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PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 23: Miljöbokslut 2020
Miljöbokslutet är en god sammanställning av miljöarbetet i kommunen, och gör det enklare
för kommunpolitiker och Huddingebor att följa upp arbetet och se hur det utvecklas. Det finns
mycket som går åt rätt håll, och det förtjänar att lyftas, men det finns också en hel del viktiga
mål som står stilla eller än värre; går åt fel håll. Just nu framför allt i och med att det är färre
mål för 2020 än 2019 som har god måluppfyllelse.
Vi förstår att miljöarbete är en helhet där olika områden är olika viktiga och ibland inte går att
ställa mot varandra – samt att de också kan påverka varandra, men vi i är snart vid
miljöprogrammets fastställda slutdatum. Därför blir vi oroade när vi läser i detta miljöbokslut
att endast 11 av 89 mål har mycket god måluppfyllelse, och att hela 14 mål i ett
handlingsprogram anses vara svårbedömda, en ökning från föregående års 9 svårbedömda
mål.
Det är dock inte på alla fronter som arbetet verkar stå still eller gå bakåt, och det är viktigt att
lyfta de delarna som faktiskt förbättras. Vi socialdemokrater vill särskilt lyfta det positiva i att
växthusgasutsläppen sett till produktionsperspektivet minskat samt att varutransporter
äntligen samordnas för att minska utsläppen.
Kommunen måste dock bli mycket bättre med att få ner koldioxidutsläppen från kommunens
egna tjänsteresor. Detta ligger direkt under kommunens rådighet och är något som borde ha
prioriterats långt tidigare, och inte nu när miljöprogrammet i dess nuvarande form når sitt
slut. Kommunen, likt alla andra offentliga organ, har ett särskilt ansvar att agera föredömligt.
Huddinge kommun är en kommun med stora naturområden och flera sjöar som vi måste
värna om. De höga fosforhalterna i våra sjöar är ett hot mot vår miljö och vårt klimat som vi
måste ta på allvar. Idag uppfyller inte kommunen miljökvalitetsnormen för god ekologisk
status. Det är därför bra att man tagit steg för att förändra detta till det bättre och vi ser fram
emot att åtgärderna ska ge effekt.

I och med att vi är en framstående friluftskommun så ser vi det som positivt att temaområdet
biologisk mångfald och friluftsliv verkar gå åt rätt håll och vi tror likt förvaltningen att vi för att
upprätthålla måluppfyllelsen behöver fortsätta arbeta på ett strategiskt och strukturerat sätt
för att bevara grönstrukturen och den biologiska mångfalden.
Det är nödvändigt att ha högt uppsatta miljö- och klimatmål, men det räcker inte med att
överlämna mål till förvaltningarna. Det krävs också ett ökat engagemang och ansvar bland oss
förtroendevalda och en upptrappning av resurser i form av ekonomi och personal för att
kommunen ska kunna nå sina mål.
Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer och Huddinge kommun ska vara
en miljö- och klimatkommun i framkant. I Huddinge måste vi minska utsläppen av växthusgaser,
skydda den biologiska mångfalden, skapa en giftfri miljö och förbättra vattenstatusen i våra
sjöar.
Alla Huddingebor kan bidra i klimatarbetet men för att lösa klimatkrisen måste vi agera
gemensamt i Huddinge, i Sverige och i världen. Vi ska kunna fortsätta leva våra liv, men på ett
hållbart och klimatsmart sätt. Klimatomställningen måste vara rättvis och gå hand i hand med
social hållbarhet. Hela samhället måste kraftsamla för att tillsammans leva upp till Parisavtalets
ambitioner och nå målen i Agenda 2030.
Det är dags att gå från ord till handling – och vi är beredda att göra vår insats.
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