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§8
Stöd avseende båtbottentvättar
Dnr 3.4/2022/1702
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Karin
Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M), Hanna Wistrand (L), Minna
Thullberg (MP) och Destiny Zandi Näslund (KD):
1. Att förvaltningen beviljar stöd till berörda föreningar i
enlighet med tjänsteutlåtandet.
2. Att förvaltningen återkommer med en utvärdering kring hur
stödet till berörda föreningar bidrar till ökad användning och
tillgänglighet till befintliga tvättar.
3. Att förvaltningen återkommer med ett ärende kring
etablering av en ny båtbottentvätt i samarbete med privat
aktör utefter nedan anförande:
Inom stockholmsregionen finns över 40 000 fritidsbåtar som
trafikerar våra vatten.
Idrottsnämnden har utefter budgetuppdrag i flera års tid haft
inriktningen att förvaltningen ska etablera en båtbottentvätt i
staden. Det är viktigt att det arbetet blir av för att säkra att våra
vatten kommer klara miljömålen och bli fria från kemikalier. Med
lättillgängliga båtbottentvättar kan båtägare tvätta sina skrov i
stället för att använda giftiga bottenfärger.
Enligt EU:s vattendirektiv ska vi redan ha uppnått god vattenstatus,
det vill säga ha både god kemisk och ekologisk status i varje sjö.
Miljöförvaltningen mäter statusen vilket går att utläsa på
miljöbarometerns hemsida. I nuläget är det endast en av våra sjöar
i Stockholm som uppnår god kemisk status och det är Ältasjön.
Övriga sjöar har höga halter av både miljögifter och näringsämnen
vilka påverkar sjöarnas ekosystem negativt. Stockholm stad
behöver agera för att uppnå EUs vattendirektiv.
En borsttvätt fungerar nästan som en biltvätt, fast utan kemikalier,
där roterande borstar tar bort påväxt av alger på botten av båten.
Båttvätt blir ett alternativ till att måla båten. Båtbottenfärger
innehåller ämnen som hindrar att alger och andra organismer
växer på skrovet. Dessa färger kan innehålla hälsofarliga ämnen
bland annat olika organiska lösningsmedel och allergiframkallande
ämnen. De kemiskt verkande färgerna innehåller dessutom ett eller
flera aktiva ämnen, exempelvis koppar eller tenn. Dessa ämnen
sprids i marken och i vattnet och påverkar djur och växter långt bort
från båten. Målning, hantering och borttagning av giftig bottenfärg
är även ett hälsoproblem för båtägare. Därför är det bra om så
många som möjligt använder alternativa, giftfria metoder istället för
att måla bottenfärg. Båtbottentvättar gör det lätt att göra rätt.
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Genom att etablera båtbottentvättar kan vi få bort en stor del av de
miljögifter och den övergödning som förpestar Östersjön och våra
sjöar. Det är en kemikaliefri metod som bidrar till friskare och
renare vatten som står emot algblomning och gör det
skonsammare för alla oss som gillar att bada i Stockholms sjöar.
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Dessutom är båtbottentvättar ett snabbt sätt att få bort tillväxt på
sitt skrov och ekonomiskt fördelaktigt till skillnad från
båtbottenfärger.
Idag finns två båtbottentvättar i Stockholm som drivs av föreningar.
För att kunna ta hand om alla båtar som åker genom Stockholm
behöver vi etablera fler båtbottentvättar för att uppfylla kriterier om
god vattenkvalitet i våra sjöar. Vi vill att förvaltningen återkommer
med ett nytt ärende som beskriver processen för att etablera en ny
båtbottentvätt i samarbete med en privat aktör, i enlighet med
uppdraget i budget. Vi behöver fler metoder för att motverka
kemikalier i våra vatten, inte färre.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 3 juni 2022.
I tjänsteutlåtandet föreslår idrottsförvaltningen:
Idrottsnämnden godkänner ansökan avseende 2022 om stöd
avseende båtbottentvättar beviljar ett stöd i enlighet med
tjänsteutlåtandet.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
1) Ordföranden Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M), Hanna
Wistrand (L), Minna Thullberg (MP) och Destiny Zandi
Näslund (KD) föreslår (se beslutet).
2) Vice ordföranden Hassan Jama m.fl. (V) och Mirja Räihä
m.fl. (S) föreslår att idrottsnämnden beslutar enligt
idrottsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Karin
Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M), Hanna Wistrand (L), Minna
Thullberg (MP) och Destiny Zandi Näslund (KD).

Vid protokollet
Marie Norrberg
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