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Genomförd granskning av följsamhet till miljöprogrammet 
 
De förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun har gett EY i uppdrag att genomföra en granskning 

avseende följsamhet till miljöprogrammet.  

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens och nämndernas följsamhet till 

kommunens miljöprogram inte är tillräcklig. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna inte tillräckligt arbetar systematiskt eller genomför 

tillräckliga insatser och aktiviteter för att bidra till målen i miljöprogrammet. Bedömningen görs mot 

bakgrund att endast samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden har formulerat nämndmål 

utifrån miljöprogrammets strategiska mål.  

Vi bedömer vidare att det inte sker en tillräcklig samordning av arbetet mellan nämnderna. Vi bedömer 

att nuvarande organisation inte möter upp mot miljöprogrammets ambitioner och att 

hållbarhetsombudens roll behöver tydliggöras. Vi ser även ett värde i att tydliggöra kommunstyrelsens 

roll och uppgifter utifrån miljöprogrammets strategiska mål. 

Vi bedömer att nämndernas uppföljning av miljöprogrammet till viss del är tillräcklig. Däremot bedömer 

vi att kommunstyrelsen inte genomför en tillräcklig analys av uppföljningen av kommunens samlade 

miljöarbete i enlighet med miljöprogrammet. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att tjänstepersoner och politiker har god kännedom om hållbarhetsfrågor samt 
Ystads kommuns miljöprogram. Detta är särkilt viktigt i ingåendet av en ny mandatperiod. 

 Tydliggöra hållbarhetsombudens uppdrag.  

 Tydliggöra kommunstyrelsens roll och uppgifter utifrån miljöprogrammets strategiska mål. 

 Säkerställa att samordning mellan nämnder sker där så är lämpligt i kommunens samlade 
miljöarbete. 

 Genomföra en årlig analys i samband med uppföljningen av kommunens samlade miljöarbete i 
enlighet med miljöprogrammet. Med hjälp av analysen där så är lämpligt fatta beslut om uppdrag 
och nya prioriteringar för att nå målen i miljöprogrammet. 

 

 

 

 



 
      Revisionen 

Vidare rekommenderar vi nämnderna att: 

 

 Tydliggöra hur nämnden bland annat genom målstyrning och konkreta aktiviteter ska arbeta för 
att målen i miljöprogrammet uppfylls. 

 Förbättra användningen av det verksamhetssystem för uppföljning som Ystads kommun valt för 
sin uppföljning av mål och styrande dokument. 

 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 

framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av 

rekommendationerna ovan ska svar lämnas om ni håller med eller inte, vilka åtgärder som kommer att 

vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 2023-04-25. 

 
 

På uppdrag av Ystads kommuns revisorer  
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