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Uppföljning av riskhanteringsplan för 
Lidköping, Västra Götalands län, 2020. 

1. Beskrivning av hur arbetet med riskhanteringsplanen har utförts och 
utvecklats under 2020. 
(skriv om något inträffat som gör att arbetet inte startat och även vad 
som planeras för att åtgärda det) 

Av de 21 åtgärdspunkterna är 18 (17) genomförda och 
övriga 3 (4) pågående.  

(Siffror inom parentes gäller motsvarande antal 2019) 

 

 

Länsstyrelsen: Arbete med de åtgärder där Länsstyrelsen står 
som ansvarig har genomförts.  

Lidköpings kommun: Samtliga punkter har påbörjats och de 
flesta punkterna har genomförts. Kommunen har många 
strategiska planer på gång, översiktsplan, detaljplaner, 
vattenplan med mera som hanterar dessa frågor långsiktigt.  
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2. Vilka berörda parter har deltagit i uppföljningen 

Länsstyrelsen och Lidköpings kommun. 

 

3. Uppföljning av resultatmålen 
(- har det inträffat något som gör att målen behöver revideras?) 

Varken Länsstyrelsen eller de andra aktörer som har deltagit i 
uppföljningen för 2020 ser något behov av att revidera 
riskhanteringsplanens resultatmål.  

 

4. Uppföljning av åtgärder inom annan lagstiftning 

Vid årets uppföljningstillfälle har en fördjupad analys skett av 
rapporterad status i Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 
(samrådsversionen, dnr. 537-34925-2014-3) för Västerhavets 
vattendistrikt. För merparten av de tänkta åtgärderna 
rapporteras status som ”möjlig” och endast 6 st åtgärder 
rapporteras som ”genomförd” i bifogad Excel fil. 
 

Av de övriga 16 åtgärderna har alla åtgärder startats, 12 åtgärder 
genomförts, 4 åtgärder pågår.  

 

5. Uppföljning av hotkartor 
(har det tex tillkommit förändringar i vattendraget som gör att de 
behöver revideras? Bör vara i större omfattning.) 

Hotkartan behöver uppdateras i sin helhet. I det inledande 
arbetet i Cykel 2 har detta gjorts vilket innebär att Lidköping inte 
längre är aktuellt som område med särskild risk för 
översvämning enligt uppställda kriterier och fokusområden. 

 

6. Uppföljning av riskkartor 
(har det t.ex. tillkommit nya bostadsområden eller verksamheter som 
innebär behov av revidering? Bör vara i större omfattning.) 

Se svar på föregående fråga. 
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7. Uppföljning av åtgärder, enligt excel-filen, se bifogad upplåst excel-fil. 
Excel-filen fylls i med följande information: 
Fyll i kolumnen för varje åtgärd för 2020, vilket underlättar 
uppföljningen. Använd samma begrepp och termer som när ni fyllde i 
excel-filen första gången.  

Länsstyrelsen har fyllt i bifogad Excel fil. Där status på åtgärden 
ändrats står status från föregående år inom parentes och ny 
status bredvid i kolumnen ”Status på genomförandet av 
åtgärden”.  

1 åtgärd har ändrat status från Pågående till Genomfört. 

Åtgärderna har kommenterats i kolumnen ”Uppföljning 2020”. 

 


