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Närvarande
Beslutande ledamöter:
Daniel Helldén (MP), ordföranden
Rikard Warlenius (V), vice ordföranden
Ulla Hamilton (M)
Jan Tigerström (M)
Eva Ekmehag (M)
Johan Fälldin (C)
Mikael Valier (KD)
Jan Valeskog (S)
Emmelie Renlund (S)
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för Inger Edvardsson (S)

Ersättare:
Tomas Tetzell (M)
Bo Arkelsten (M)
Bo Lindner (M)
John Backvid (M)
Camilla Kylenfelt (MP)
Svante Linusson (C)
Emil Stensson (S)

§§ 9-30

Joel Höglund (V)
Inge Pihlström (SD)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Gunilla Glantz, Ulrika Falk, Åse Geschwind, Anna
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Green, Philip Hall, Anne Kemmler, Mattias Lundberg, Elisabet Munters,
Bengt Stenberg och personalföreträdaren Luis Lopez §§ 1-10 samt
borgarrådssekreteraren Thomas Karlsson.
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§ 22
Lokalt åtgärdsprogram för Kyrksjön
Dnr T2020-02506
Beslut

Trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:
1

Lokalt åtgärdsprogram för Kyrksjön, Fakta och åtgärdsbehov
(bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) och Lokalt åtgärdsprogram för
Kyrksjön, Genomförandeplan (bilaga 2 till tjänsteutlåtandet),
antas.

2

Utredning, uppföljning och utvärdering av Lokalt
åtgärdsprogram för Kyrksjön ska ske i enlighet med vad som
anges i tjänsteutlåtandet.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets, exploateringskontorets, fastighetskontorets,
idrottsförvaltningens, miljöförvaltningens, stadsbyggnadskontorets,
Bromma stadsdelsförvaltnings och Stockholm Vatten ABs
gemensamma tjänsteutlåtande från den 23 april 2021.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Daniel Helldén (MP) finner att nämnden beslutar
enligt kontorets förslag.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Rikard Warlenius m.fl. (V) och Jan Valeskog
m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Stockholms stad har ett viktigt ansvar för vattenkvaliteten på
sjöarna, vattendragen och kustvattnet. Förra mandatperioden
tog den rödgrönrosa majoriteten fram en handlingsplan för
god vattenstatus. Enligt handlingsplanen ska lokala
åtgärdsprogram tas fram för alla stadens vattenförekomster.
Det gläder oss att de lokala åtgärdsprogrammen nu kommer
upp för beslut.
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De lokala åtgärdsprogrammen är viktiga dokument som
redovisar platsspecifika åtgärdsförslag för en specifik
vattenförekomst. Syftet är att belysa aktuell status på vattnet,
lokala påverkanskällor, vilket förbättringsbehov som finns
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samt vilka möjliga åtgärder som behöver genomföras om god
status ska kunna nås.
Vattenmyndigheten tar fram åtgärdsprogram med generella
åtgärder inom ett vattendistrikt medan de lokala
åtgärdsprogrammen förtydligar vad som behöver göras inom
respektive avrinningsområde. De lokala åtgärdsprogrammen
är inte rättsligt bindande, utan är tänkta att användas som ett
stöd i kommunernas planering, för att visa vilken
miljökvalitet som behöver uppnås och vilka åtgärder som
krävs.
Målet för stadens vattenarbete, enligt stadens handlingsplan,
är att Stockholms sjöar, kustvatten och vattendrag ska uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten, vilket i de flesta fall
innebär god ekologisk och kemisk status till år 2021 eller
senast till år 2027. För att nå detta mål måste många åtgärder
göras och de måste vidtas skyndsamt. Även om de lokala
åtgärdsprogrammen inte är rättsligt bindande så måste deras
föreslagna åtgärder bli verklighet för att staden ska kunna nå
sitt mål.
När nämnden nu ska fatta beslut om lokalt åtgärdsprogram för
Kyrksjön finns knappa uppgifter om kostnader för åtgärderna.
Enligt ärendet är kostnaderna i för åtgärderna osäkra och kan
redovisas först när detaljprojekteringarna har utförts. Utöver
detta åtgärdsprogram tillkommer ytterligare 19 lokala
åtgärdsprogram för stadens andra vattenförekomster och
finansieringen för åtgärderna är ännu inte löst. Tillräckliga
medel för både investeringar och drift behöver alltså avsättas
för genomförande av nödvändiga åtgärder om stadens
vattenområden ska klara miljökvalitetsnormerna för vatten. I
tjänsteutlåtandet kan vi även läsa att ”erfarenheter från
tidigare åtgärdsarbete för att förbättra vattenstatusen i stadens
sjöar visar att det finns behov av en väsentligt utökad
finansiering för att nå målet om en god vattenstatus.”.
För att stadens totalt 20 lokala åtgärdsprogrammen ska bli
mer än långa önskelistor behöver finansieringen lösas. Annars
kommer inte stadens mål nås och vi kommer inte ha god
status på våra vatten.
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