sparas i pappersform. Olika typer av informat-

ion, gällande bland annat olika typer av åtgärder (exempel översämnings-

åtgärder, stabilitetsåtgärder) kan sparas på olika ställen (olika datasystem) 

och även hanteras av olika förvaltningar. Det är sällan informationen spa-

ras i GIS. 

Eftersom det mesta diarieförs går det att hitta information den vägen. Följd-

frågorna blir då:  

• Utan diarienummer går det att hitta information utifrån en plats eller 

fastighet, en tidpunkt, eller en viss typ av åtgärd?  

• Och om det finns andra dokumentsystem utöver diariesystemet 

kan en del information om åtgärder dokumenteras i andra syste-

men? Det vill säga, kan det finnas behov av att leta i fler än ett do-

kumenthanteringssystem när information sökes om åtgärder?  

Kommuners svar på reflektionen är blandad, hos vissa är det diariesyste-

met som är det primära och hos andra kan det finnas flera dokumente-

ringssystem och det kan då vara svårt att få en överblick. 
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Finns det förbättringsförslag gällande dokumentation? 

Kommentarer från enkätsvaren: 

• Fastigheter som påverkas bör anges.  

• Skapa ett kartskikt som är klickbart med information. Finns inget hinder att ge-

nomföra detta, men det finns ingen plan för det idag. 

• Generellt behövs bättre system och rutiner för att hålla koll på vilka handlingar 

som finns. Det vore smidigt om det gick att söka fram per fastighet på ett bra sätt. 

Kanske behöver visualiseras i karta. 

• Att allt tidigare utredningsmaterial sparas och finns lättillgängligt för alla inom 

förvaltningen, så att det inte exempelvis hamnar hos en enskild person på förvalt-

ningen. I de senare fallen är det svårt att hitta materialet i fråga eller veta vem 

man ska vända sig till. 

• Brister finns i att kunna lägga in information i GIS-kartan. 

• Har för avsikt att föra in i GIS löpande. 

• Generellt sett bra. Tycker att många är väldigt måna om att åtgärder ska doku-

menteras så att vi har ett bra underlag att arbeta med. Beror nog mycket på att vi 

drabbats av både högt vattenstånd och översvämningar relativt mycket så alla in-

ser värdet av informationen. 

 

  

Reflektion 3 

Flera av svarandena önskar mer användning av GIS och att det ska gå att hitta 

information utifrån fastigheter.  
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3.2.2 Uppföljning 

Görs uppföljning av åtgärder?  

Kommentarer från enkätsvaren: 

• Nej. Inga rutiner för det. 

• Kunde varit bättre.  

• I förhållande till nuvarande tids- och resurssituation är den godtagbar men kan gi-

vetvis förbättras. 

• Uppföljning görs gällande alla ovan nämnda punkter [miljö, funktion, underhålls-

behov]. 

• Bristfälligt, då arbetena som utförts är mer av akut karaktär saknas proaktivt ar-

bete innehållande strategi, planering och uppföljning. Det saknas fastställda ruti-

ner samt tydliga mandat och mål för verksamheterna. [Avseende dokumentation, 

uppföljning, kommunikation].  

• Om de ingår i skötselplan för ett visst område där åtgärden utförts.  

• Uppföljning utförs av enskilda tjänstemän som har engagerat sig och har egna er-

farenhetsmässiga kunskaper om utförda lokala åtgärders funktion.  

• Ingen detaljerad uppföljning görs. Det är ett årligt återkommande kontinuerligt 

arbete som hittills inte behövt någon detaljerad uppföljning för att uppfylla funkt-

ionen. 

• Historiskt har ingen uppföljning eller detaljerad dokumentation om sandförflytt-

ningen inför badsäsongen gjorts. Borttagandet av stenarna följs upp genom foto-

dokumentation av hur stranden reagerar. Flygfoton kommer också användas om 

möjligt för att jämföra strandlinjens rörelse. Men inga egna flygfoton eller mät-

ningar kommer utföras. Ingen uppföljning har gjorts av effekten av den lilla 

”tångpiren”. 

• Ja, detta är väl av tidsskäl en genomgående brist: Vi hinner inte följa upp det vi 

utför, såvida inte miljökontrollsystem och liknande föreskriver uppföljning (där-

för har vi t ex god uppföljning på våra miljösaneringsåtgärder men mindre god på 

åtgärderna för att minska översvämningsskador). 

• Bedömningen är att det är en klar brist (att utförda markåtgärder vanligtvis inte 

följs upp). 

