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Miljöbokslut 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
I februari 2017 beslutade kommunfullmäktige om Miljöprogram 2017–2021. Syftet
med miljöprogrammet är att peka ut riktningen för kommunens miljöarbete fram till
år 2021. Miljöprogrammet ska följas upp varje år. Uppföljningen redovisas i
Miljöbarometern som är kommunens webbaserade verktyg samt i ett miljöbokslut.
Miljöbokslutet 2020 redovisar resultat för samtliga mål och mått i miljöprogrammet
där uppföljning sker. Uppföljningen visar att 11 mål har mycket god måluppfyllelse,
30 mål har god måluppfyllelse, 11 mål har godtagbar måluppfyllelse, 23 mål har ej
godtagbar måluppfyllelse och 14 mål är svårbedömda.
Miljöprogrammets sex temaområden har även bedömts i sin helhet. Områdena Klimat
och luft samt Biologisk mångfald och friluftsliv har god måluppfyllelse.
Markanvändning och samhällsplanering samt Informera och engagera har godtagbar
måluppfyllelse. Områdena Vatten och Gifter i miljön har ej godtagbar måluppfyllelse.
Jämfört med 2019 är det färre mål som har god måluppfyllelse till förmån för fler mål
som har fått mycket god måluppfyllelse. Det har även skett en förändring i
helhetsbedömning för området Gifter i miljön som i år bedöms som ej godtagbar
jämfört med 2019 då området bedömdes som godtagbar. Området har en positiv
utveckling, men det går för långsamt varför området nu klassas ner.
Huddinge kommun har fortfarande många mål som inte uppnås. Miljöarbete är en
helhet där de olika områdena är lika viktiga och inte går att ställa mot varandra.
Förvaltningen ser ändå att särskilt fokus behöver läggas de kommande åren på att
uppnå god vattenstatus, uppnå klimatmålen för energianvändning i kommunens
byggnader och att minska kommunens utsläpp från tjänsteresor, samt att uppnå målen
relaterade till cirkularitet och ett hållbart resursutnyttjande som återfinns under Gifter
i miljön.
En stor utmaning ligger i att även i framtiden bevara natur och biologisk mångfald
samtidigt som kommunen växer och står inför stora samhällsbyggnadsprojekt.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att klimat- och stadsmiljönämndens förslag
till miljöbokslut för 2020 godkänns.
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Överläggning
I ärendet yttrar sig Christian Ottosson (C) och Anders Lönroth (MP).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.

