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§ 166 Granskning av kommunens miljöarbete, mål
och åtgärder – svar på revisionsskrivelse
Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en
granskning av kommunens miljöarbete. Syftet med granskningen är
att bedöma om kommunen har ändamålsenliga och effektiva
processer för att kunna följa upp fullmäktiges miljömål.
Revisorernas övergripande bedömning är kommunen arbetar på ett
ändamålsenligt sätt med miljöfrågor och har effektiva processer för
att bedöma miljörisker, mätning och uppföljning. Fullmäktiges
miljömål är tydligt kommunicerade. Däremot finns det otydligheter
i processen när miljömål ska tas fram och vilka åtgärder som ska
göras.
De helägda bolagen Tornbergets Fastighetsförvaltnings AB och
Haninge Bostäder AB arbetar systematiskt och ändamålsenligt med
miljöfrågor. Tornberget har integrerat miljöfrågor i sin
övergripande risk- och väsentlighetsanalys. Haninge Bostäder
saknar en formaliserad process att inkludera miljörisker i bolagets
risk- och väsentlighetsanalys.
Revisionen lämnar tre rekommenderar till kommunstyrelsen. Det är
att förbättra och effektivisera dialogen om miljömål och
miljörelaterade åtgärder med nämnder och bolag, att
årsredovisningen inkluderar styrdokument utöver fullmäktiges mål
och indikatorer samt att Haninge Bostäder ska ta med relevanta
miljörisker i sin process för riskbedömning och internkontrollplan.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det nya klimat- och
miljöpolitiska programmet blir en viktig grund för en tydligare
process kring uppföljning av mål och indikatorer inom
miljöområdet.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2017-05-22 - Granskning av kommunens
miljöarbete, mål och åtgärder
- Revisionsskrivelse 2017-03-22 – Granskning av kommunens
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miljöarbete, mål och åtgärder
- Revisionsrapport – Granskning av kommunens miljöarbete, mål
och åtgärder, Haninge kommun
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse skall utgöra
kommunstyrelsens svar på revisionsskrivelsen.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Alexandra Anstrell (M), Marie Litholm (KD), och Tobias
Hammarberg (L) hemställer om att lämna ett gemensamt särskilt
yttrande (bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse skall utgöra
kommunstyrelsens svar på revisionsskrivelsen.
__________
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