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Svar på remiss från kommunstyrelsen
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen av förslaget till
samverkansprogram för Tyresåns avrinningsområde 2022-2027.
Sammanfattning
Samarbetet kring Tyresåns vattenavrinningsområde har pågått i
över 25 år. Tyresåns vattenvårdsförbund bildades 2008. Förbundet
har nu förslagit att det tidigare åtgärdsprogrammet ska ersättas med
ett samverkansprogram för åren 2022-2027.
Förvaltningen har inget att invända mot förslaget men tycker att
hantering av höga vattenflöden och översvämningsrisker bör tas upp
i större utsträckning eftersom det kräver samordning över
kommungränserna.
För genomförande av aktiviteterna beskriver programmet två
alternativ. Alternativ 1 innebär att ett begränsat urval av åtgärder
genomförs och alternativ 2 att programmet genomförs i sin helhet.
Vi förordar alternativ två, men eftersom ärendet handlar om andra
nämnders resurser och är det svårt för oss att ta ställning till hur
dessa används bäst.
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Bakgrund
Tyresåns vattenvårdsförbund är ett samarbete mellan kommunerna i
Tyresåns vattenavrinningsområde. Förbundets uppdrag är att verka
för god vattenvård inom avrinningsområdet. Det tidigare
åtgärdsprogrammet, som gällt under tiden 2016-2021, ska ersättas
med att nytt. Det nya programmet föreslås gälla perioden 2022-2027.

Tjänsteutlåtande
Dnr FAR 2021/843
Sida 2 (3)

Programförslaget har skickats på remiss till ett antal aktörer,
däribland Stockholms stad. Kommunstyrelsen har i sin tur skickat
remissen till berörda nämnder för yttrande senast den 25 januari.
Remissen i sammanfattning
Samarbetet mellan kommunerna i Tyresåns vattenavrinningsområde
har pågått i över 25 år. Tyresåns vattenvårdsförbund bildades 2008.
Det tidigare åtgärdsprogrammet föreslås nu ersättas av ett
samverkansprogram. Förbundets roll har förändrats i takt med att
allt fler lokala åtgärdsprogram har tagits fram och allt fler
vattenvårdsåtgärder genomförs av kommunerna. I
samverkansprogrammet 2022-2027 föreslås förbundet fokusera på
att vara en samarbetsplattform som möjliggör koordinerad
vattenvård över kommungränser, stödja kommunerna i deras arbete
och skapa samordningsvinster, bidra med en helhetsbild samt skapa
en gemensam vattenvårdsvision för Tyresåns avrinningsområde.
I samverkansprogrammet förslås fem fokusområden:
1. Samordning och stöd av kommunernas vattenvårdsarbete
2. Bedriva miljöövervakning
3. Uppföljning, utvärdering och utredning
4. Främja biologisk mångfald
5. Främja rekreation och friluftsliv, kunskapshöjande åtgärder,
information och kommunikation
Kostnaderna för genomförande av samverkansprogrammet
förväntas att öka. I programmet presenteras två budgetalternativ.
Alternativ 1 är på 2,3 mnkr/år och innebär att ett begränsat urval av
programmets aktiviteter kan genomföras. Alternativ 2 är på 3,2
mnkr/år och innebär programmet kan genomföras i sin helhet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Inom Farsta stadsdelsområde ligger sjöarna Drevviken och
Magelungen som förbinds genom Forsån. Farstas vattenförekomster
ingår i Tyresåns vattenavrinningsområde. Lokala åtgärdsprogram
(LÅP) finns för båda sjöarna. Arbeten i form av fosforutfällning i
Magelungen har genomförts och inom kort kommer en
dagvattendamm i Fagersjö anläggas.
Stadsdelsförvaltningen anser att de fem fokusområdena som
beskrivs i programmet är väl avvägda och har inget att invända mot
förslaget.
Samverkansprogram för Tyresåns
avrinningsområde 2022-2027, KS 2021/1645

I samband med skyfallen i juni 2021 noterade förvaltningen att det
tog väldigt lång tid för vattnet att sjunka undan. Förvaltningen
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tycker att det skulle vara bra om vattenvårdsförbundet även kan titta
på åtgärder för att hantera höga flöden och översvämningsrisker i åsystemet eftersom detta kräver samarbete över kommungränserna.
I programmet presenteras två alternativ för genomförande.
Alternativ 1 innebär att ett endast ett begränsat urval av
programmets åtgärder genomförs. Alternativ 2 kostar mer men det
innebär att programmet genomförs i sin helhet. Vi förordar
alternativ två, men eftersom ärendet handlar om andra nämnders
resurser och är det svårt för oss att ta ställning till hur dessa används
bäst.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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