MOTION
Hässleholm, augusti 2021

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

MOTION
TA FRAM ETT MILJÖPROGRAM, OMGÅENDE!
Sedan 2010 saknar Hässleholms kommun ett miljöprogram. Det är en katastrof för en kommun
som historiskt var en förebild för andra kommuner i sitt miljöarbete.
I Sveriges grundlag, regeringsformens andra paragraf (1974:152 kap. 1, § 2), anges att ”det
allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och
kommande generationer”. Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljömål som anger ”det
tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till”.
Miljömålen ska implementeras lokalt. Kommunerna beslutar om ett lokalt miljöprogram som
beskriver den lokala miljön och hur kommunen ska skydda den. Nu för tiden brukar även Agenda
2030, de globala hållbarhetsmålen, vara vägledande för det lokala hållbarhetsarbetet.
Det senaste programmet gällde för åren 2006-2010. Sedan dess har politiken förhalat
framtagningen av ett nytt program. Olika uppdrag har tilldelats under åren men förslagen som
tagits fram har aldrig gått igenom trots att politiken varit deltagande i framtagningen.
Det sista försöket gjordes 2018-02-20 § 16 då miljönämnden beslutade ”att ge miljöstrategen i
uppdrag att utveckla ett förslag till miljöstyrning för koncernen med långsiktiga mål, arbetssätt för
att nå dem, delmål för den kommande mandatperioden samt indikatorer för uppföljning.”
Dokumentet ”Grön omställning” togs fram och skickades på remiss i januari 2019 (MN 201901-23 § 13). Dokumentet innehöll fyra miljömål/ställningstaganden och tolv strategier.
Dokumentet var tydligt i sin hänvisning till redan tagna beslut, alltså var dokumentet en samling
av befintliga beslut och en beskrivning om hur dessa ska genomföras på ett samordnat sätt. Det
stod att ”Styrning för grön omställning är ett styrande dokument som samlar miljöperspektiven
från befintliga kommunala politiska beslut på ett ställe och att dokumentet ”har stöd i Agenda
2030, riksdagens miljömålssystem samt i regional och lokal miljöstyrning.”
Den 10 april 2019 behandlas en bearbetad version av dokumentet efter remissrundan vid
sammanträdet av den nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden som beslutade enligt §89 att
styrdokumentet ”Grön omställning i Hässleholms kommun” läggs till handlingarna och att
uppdraget anses avslutat! Helt utan förklaring, helt utan att ange anledning, och helt utan att
presentera ett alternativt tillvägagångssätt, hamnade dokumentet i papperskorgen!
När jag ställde frågan till nämndens ordförande på kommunfullmäktige om anledningen till detta,
fick jag inget tydligt svar. Kenny Hansson lovade då att nämnden skulle titta över detta, åter igen!
Idag, mer en två år senare, finns det inga indikationer alls om att arbetet i frågan pågår.
Hässleholms kommun har ingen miljöpolicy eller miljöstrategi, inte heller ett sätt att följa upp
genomförande av de nationella miljömålen. Det finns inte heller något ställningstagande gällande
de globala målen i Agenda 2030. Detta måste åtgärdas!
Mot denna bakgrund yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar om att ge berörd nämnd i
uppdrag att snarast möjligt ta fram ett miljöprogram för Hässleholms kommun.
Dolores Öhman (Miljöpartiet de gröna i Hässleholms kommun)
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