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Protokollsanteckning
Ärende 12: Verksamhetsberättelse 2020, klimat- och stadsmiljönämnden

Huddinge är på många sätt en bra kommun att bo och leva i. Samtidigt präglas kommunen
av ojämlikhet och stora utmaningar i välfärden och med infrastrukturen som är ett resultat av
underfinansiering under flera år. Verksamhetsberättelsen utgår ifrån det beslut om
verksamhetsplan nämnden tidigare antog, samt koalitionens mål och budget. Vi hade då
andra förslag med delvis andra mål och högre satsningar på välfärden som hade gett andra
resultat.
Mycket gott arbete utförs av personalen i våra många och vackra naturreservat, vilket
exemplifieras genom att vi blivit utsedda till årets friluftskommun flera år i rad. Särskilt under
dessa restriktionstider är vår vackra natur något som gett glädje och en fristad för många
som distanserat sig och inte kunnat göra annat än att sitta hemma och eventuellt handla.
Våra naturrikedomar är något som åtnjuts av allt fler, och det är ett kvitto på ett gott arbete
från förvaltningen och dess medarbetare.
Flera saker som lyfts i verksamhetsplanen är bra, däribland att ett arbete med att revidera
miljöprogrammet ska påbörjas 2020. Miljöprogrammet vi har idag tar avstamp i Sveriges och
internationella samfundets klimatmål, men mycket har hänt sedan nuvarande program togs
fram – såväl forskningsmässigt som politiskt. Därför välkomnar vi att ett arbete med
revideringen ska påbörjas.
Det är oroväckande att utsläppen av växthusgaser per invånare inte minskar i den takt som
krävs för att vi ska nå klimatmålen. Särskilt anmärkningsvärt är att miljö- och
bygglovsförvaltningens egna koldioxidutsläpp från tjänsteresor har ökat jämfört med några år
sedan, och att trenden visar på en oförändrad status. Klimat- och stadsmiljönämnden är,
precis som det står i verksamhetsplanen, den nämnd som fått ansvaret för det interna
miljöledningsarbetet – att i detta fall gå emot våra egna uppsatta mål gör det svårt för oss att
peka ut brister hos andra nämnder. Vi måste leva som vi lär.
Det finns mycket i verksamhetsberättelsen som är på god väg och är värt att berömmas.
Bland annat ser vi med glädje på de förbättrande fosforhalterna och siktdjupen i våra sjöar
och vattendrag, men ännu återstår en hel del arbete vad gäller att öka andelen ekologiska
livsmedel i kommunala verksamheter,

Vi kommer att fortsatt arbeta för ett mer hållbart Huddinge, med tydligt fokus på och
prioritering av vattenvård och främjandet av ett arbete som gör att vi når våra uppsatta mål.
Det är naturligtvis behövligt och gott att ha högt uppsatta mål – men det räcker inte med att
överlämna mål till förvaltningarna - det kräver samtidigt ett ökat engagemang och ansvar
bland oss förtroendevalda och en upptrappning av resurser i form av ekonomi och personal
så att kommunen kan nå sina mål. Det är dags att gå från ord till handling – och vi är
beredda att göra vår insats.
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