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Delårsrapporten utgår från klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsplan för 2020.
Den bygger i sin tur på det beslut om mål och budget som fattades av kommunfullmäktige i
juni förra året. Socialdemokraterna hade då andra förslag som om de hade gått igenom
hade gett kommunens nämnder andra ekonomiska förutsättningar för sitt arbete.
Vi noterar med viss tillfredsställelse att 5 utav 10 utvecklingsåtagandena bedöms avklaras
under årets gång. Även om detta innebär att 5 andra åtaganden rapporterar avvikelser är vi
nöjda med att det verkar finnas en plan för att de målen också ska avklaras. Med denna
notering är det dock ett par saker i delårsrapporten som vi vill belysa.
Det är fortsatt bekymmersamt att ekonomin inte går ihop. Nämnden har, efter årets första
tre månader, ett positivt resultat om 20,1 miljoner kronor. Däremot beror 13,3 miljoner
kronor på en mild vinter, vilket är första gången på många år. Således kan inte ett sådant
överskott räknas som långsiktigt hållbart, utan mer eller mindre en chansning. Detta
innebär att vi fortsatt behöver hålla koll på vinterväghållningen, för att säkra ett
ansvarsfullt spenderande av skattepengar och en vinterväghållning i världsklass. Utöver
detta beror resterande överskott för perioden till nedskärningar i parkenheten och naturoch klimatavdelningen., vilket inte heller är långsiktigt hållbart.
Det är däremot oroväckande att förvaltningen tydligt pekar på ett eftersatt underhåll av
dagvattenbrunnar där flera akuta åtgärder måste utföras, vilket är kostsamt och innebär en
förhöjd risk för minusresultat ännu ett år, och således en ökad skuld gentemot
kommunstyrelsen, vilket innebär en längre period av nedskärningar för att försöka få en
”budget i balans”.
Vi socialdemokrater ser också med oro de växande utgifterna avseende
kapitaltjänstkostnaderna, vilket pekar på en annan orolig trend; nämligen att förvaltningen
får ta emot uppdrag från andra aktörer utan att skälig ekonomisk kompensation utges. Det
är bra att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra aktörer ställer höga krav på vår
förvaltning då vi har viktiga uppdrag gentemot Huddingeborna, men det är orimligt att
ställa dessa krav utan att kompensera förvaltningen och sedan också kräva tillbaka
underskottet i form av skulder som ska återbetalas.
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