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Granskningen av stadens skyfallshantering
(rapport 2020:6)
Stadsrevisionen har granskat om stadens skyfallshantering sker
systematiskt. Kommunstyrelsen och trafiknämnden har ingått i
granskningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Norrmalms stadsdelsnämnd och Stockholm Vatten och
Avfall AB har medverkat i granskningen.
Bedömning
 Staden har tagit flera steg i arbetet med skyfallshanteringen i
befintlig bebyggelse. Stadens miljöprogram 2020-2023 har ett
fokus på frågan. Det finns en inrättad skyfallsfunktion och
åtgärder har vidtagits bland annat inom ramen för enskilda
projekt.
 Systematiken i stadens skyfallshantering behöver vidareutvecklas
bl.a. genom ökad styrning från kommunstyrelsen.
 Ansvarsfördelningen behöver tydliggöras mellan
kommunstyrelsen och trafiknämnden. Likaså mellan stadens
nämnder och bolag.
 Klimatanpassningsprocessen efterlevs inte fullt ut avseende
åtgärds- och kostnadsbedömning när det gäller skyfallshantering i
befintlig bebyggelse
 Staden saknar en övergripande bild av behov och prioriteringar
av åtgärder samt uppföljning om vidtagna åtgärder bedöms ge
förväntad effekt för staden som helhet.
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 Beslut om skyfallsprinciper samt skydds- och servicenivåer ses
som en förutsättning för stadens fortsatta arbete.
Rekommendationer
Kommunstyrelsen:
 Fatta beslut om skyfallsprinciper för staden.
 Säkerställ att staden beslutar om skydds- och servicenivåer för
stadens skyfallshantering.
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 Tydliggör ansvarsfördelningen inom staden när det gäller
skyfallshantering i befintlig bebyggelse.
 Säkerställ att samtliga delar av klimatanpassningsprocessen
efterlevs gällande skyfallshantering i befintlig bebyggelse.
Revisorerna i revisorsgrupp 1 beslutade 22 september 2020 att
överlämna rapporten till kommunstyrelsen och trafiknämnden.
Yttrandet ska ha inkommit till revisorsgrupp 1 senast den 31 januari
2021. Rapporten överlämnas även till miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna samt
Stockholm Vatten och Avfall AB för kännedom och möjlighet att
yttra sig.
Frågor om rapporten besvaras av:
Fredrik Jöngren, revisor 070-335 01 99
Michael Santesson, revisor 070-327 04 79
Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465
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