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Ärende 6: Underlag inför Mål och budget 2021-2023
Enligt den beslutade budgetordningen ska varje nämnd inklusive klimat- och
stadsmiljönämnden lämna ett underlag inför kommunfullmäktiges beslut om mål och
budget. Förvaltningens underlag är viktig information inför alla partiers arbete med förslag
till mål och budget. I vissa delar har dock det nu föreliggande förslaget mer karaktären av
politisk inriktning än av ett renodlat underlag. Vi vill tydliggöra att våra partier i och med det
här beslutet inte står bakom att sådana ställningstaganden finns med i underlaget.
Våra partier tycker dock att det är bra att förvaltningen tydligt påpekar att önskemålen från
såväl politiken som samhället i stort ökar på nämndens verksamheter, utan att tillräcklig
kompensation från beställande organ utges. Det är med stor oro som vi konstaterar att
förvaltningen själva utgett dagens budgetekonomiska situation som en ren och skär
underfinansiering av verksamheten. En underfinansiering leder per automatik till underskott
eller nedskärningar. Det senare verkar vara ambitionen som den moderatledda koalitionen
åtagit sig, vilket väcker oro i och med att vår förvaltning bedriver i allra högsta grad
medborgarnära verksamheter.
Vi saknar skrivningar om hur förvaltningen avser arbeta för att nå våra miljömål och
intensifiera arbetet i takt med IPCC:s rapport om hur aktörer behöver arbeta. Vi saknar också
tillräckliga svar om hur de medel som efterfrågas kommer att leda förverkligandet av de
många och viktiga mål vår förvaltning har åtagit sig, inte minst vad gäller miljöprogrammet.
Det som står i underlaget är skäl till oro, då förvaltningen beskriver att medlen som förts till
klimat- och stadsmiljönämnden för ansvaret över det strategiska klimat- och miljöarbetet
inom kommunen inte bedöms räcka till en mera offensiv satsning på att säkerställa behovet
av klimatanpassning samt översynen av miljöprogrammet.
Huddinges sjöars vattenstatus är fortfarande ett orosmoln som vi med dagens takt inte
kommer att hinna lösa i tid, något förvaltningen påpekar i äskandet av mer resurser och som
vi välkomnar. Det är av stor vikt att det finns övergripande och prioriterade mål i vårt
miljöprogram, men det räcker inte med viktiga mål – en måste nå målen en sätter.
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