
Nacka kommun
Revisorerna

Revisionsskrivelse B 2022-05-18

Till: Kommunstyrelsen, dess miljöutskott och stadsutvecklingsutskott samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden För
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Granskning av kommunens miljöarbete inom ramen för "Miljösmart kommun" På
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört granskning av kommunens miljöarbete.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen, dess miljöutskott,
stadsutvecklingsutskott samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig process
för att nå målet att helt fasa ut fossilenergi från kommunens egen verksamhet och om detta arbete
genomförs med tillräcklig intern kontroll och transparens i samarbetet med övriga nämnder. Syftet är
även att beskriva hur kommunstyrelsen samordnar kommunens klimatarbete och har uppsikt över
aktiviteter och effekter samt bedöma om det sker ändamålsenligt.
Vår sammanfattande bedömning är att det delvis säkerställts en ändamålsenlig process för att nå
målet att helt fasa ut fossilenergi från kommunens egen verksamhet. Arbetet har kommit en bit på väg.
De ytterligare åtgärder som krävs för att nå målet behöver definieras och troligen resurssättas.
Kommunstyrelsen utövar mer uppsikt över miljöarbetet än aktiv styrning. Kommunstyrelsen får
kontinuerligt ta del av information rörande miljöarbetet även om informationen och analys av
effekterna av arbetet är otillräckliga, i synnerhet denna del erfordrar mer aktiv uppföljning och styrning.
Vi noterar att miljöprogrammets indikatorer redovisas utan någon analys kopplat till utfallet. Det är
svårt för beslutsfattare att utifrån utfallet av indikatorerna avgöra, hur väl kommunen presterar i
förhållande till målnivåerna samt om åtgärder behöver vidtas.
Det genomförs aktiviteter i kommunen som bedöms vara i linje med målet. Vi har däremot noterat att
det inte fastställs konkreta åtgärder som ska genomföras inom kommunens verksamheter i
miljöprogrammet.
Vår bedömning är att miljöprogrammet är väl känt inom kommunen och att miljöarbetet utgår från
programmet. Vi ser en tydlig koppling till Agenda 2030 i miljöprogrammet men efterlyser att
nämnderna visar vilka mål de prioriterar och hur de följer upp dem.
Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen, dess miljöutskott och
stadsutvecklingsutskott samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden:

Säkerställ att miljöarbetet bedrivs ändamålsenligt utifrån den egna ambitionen
Säkerställ tillräcklig analys av effekterna från genomförda åtgärder som möjliggör proaktiv
styrning
Omhänderta resultatet av koldioxidbudgeten i form av handlingsplan
Säkra implementeringen av Agenda 2030 i verksamheternas planeringsarbete för ökad
spårbarhet och styrning
Fortsätt genomföra aktiviteter som främjar målet om fossilfri verksamhet
Säkra att samtliga verksamheter känner sitt genomförandeansvar för mål och uppdrag i
miljöprogrammet

Vi önskar svar på rekommendationerna senast 2022-09,-28
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