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Fig 4.2, Chapter 4: IPCC Special Report on The Ocean and 

Cryosphere in a Changing Climate



Skyddet mot översvämningar

• Skyddet av staden för högt vattenstånd och höga 
flöden i Helge å har högsta prioritet

• Utbyggnaden av stadens vallar och 
pumpstationer är ett pågående arbete som 
kräver ett ständigt underhåll och dimensionering 
utifrån den senaste klimatforskningen

• Vi har ett prognossystem – Flood Watch – för 
vattenflöden och vattennivåer för att ge 
möjlighet att agera i rätt tid och på rätt sätt

Illustration av Kristianstad tidigt 1600-tal



Stranderosion och översvämningar längs kusten

• Den nya Kust- och havsplanen beskriver förutsättning och utmaningar 
för kommunens kustremsa, både vad gäller erosion och 
översvämningar

• Flera intressen samexisterar längs kusten: fastigheter, infrastruktur, 
turism, rekreation, natur- och kulturvärden

• I dag är hotet begränsat, men kommer öka i takt med att havet stiger

• En meters havsnivåstigning kan leda till att kustlinjen kryper 100 m 
inåt land



Kusterosion i Kristianstad

SGU Projekt Skånestrand



Inte bara översvämningar och 
erosion…

• Skyfall

• Värmebölja

• Torka

• Vattenbrist

Vision för klimatanpassning:

Kristianstad kommun ska utvecklas så att de negativa 

konsekvenserna av klimatförändringarna för människa, natur 

och ekonomi hanteras och möjligheter tas tillvara. Det innebär 

bland annat att kommunen tar hänsyn till höjd havsnivå och 

skydd av grundvattnet i alla relevanta beslut.







Social balans

Social obalans

Social oro



Vad är då sociala risker?

1. Konflikter i värdesystem

2. Brister i hälsa
3. Brister i samhällsfunktioner

4. Brister i personlig säkerhet och trygghet

5. Brister i försörjning

6. Brister i omgivande säkerhet och 
trygghet





Levnadsförhållanden

Social stigmatisering –

utpekande av sociala grupper

Territoriell stigmatisering -

utpekande av bostadsområden

Otrygga uppväxtförhållanden

Otrygg boendemiljö

Trångboddhet

Bristande resurser

Strukturella förhållanden och 

livsvillkor

Ekonomiska skillnader/klyftor i 

samhället

Klasstillhörighet

Genusordningar

Etnicitet

Segregation

Social, ekonomisk och politisk 

marginalisering

Brist på finansiella, materiella 

eller personella resurser hos 

myndigheter eller samhälle

Brister i utbildningssystem

Personbundna riskfaktorer

Kön

Personliga egenskaper 

och förutsättningar

Bristande utbildning och 

kompetens

Alienation – känsla av 

främlingskap, att inte 

tillhöra samhället

Ohälsosamma 

levnadsvanor

Hälsotillstånd



Samverkansöverenskommelse 
2019-2020

Kommunen och lokalpolisen åtar sig att gemensamt och samordnat:

• Arbeta strategiskt och långsiktigt med kommunens utsatta områden som ska 
utvärderas två gånger per år.

• Arbeta taktiskt i det lokala drog- och brottsförebyggande rådet, där 
samverkansöverenskommelsen följs upp gemensamt.

• Veckovis upprätthålla en problembild (baserad på brott, otrygghet och 
ordningsstörningar) för hela kommunen.



Ex. på trygghetsskapande och förebyggande åtgärder

Uppsökande och förebyggande verksamhet (fältarbete/UNT)

Lokal samverkan i stadsdelar

Sociala insatsgrupper

Förebyggande verksamhet på sommaren (Aktiv Sommar Challan)

Fokusskolor

Familjehus/Familjeservice

Veckovisa lägesbilder/lägesbild socioek. faktorer

Trygghetskameror

Polisnärvaro

Extra rondering vaktbolag



Charlottesborg

Undertext till rubriken
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