 

 

Reflektion 4 

De flesta svaranden anger att det inte finns rutiner för att göra uppföljning. Upp-

följning verkar göras ibland, för vissa åtgärder, tack vare vissa engagerade per-

soner eller om åtgärden ingår i en skötselplan för ett område.  

Upplever kommunerna att det är en stor brist att åtgärder oftast inte följs upp 

på ett rutinmässigt sätt? Kommuners svar på den reflektionen är att det är en 

brist och en vanlig orsak till det är att resurser saknas.  
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Hur går uppföljningen till? 

Kommentarer från enkätsvaren: 

• Ad hoc mestadels, alternativt kartläggning och planering i samband med någon 

typ av översiktsplanering (PBL). 

• Primärt är det funktionen som följs upp.  

• När det gäller kustskyddsarbetet har kommunen ett kontrollprogram innehållande 

topografiska och batymetriska mätningar, marinbiologiska kontroller och grum-

lingsutredningar för att följa upp de olika kustskyddsmetodernas funktion, för-

ändringarna av sandvolym över tid och ev. miljökonsekvenser. När det kommer 

till översvämningar görs uppföljning av funktionen och underhållsbehovet av ge-

nomförda åtgärder. 

• Den viktigaste uppföljningen av hur åtgärderna [dagvattensystemet] påverkar 

området i förhållande till effekterna av extrema regn gjordes dock när staden 

drabbades av stora mängder regn augusti 2014. Området klarade sig mycket bra i 

förhållande till andra drabbade delar av staden. 

 

 

 

  

Reflektion 5 

Det verkar vara primärt funktionen som följs upp. Rutinerna för uppföljning 

kan variera mellan kommuner, där vissa gör det allt eftersom behov uppstår 

och andra har planer för uppföljningen. Det angivna exemplet gällande åtgär-

der i dagvattensystemet följdes upp per automatik när systemet utsattes för 

påfrestning och det därmed gick att se hur systemet hanterade situationen, 

det vill säga om funktionen upprätthölls. Det har inte framgått av svaren hur 

ett eventuellt uppföljningsresultat omhändertas.  

Varför annan påverkan än funktionen (inbegripande både fördelar och nack-

delar) vanligtvis inte undersöks, är oklart. Men troligtvis handlar det om en re-

sursfråga. 
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Finns det förbättringsförslag gällande uppföljning? 

Kommentarer från enkätsvaren: 

• Tydliggöra vem/vilken del av kommunen som har ansvar för uppföljning av åt-

gärder, exempelvis mot översvämning. 

• Att kontinuerligt stämma av åtgärdsprogrammen och arbeta för dem. Detta tycker 

jag att vi gör, men vi behöver bli bättre på att få in dessa styrdokument i den van-

liga linjeverksamheten. 

• Skapa ett kartskikt i kartan och lägg in i en kommunövergripande kalender, så att 

det inte blir personberoende. Finns inget hinder. Finns ingen beställning.  

• Öka antalet skötsel- och kontrollplaner efter exempelvis exploatering. Vi arbetar 

med att göra detta till en tydligare rutin i processen. 

• Skulle kunna bli bättre på att lägga in i GIS-kartor. Vill gärna bli bättre på det. 

Nu läggs främst VA in i GIS. Skulle kunna ta in rapportering från privatpersoner. 

Ett rapporteringssystem direkt kopplat till GIS vore bra. 

 

  

Reflektion 6 

Utifrån insamlade förbättringsförslag tolkas det som att förbättring, avse-

ende uppföljning, behövs för följande: 

• Ansvar: Tydliggöra ansvaret för uppföljning. 

• Rutiner: Inte bara göra det ad hoc, utan på ett rutinmässigt sätt samla in 
information. Till det kan ett rapporteringssystem för privatpersoner fin-
nas.  

• Kommunikation: Åtgärdsprogram och liknande ska inte bara utföras utan 
resultatet ska även in i verksamheten (linjeverksamheten). Detta hör 
ihop med rutiner, dvs. information behöver på ett rutinmässigt sätt för-
flyttas och på ett rutinmässigt sätt användas.  

• Gemensamma verktyg: Behöver information förflyttas över förvaltningar 
och även över kommungränser blir det mer effektivt om gemensamma 
verktyg används (på ett rutinmässigt sätt). 

• GIS: GIS är ett verktyg som underlättar kommunikation.  
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3.2.3 Kommunikation  

 

Hur sprids information om åtgärder? 

