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Ärende 5:  

Miljöbokslut 2017  

Vi ser med glädje fram emot att årligen ta del av ett välarbetat underlag som 

visar hur miljöarbetet fortskrider. Resultaten i rapporten, det som tidigare 

kallades Miljöbokslutet, är dock alltid en svår och tung läsning eftersom flera av 

miljömålen inte ser ut att nås inom föreskriven tid, så även i år. 

 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Att godkänna förvaltningens förslag samt därutöver anta följande två 

tilläggsförslag: 

1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att närmare utreda de juridiska 

och ekonomiska konsekvenserna av ej uppfyllda miljökvalitetsnormer (MKN) i 

Huddinges sjöar, direkta och indirekta kostnader (viten, dålig efterlevnad och 

Huddinges anseende som miljökommun). 

2. Kommunstyrelsen ska omgående initiera en handlingsplan för kommunens 

egna fordon i syfte att uppfylla kommunens ambitioner om fossilfri 

fordonsflotta. 

 

Bakgrund 

Huddinge kommun arbetade tidigare med Agenda 21, och det arbetet 

utvärderades för sista gången i samband med miljöbokslutet för 2015. Agenda 

21-dokumentet var ett viktigt och kraftfullt verktyg för att utvärdera och 

identifiera åtgärder för ett fortsatt gott miljöarbete. 

Vi sätter miljö- och klimatfrågorna högt på vår egen agenda, och vill se resultat 

och att vår kommun stadigt tar sikte och arbetar aktivt för att nå de uppsatta 

miljömålen. I en del fall handlar det om att vara modig, att våga prioritera och att 

vara transperent i arbetet. Det duger inte att ta fram mål och lägga fram nya 

handlingsplaner, om inte dessa efterlevs. I många fall kan man inte göra både 
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och – utan måste göra tydliga markeringer och vara beredd att välja. Det går inte 

att fortsätta bygga ut vägar och tro att utsläppen ska minska. Det går inte att 

fortsätta hårdgöra mark, om inte det samtidigt görs tillräckliga investeringar i bra 

markbeläggning, bra materialval, vattenrening och utbyggnad av våtmarker etc.  

Huddinge kommun är en bra miljö- och friluftskommun generellt, och vi har 

mycket duktiga tjänstemän som är ytterst professionella och gör ett fantastiskt 

arbete varje dag. Det finns stora naturvärden att värna och det görs ett bra arbete 

med att identifiera de mest värdefulla områdena liksom att friluftslivet värdesätts 

och att fler invånare lättare hittar ut i markerna och får möjlighet till viktig 

rekreation. 

 

Miljöbokslut 2017  

Nu har vi fått ta del av det första miljöbokslutet parallellt med att det nya 

Miljöprogrammet är beslutat fullt ut. Tyvärr är det många områden som uppvisar 

sämre måluppfyllelse, och att det tycks bli alltmer avlägset att uppnå flera av 

målen i programmet. Detta är nedslående läsning för oss. Miljöbokslutet för 

2017 är svårt att låta passera utan att samtidigt också ge förvaltningen i uppdrag 

att återkomma med förslag på vilka åtgärder som krävs för att den negativa 

trenden ska vända. Men kritiken riktar vi förstås till den samlade politiska 

ledningen som inte har förmått att arbeta utifrån miljöprogrammet. 

Det är inte längre en framkomlig väg att fortsätta planera och bygga bostads- och 

verksamhetsområden som inte samtidigt försörjs av tillräckligt bra kollektiv-

trafik, eller gång- och cykelvägar som har en bra standard. Det är inte heller 

längre en framkomlig väg att direkt fortsätta investera i infrastruktur som ger 

ytterligare fördelar för bilen, på bekostnad av investeringar i kollektivtrafiken.  

I en rad olika dokument, från översiktsplaner, utvecklingsplaner och ner till 

detaljplaner blundar kommunen för att det saknas viktiga parameterar för att 

områdena ens på lång sikt ska kunna leva upp till miljömålen. Hur vi planerar 

samhällen, med långt till buss och kollektivtrafik, och att enheter som 

exempelvis förskolor och skolor blir allt större, har självklart en stor påverkan på 

resandet och transportbehovet i kommunen. Stora förskolor och skolor gör att 

allt fler bor längre ifrån de verksamheter som de måste ta sig till varje dag. Inte 

sällan är detta identifierat redan tidigt i planprocessen liksom också att man har 

kunskap om att kollektivtrafiken är, och kommer att bli bristfällig, för lång tid 

framåt. Tjänsteutlåtandet till årets miljöbokslut pekar på detta, liksom en rad 

andra indikatorer och mätetal som uppvisar en negativ trend som hänger 

samman med resonemanget ovan. 
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Huddinge växer inte på ett långsiktigt hållbart sätt 

I arbetet med aktualisering av översiktsplanen, och utvärderingen av den förra, 

är flera sådana brister mycket tydliga och det visar att kommunen inte har 

planerat utifrån att både nå sina miljömål och att växa på ett ansvarsfullt sätt. 

Resultatet är ett samhälle som utvecklas så att diskrepansen mellan uppställda 

mål, och den faktiska samhällsutvecklingen blir allt större.  

Flera miljömål med bäring på en rad viktiga funktioner uppvisar en negativ 

trend, luft, klimat, energiförbrukning liksom att vattenkvaliteten i flera av våra 

sjöar i det närmaste kan betecknas som katastrofal. Vad händer och hur agerar 

kommunen nu när man faktiskt vet att miljökvalitetsnormerna för våra vatten 

inte kommer att nås? 

Det är en bra rapport vi har fått ta del av, men resultatet i förhållande till 

uppsatta miljömål är i det närmaste katastrofalt. Miljöberedningens roll måste 

stärkas i förhållande till övriga förvaltningar och agera mer självständigt och 

framåtsyftande. 

 

För Miljöpartiet de Gröna För Vänsterpartiet 

 

Marica Lindblad                                              Nujin Alacabek 


