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2021-2023
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Klimat- och stadmiljönämndens förslag till kommunstyrelsen:
1. Underlag inför mål och budget 2021–2023 för klimat- och stadsmiljönämnden
godkänns.
2. Protokollet justeras omedelbart.

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts beslut
Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande till klimat- och stadsmiljönämnden.
Sammanfattning
Under planeringsperioden 2021–2023 är kommunens målsättning att fokusera på
insatser som leder till en hållbar utveckling och inrikta verksamheten på
basuppdraget. För Klimat- och stadsmiljönämnden är det en fokusering på
förbättring av kärnverksamheter och arbete med klimatanpassning.
Huddinge kommuns snabba tillväxt med tyngdpunkt på utveckling av mera
stadslika miljöer gör att nämnden måste prioritera behovet av skötsel av gator,
trottoarer, lekplatser samt parker. Utvecklingen innebär att klimat- och
stadsmiljönämnden successivt får ett utökat uppdrag samtidigt som kommunen
planerar för nolluppräkning av den ekonomiska ramen under perioden 2021 till
2023.
Tidigare års stora underskott och analysen av det indikerar att en förstärkning av
nämndens ram på cirka 25 miljoner kronor är nödvändig. I jämförelse med andra
kommuner ligger kostnader för drift och underhåll i Huddinge på ungefär samma
nivå som snittkommunen. För att minska kostnader samt effektivisera drift och
underhåll kommer nämnden att konkurrenspröva delar av verksamheten med start
under 2020.
För att styra mot hållbarhetsmålen planerar nämnden satsningar på
sjörestaurering, förbättrad avfallshantering genom att medverka i uppbyggnaden
av mera bostadsnära insamling, fortsatt saltsopning av gång- och cykelvägar (GC)
samt framtagande av nytt klimat- och miljöprogram som kommer att ha ett fokus
på klimatanpassningsåtgärder.
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Protokollsanteckning
Aza Cheragwandi (S), Sara Grant (V) och Anders Lönroth (MP) lämnar en
gemensam protokollsanteckning.
Överläggning
Aza Cheragwandi (S), Anders Lönroth (MP), Mats Sterner (M), Jennifer Lind (M),
Christian Ottosson (C), Johan Lidström (tjänsteman) och Lasse Larsson (C) yttrar sig
i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad
Beslutet delges
Kommunstyrelsen