Kommentarer från enkätsvaren: 

• Delas mellan kommunala enheter, lämnas över mellan planering, projekt och 

drift. Vid bygglov finns de geotekniska underlagen tillgängliga. 

• Externa informeras via vår hemsida och informationsblad. Ibland också via brev 

till områden som är speciellt utsatta. Internt sker det via möten och presentationer 

- mycket sprids fort då vi är en liten organisation.  

• Via interna möte med berörda förvaltningar. 

• Det finns information på hemsidan (extern och intern), på skyltar i de områden 

som är drabbade av erosion, det hålls dialogmöten med allmänheten och det går 

ut pressmeddelande om våra projekt eller när särskilt intressanta åtgärder genom-

förs. Informationen som är georefererad läggs i ni vår databas och sedan sprids i 

våra interna och externa karttjänster. 

• Information om översvämningar sprids internt i kommunens organisation på pla-

neringsmöten. 

• Via befintliga nätverk. 

• Genom workshops/föredrag. 

• Genom att informera om detta i exempelvis våra översiktsplaner. 

• Frågorna skulle kunna diskuteras på länsstyrelsens träffar, 7-stadsträffar, SKL. 

• Länsstyrelsens kvartalssamtal med kommunens planerare (4 ggr/år). 

 

 

Reflektion 7 

Enligt svaren verkar den vanligaste rutinen för att dela information vara via in-

terna eller externa möten samt via hemsidan.  

Om möten är ett av de primära sätten att dela information, ställs frågan om det 

är tillräckligt? Vilka fördelar och nackdelar finns det med att möten är ett viktigt 

kommunikationsverktyg? För de som inte varit med på mötet och vill veta vil-

ken information som flyttats över mellan enheter eller mellan kommuner, är det 

mötesprotokoll som då bör användas? 
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Finns det förbättringsförslag gällande kommunikation? 

Kommentarer från enkätsvaren: 

• Vi kan bli bättre på att sprida information internt och externt. Vi behöver bli 

bättre på att få med åtgärderna in i den dagliga verksamheten. 

• Uppdatera våra informationssystem, exempel hemsidan, externa kartan m.m. 

• Tid. 

• För översvämningen behöver den externa kommunikationen om åtgärder förbätt-

ras. Detta i huvudsak för att få feedback om genomförda åtgärder behöver kom-

pletteras. 

• Vi har väl upparbetade rutiner för hur uppföljning och dokumentation skall ge-

nomföras internt på avdelningen, men ökad kommunikation förvaltningarna 

emellan hade klart förbättrat kvalitén på data vi presenterar, även om det samar-

betet fungerar mycket bättre på båda håll nu än för några år sedan. 

 

3.2.4 Övriga kommentarer 

Kommuner är olika stora och har olika markproblem att hantera. Hanteringen görs där-

med på olika sätt. Vissa har angett att de är bra på dokumentation, uppföljning och kom-

munikation, medan andra säger att de jobbar mer akut och inte har rutiner för det. Gene-

rellt saknas det tid och resurser för att genomföra förbättringar gällande uppföljning.  

 

Reflektion 8 

Förbättringsförslagen liknar de som gavs för Uppföljning. Dvs. att få in resultat 

och information om åtgärder i daglig verksamhet (linjeverksamhet), att ha en 

fungerande extern kommunikation så att åsikter kan samlas in utifrån samt att 

ha mer effektiv intern kommunikation mellan förvaltningar. 

 

Reflektion 9 

På de problem som beskrivs inom denna rapport, kan gemensamma system 

användas så att inte varje kommun måste ta fram (testa, utveckla, anpassa) 

egna? Gemensamma system kan spara på resurser och underlätta kommuni-

kation på nationell nivå.  

Kommuners svar på reflektionen visar att kommuner ofta inte använder nation-

ellt gemensamma system utan väljer sina egna system, men ibland tillsam-

mans med grannkommuner.  
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Finns det behov av en nationell åtgärdsdatabas? 

Studien ger förslag på att det ska finnas en nationell åtgärdsdatabas. För att förstå vad 

som i denna studie avses och för att kunna diskutera ges en beskrivning av hur en nation-

ell åtgärdsdatabas för markåtgärder kan utformas.   

