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§ 19
Lokalt åtgärdsprogram för Järlasjön och Sicklasjön
Dnr 2020-9969
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens
förslag:
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta lokalt
åtgärdsprogram för Järlasjön och Sicklasjön (bilaga 1 till
förvaltningens tjänsteutlåtande).

2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden belsutar att lokalt
åtgärdsprogram för Järlasjön och Sicklasjön överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden
samt Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens, Stockholm Vatten AB:s, trafikkontorets och
exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 24
maj 2021.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Katarina Luhr (MP) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Deniz Butros m.fl.
(V) 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
samt vilka möjliga åtgärder som behöver genomföras om god
status ska kunna nås.
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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
Järlasjön och Sicklasjön framgår inga kostnader för staden.
Istället kan vi läsa att för de föreslagna anläggningarna,
utöver Nacka kommuns kostnader, har inte någon
kostnadsuppskattning gjorts. Utöver detta åtgärdsprogram
tillkommer ytterligare 19 lokala åtgärdsprogram för stadens
andra vattenförekomster. Finansieringen för åtgärderna i
dessa 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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