Förslag Nationell databas för markåtgärder 

Den nationella åtgärdsdatabasen kan samla alla relevanta åtgärder och definiera dem. Åt-

gärdstyperna bör ha en definition som är gemensam för alla användare och det bör kunna 

samlas erfarenheter för både stora (ex. översvämningsvall) som små åtgärder (några ste-

nar). Åtgärderna kan vara sökbara genom flera kriterier, exempel utifrån fastighet, datum, 

åtgärdstyp, geografisk plats.  I databasen kan alla kommuner som använder en viss typ av 

åtgärd lägga in all relevant information om den typen av åtgärd samt ange var åtgärden 

har utförts. Här är det viktigt att uppföljning och erfarenheter samlas. Att ha en GIS-karta 

kopplad till databasen vore ett effektivt kommunikationsverktyg. GIS-karta underlättar 

den rumsliga informationen och för att underlätta att sprida information som har med tid 

att göra kan en kalenderfunktion även finnas. Desto mer information som kan spridas öp-

pet underlättar för förståelse och planering. Men viss information kan bara vara intern och 

därmed bör vissa delar av informationen i en nationell databas vara låst för intern verk-

samhet. Efter att uppföljning utförts av en specifik åtgärd samlas de identifierade positiva 

och negativa effekterna i databasen. Det kan utgöra del av underlaget för kommande åt-

gärdsutredningar.  

Kommentarer från enkätsvaren: 

• En nationell databas kan vara till hjälp vid val av åtgärd, framför allt om uppfölj-

ning av åtgärder också finns dokumenterad. En nationell bas vore bättre än en 

kommunal/regional eftersom det skulle finnas fler lärdomar att ta del av. 

• Ja, det kan förstås vara en fördel som kunskapsbank. 

• Gemensamma lösningar är alltid bra. 

 

Länsstyrelser  

Svar från en länsstyrelse anger att det inom länsstyrelserna inte finns ansvar eller rutiner 

för att följa upp utförda åtgärder. Kommunerna kan själva lyfta uppföljningen i planhand-

lingar eller bygglov, men länsstyrelserna har inget styrmedel att påverka. Om kommuner 

inkluderar uppföljningen i planer görs det oftast ur ett riskperspektiv och inte ur ett plan-

perspektiv. Men i förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete 

(paragraf 5) finns det angivet att länsstyrelser ska initiera, stödja och följa upp kommu-

ners klimatanpassningsarbete. Vad som inryms i den skrivningen har inte undersökts när-

mare i denna studie. 
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3.3 Pågående utvecklingsarbete 

Kommunernas svar visar på brister och behov och genom att knyta samman det med på-

gående nationellt utvecklingsarbete kan en större och mer långsiktig bild av förutsättning-

arna ses. Pågående utvecklingsarbete kan troligtvis på längre sikt lösa vissa identifierade 

behov. 

 

Lantmäteriet  

Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för en samordnad digi-

tal samhällsbyggnadsprocess. De har kommit fram till att det främsta hindret är att in-

formationsförsörjningen idag är splittrad och analog. Det blir därmed svårt att få tillgång 

till information vilket i sin tur leder till onödigt dubbelarbete och fragmenterad styrning. 

Vidare har de kommit fram till att det finns behov av en nationell samordning av inform-

ation i samhällsbyggnadsprocessen och föreslår en nationell plattform för samling av geo-

data. 

”Plattformen ska tjäna samhällsbyggnadsprocessen och ingå i en övergripande infrastruk-

tur för den offentliga sektorns gemensamma informationsförsörjning.” 

Fyra mål har föreslagits till år 2025: 

1. Informationen är enhetlig, nationellt tillgänglig och i digital form. 

2. Processen är digital och tar stöd i befintliga nationella lösningar som exempelvis 

”Mina meddelanden”. 

3. Dialogen sker digitalt och bygger på att alla aktörer läser informationen från ge-

mensamt åtkomliga underlag. 

4. Automatisering är möjliggjord och implementering för enklare ärenden. 

 (Lantmäteriet, 2018) 

Inom ovanstående beskrivning av en digitaliseringsprocess ingår ett arbete som SGU 

(Sveriges Geologiska Undersökningar) och SGI utför tillsammans, vilket handlar om Nat-

ionellt datavärdskap för geoteknisk information. Till stor del handlar den geotekniska in-

formationen om markens beskaffenhet och olika utredningar kopplade till det. Huruvida 

markåtgärder för ras, skred, erosion och översvämning kan ingå i begreppet geoteknisk 

information är inom denna studie inte undersökt. (Lantmäteriet, 2019) 

 

Boverket 

Boverket har en målsättning att alla nya detaljplaner från och med 2022 ska vara digitala. 

Utöver det ska innehållet i detaljplanerna vara enhetligt så att det, oberoende av program-

vara eller IT-system, går enkelt att arbeta med detaljplaner över administrativa gränser. 

(Boverket, 2019)  
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4. Diskussion 

Det finns kommuner som har bra rutiner för uppföljning av markåtgärder och det kan 

då handla om kommuner som har drabbats oftare eller som har mer resurser att arbeta 

med frågan. Men bilden som sammanställts inom denna studie visar att det finns ge-

nerella brister hos flera kommuner. De antaganden som ställdes inledningsvis stäm-

mer väl överens med det som svaren visar. Utifrån svaren har sex problem- och fo-

kusområden identifierats för vilka utvecklingsbehov finns (se punkt A-F nedan):  

A. All information om en åtgärd sparas inte på ett lättåtkomligt sätt 

Enligt de svar som inkommit saknas det ofta rutiner som säkerställer att all relevant 

information om åtgärder sparas på ett lättåtkomligt sätt för alla internt inom kommu-

nen samt för externa aktörer. Ett vanligt sätt är att diarieföra information. Hur det sy-

stemet används i praktiken har inte studerats. Men går det att på ett effektivt sätt ta 

fram information från diariet om jag utgår från en fastighet, eller från en specifik åt-

gärd eller från en viss tidpunkt? Det är en fråga som uppkommit utifrån resultatet, 

med anledning av att diariesystemet används som det primära systemet för att inte 

bara spara utan även tillhandahålla information internt och externt. Och om det finns 

andra dokumentsystem (exempel kopplat till förvaltningar) kan det bli att åtgärder 

dokumenteras i olika interna system och att information flyttas mellan systemen. 

Att ha en kommun-, läns- eller regionsövergripande eller nationell karta med utförda 

åtgärder och tillhörande dokumentation kan effektivisera informationsspridningen. 

GIS är ett viktigt verktyg för det. 

Att möten är en av de primära metoderna för informationsspridning kan vara en svag-

het sett både i ett rumsligt och ett tidsmässigt perspektiv, då informationen riskerar att 

begränsas till de som är närvarande på ett specifikt möte.  

B. Tidsbrist och resursbrist 

Tids- och resursbrist anges som en anledning till att uppföljning och dokumentation 

inte görs på ett optimalt sätt. Små kommuner har inte samma resurser som större 

kommuner. Av den anledning kan framtagande av gemensamma digitala system un-

derlätta, så att inte enskilda kommuner behöver utveckla och bekosta systemen själva. 

Gemensamma digitala lösningar gör det även möjligt att enklare och mer effektivt 

samla in nödvändig information och sprida informationen.  

Dessa problem (A, B) kan åtgärdas i den digitaliseringsutveckling som pågår. Både 

Lantmäteriet och Boverket har mål att förbättra informationshanteringen genom di-

gitala verktyg.  
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C. Saknas rutiner 

Utifrån inkomna svar går det att tyda att uppföljning inte görs på rutin. Uppföljning 

görs ibland och för vissa åtgärder.  Det anges att uppföljning kan utföras om skötsel-

plan, kontrollplan eller besiktning utförs. Men i svaren går det inte att tyda hur ofta 

uppföljning i så fall görs eller hur ofta det tas fram skötselplan och liknande. 

Det har även uttryckts som en brist att exempelvis åtgärdsprogram inte kommer in i 

den vanliga linjeverksamheten. De fastnar på ett ställe (en person eller en förvaltning) 

utan att arbetas in och ge effekter i resten av kommunorganisationen.  

Rutiner kan vara värdefulla då de på ett strukturerat sätt inkluderar det som bedöms 

behövas samt då rutinarbete spar tid jämfört med om samma uppgift ska utföras mer 

ad hoc. Rutiner för uppföljning av åtgärder och för användning av insamlad kunskap 

kan troligtvis förenkla uppföljningsarbetet, jämfört med att göra det sporadiskt och 

vid de tillfällen enskilda personer bedömer det användbart.  

D. Uppföljning i ett snävt perspektiv 

Eftersom uppföljning av åtgärder verkar göras sällan är det inte mycket i svaren som 

anger vad som följs upp. Men primärt verkar det vara funktionen som följs upp och i 

vissa fall även påverkan på miljö och sociala faktorer. Huruvida funktionen av åtgär-

den fungerar eller inte kan ge en direkt inverka på ekonomiska faktorer. Hållbarhet är 

en balans mellan miljö-, sociala- och ekonomiska faktorer.    

Om erfarenheter samlas in nationellt och tillgängliggörs digitalt för alla kan eventu-

ellt nyttan med att kunna se ett större perspektiv (jämfört med att enbart se hur kom-

munens egna åtgärder påverkar omgivningen) göra att fler väljer att följa upp utifrån 

ett brett hållbarhetsperspektiv. Ett bredare underlag ger en säkrare bild att fatta beslut 

utifrån.  

E. Saknas ansvariga 

Gällande uppföljning behövs ansvariga pekas ut. Det handlar inte bara om ansvarig 

för genomförandet av ett eventuellt kontrollprogram utan det handlar även om att på 

ett effektivt sätt samla information, analysera information, sprida och använda in-

formation. Det handlar även om att någon har ett övergripande ansvar för att skapa 

rutiner för uppföljningsprocessen och underhålla den. 

F. Incitament 

Det saknas incitament för att genomföra uppföljningar (med undantag för kontroll-

program). Behöver det ställas krav, på samma sätt som det finns föreskrifter om upp-

följning av miljösaneringsåtgärder? Eller behövs ett tydliggörande av nyttan med 

uppföljning? Att beskriva hur uppföljningens resultat kan användas praktiskt både 

för att förbättra befintliga åtgärder och i planeringen av kommande åtgärder kan 

skapa större förståelse för nyttan och därmed öka den egna viljan att utföra och 

nyttja uppföljning av åtgärder. Speciellt om nyttan även kopplas till besparing av 

ekonomiska resurser genom mindre underhållsbehov och färre åtgärdsbehov. 
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5. Slutsats 

Med insamlad information kan antagandena om brister (som beskrivs i inledningen i ka-

pitel 1) bekräftas. De sex slutsatser som därmed kan dras, som grundas på den generella 

bilden som samlats in via svaren, är följande:  

a) Det kan finnas olika dokumenthanteringssystem inom kommuner och mellan 

kommuner som kan göra att arbetet inte blir så effektivt som det skulle kunna 

vara om gemensamma system användes. GIS är ett användbart verktyg för det.  

b) På grund av resursbrist är det svårt för kommuner att prioritera uppföljningsar-

betet.  

c) Det finns inte rutiner för uppföljningsarbetet (samla in och dokumentera, analy-

sera, sprida till andra samt använda informationen om markåtgärder). Uppfölj-

ningen görs ofta tillfälligt och är personberoende.  

d) Åtgärder följs oftast inte upp utifrån ett bredare perspektiv än enbart utifrån 

funktion. Hållbarhetsperspektivet saknas.  

e) Det behövs ansvariga för att skapa rutiner för uppföljning samt för att utföra upp-

följningsarbetet. Bättre styrning behövs.  

f) Det saknas incitament för att genomföra uppföljningar.  

 

För vissa enskilda kommuner behöver dessa slutsatser inte stämma. 

5.1 Rekommendationer 

Utifrån insamlad information har författarna tagit fram följande rekommendationer: 

1. Digitala gemensamma system  

Digitala gemensamma system som underlättar samling, spridning och användning 

av information. Detta kan på sikt lösas i den digitaliseringsutveckling som pågår 

där bland annat Boverket och Lantmäteriet arbetar för att förbättra informations-

hanteringen. I och med den pågående digitala utvecklingen kan nedanstående re-

kommendationer eventuellt arbetas in efter hand.  

 

a. All information om varje specifik åtgärd samlas på ett ställe (ett digitalt 

dokumentationssystem). Förslagsvis görs detta med en koppling till GIS. 

Genom en sökning utifrån vissa kriterier (ex. åtgärdstyp, fastighet, da-

tum) kan all information, iakttagelser, erfarenheter och kommande planer 

gällande de inlagda åtgärderna tillgängliggöras på ett effektivt sätt.  

 

b. I syftet att lättare sprida information och lärdomar utanför kommunens 

gräns samt ge möjlighet för att se större perspektiv kan det beskrivna 

dokumentationssystemet inom punkt (a) vara på nationell nivå.  
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c. När åtgärder läggs in i ett dokumentationssystem kan åtgärderna definie-

ras utifrån en viss typ. Åtgärdstyperna bör ha en definition som är gemen-

sam för alla användare och det bör kunna samlas erfarenheter för både 

stora (ex. översvämningsvall) som små åtgärder (några stenar).  

 

 

2. Rutiner 

Rutiner kan tydliggöras och enklare följas med hjälp av checklistor. För uppfölj-

ningsarbetet kan rutiner finnas för insamling, analys, spridning och för använd-

ning av information om åtgärder. Goda och inarbetade rutiner kan effektivisera 

arbetet och spara på resurser.  

 

3. Uppföljning i ett brett perspektiv  

För att kunna beakta ett hållbarhetsperspektiv borde åtgärder oftare följas upp gäl-

lande hur miljön och sociala faktorer påverkas. Detta utöver uppföljning av åtgär-

dernas funktion samt av åtgärders underhållsbehov, vilka i sin tur kan ge en direkt 

inverkan på de ekonomiska resurserna. Det finns enkla multikriterieverktyg för 

bedömning av bredare perspektiv.  

 

4. Ansvariga  

Att inom varje kommun utse ansvarig befattning för framtagande och underhåll 

av rutiner (gällande informationshantering för markåtgärder) kan effektivisera 

uppföljningsarbetet. Eventuellt måste ansvaret initialt läggas på nationell nivå för 

att få upp styrfart i frågan.  
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1. Enkätfrågor 

1.1 Enkät 25 frågor  

Dokumentation 

Med dokumentation menas att handlingar (exempel utredningar, projekteringar, relationshand-

lingar, uppföljningsplaner, kontrollplaner) för åtgärder sparas. Handlingarna kan sparas i exem-

pelvis ärendemapp, diarieförs, i intern databas, i fysiskt arkiv eller på annat sätt.  

1. Har kommunen rutinerna för att dokumentera information om åtgärder? 

2. Om rutiner finns, hur är de rutinerna?  

3. Om rutiner för dokumentation inte finns, dokumenteras informationen ändå? Var och varför doku-

menteras det i så fall? 

4. Är det flera olika förvaltningar som dokumenterar information om åtgärder? 

5. Om flera förvaltningar dokumenterar information, hur samordnas informationen i så fall?  

6. Om enbart en förvaltning dokumenterar information, vilken är det? 

7. Hur anser du att er kommun kan förbättra sitt arbete på bästa sätt gällande dokumentation av åtgär-

ders effekter samt dokumentation av utförda åtgärder? Finns det några hinder för att genomföra 

dina förslag? 

Uppföljning  

Med uppföljning menas att utförda åtgärder kontrolleras. Kontrollen kan omfatta funktionen av 

åtgärden samt påverkan på miljö-, sociala- och ekonomiska faktorer.   

8. Har kommunen fastställda rutiner för att följa upp utförda åtgärder?  

9. Beskriv kort rutinerna för att följa upp utförda åtgärder. 

10. Tas en uppföljningsplan (eller liknande) fram i samband med att en åtgärd planeras och utförs?  

11. Om fastställda rutiner inte finns, görs uppföljning av åtgärder ändå?  

12. Varför görs den uppföljningen i så fall? (Ex. Är det på anställdas eget initiativ? Utförs det när med-

borgare ber om det?) 

13. Tas en strukturerad plan i så fall fram eller görs det mer ad hoc?   

14. Om uppföljningsplan tas fram, hur ofta planeras uppföljning att utföras för olika typer av åtgärder?  

15. Om uppföljningsplan tas fram, till hur stor del bedömer du att den följs för olika typer av åtgärder? 

16. Vilka faktorer följs upp? (Ex. funktionen av åtgärden, miljöpåverkan, social acceptans, underhålls-

behov). 

17. Gör kommunen uppföljning och tillsyn av enskilda fastighetsägares åtgärder? 

18. Hur anser du att er kommun kan förbättra sitt arbete på bästa sätt gällande uppföljningsarbetet av 

åtgärder? Finns det några hinder för att genomföra dina förslag?  

Kommunikation 

Med kommunikation menas både att inhämta kunskap och att dela med sig av kunskap.  

19. Hur utförs intern kunskapsspridning gällande utförda åtgärders effekter? 

20. Hur utförs extern kunskapsspridning gällande utförda åtgärders effekter? 

21. Är det några särskilda samverkansforum eller kanaler som är extra viktiga för att dela kunskap mel-

lan kommuner (exempel årliga konferenser)? 

22. Varifrån hämtar du inspiration och kunskap om möjliga åtgärder? 

23. Finns det behov av en nationell åtgärdsdatabas gällande utförda åtgärder samt effekter av utförda 

åtgärder? 

24. Hur anser du att er kommun kan förbättra sitt arbete på bästa sätt gällande kommunikation av ut-

förda åtgärder samt effekter av utförda åtgärder? Finns det några hinder för att genomföra dina för-

slag? 

Övrigt 

25. Något övrigt du vill tillägga? 
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1.2 Enkät 9 frågor 

Inledande frågor: 

- Har ni problem med skred, ras, erosion, översvämning i er kommun? 

- Har ni utfört åtgärder? Om nej, varför inte?  

 

DOKUMENTATION 

Med dokumentation menas att handlingar (exempel utredningar, projekteringar, relations-

handlingar, uppföljningsplaner, kontrollplaner) för åtgärder sparas. Handlingarna kan spa-

ras i exempelvis ärendemapp, diarieförs, i intern databas, i fysiskt arkiv eller på annat sätt.  

1. Dokumenteras information om åtgärder? Om ja; På vilket sätt dokumenteras det i så 

fall? (diarieförs, GIS-karta etc.) 

 

2. Vilken information dokumenteras? (geografisk info, tid för utförande, utredningar, 

problem som uppstått etc.) 

 

3. Hur kan er kommun förbättra sitt arbete gällande dokumentation av åtgärder? Finns 

det några hinder för det? 

 

 

UPPFÖLJNING 

Med uppföljning menas att utförda åtgärder kontrolleras. Kontrollen kan omfatta funkt-

ionen av åtgärden samt påverkan på miljö-, sociala- och ekonomiska faktorer.   

4. Görs uppföljning av utförda åtgärder? Om ja; Vad följs upp (miljö, funktion, under-

hållsbehov etc.)? Om nej; Varför görs det inte? 

 

5. Hur kan er kommun förbättra sitt arbete gällande uppföljning av åtgärder? Finns det 

några hinder för det?  

 

 

KOMMUNIKATION 

Med kommunikation menas både att inhämta kunskap och att dela med sig av kunskap.  

6. Hur utförs kunskapsspridning om åtgärder (internt och externt)?  

 

7. Finns det behov av en nationell åtgärdsdatabas gällande information om utförda åtgär-

der? (Bland annat med syfte att ta lärdom från andra kommuner.) Eller behövs en åt-

gärdsdatabas avgränsad till kommunen eller länet?  

8. Hur kan er kommun förbättra sitt arbete gällande kommunikation av utförda åtgärder? 

Finns det några hinder för det? 

 

ÖVRIGT 

9. Något övrigt du vill tillägga? 
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1.3 Enkät 5 frågor 

Inledande frågor: 

- Har ni problem med skred, ras, erosion, översvämning i er kommun? 

- Har ni utfört åtgärder? Om nej, varför inte?  

 

Om åtgärder har utförts: 

UPPFÖLJNING 

1. Görs uppföljning av utförda åtgärder? Om ja; Vad följs upp (miljö, funktion, underhållsbehov 

etc.)? Om nej; varför görs det inte? 

 

DOKUMENTATION 

2. Dokumenteras information om åtgärder i GIS? Om inte, varför? Hur dokumenteras informat-

ionen annars (ex. arkiv)? 

 

 

KOMMUNIKATION 

3. Hur sprids information om åtgärder (internt och externt)?  

 

ÖVRIGT 

4. Hur tycker du att uppföljning, dokumentation och kommunikation om åtgärder fungerar? 

5. Något övrigt du vill tillägga? 
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1.4 Följdfrågor 

1. Använder ni eller skulle ni vilja att det finns en åtgärdsdatabas där all information om en viss typ av 

åtgärd samlas (nationellt från alla kommuner i Sverige). Exempel, samlade erfarenheter kring 

sprängsten som erosionsskydd?  

 

2. Använder ni GIS-karta eller skulle ni vilja använda det för att markera ut var markåtgärder har ut-

förts och sen samla all information om den åtgärden (utredning, beslut, uppföljning mm) via GIS-

kartan? 

 

3. Är diarieföring det primära sättet att dokumentera information om åtgärder eller finns det andra sy-

stem för dokumentation? 

 

4. Kan man behöva leta i flera dokumentsystem kopplade till exempelvis olika förvaltningar?  

 

5. Hur lätt är det att hitta information om utförda åtgärder via diariesystemet (eller annat system som 

används) om jag har: 

- en plats eller fastighet att utgå från,  

- eller en tidpunkt att utgå från, 

- eller en viss typ av åtgärd att utgå från?  

 

6. Om utförda markåtgärder vanligtvis inte följs upp, upplever kommunen det som en brist i sitt ar-

bete? Dvs. saknar kommunen information om hur åtgärden har fungerat i praktiken?  

 

7. Behövs bättre rutiner i den vardagliga linjeverksamheten för att få bättre uppföljning, dokumentat-

ion och kommunikation gällande markåtgärder?  

 

8. Väljer kommunen själv vilka datasystem som ska användas i arbetet eller finns det på nationell nivå 

några system att använda? 
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