Västerås stads revisorer

SENASTE NYTT Nr 84 – 2020
Granskning av stadens hållbarhetsarbete och Agenda 2030
Granskningens inriktning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY
genomfört en granskning av stadens hållbarhetsarbete
och Agenda 2030. Syftet är att bedöma huruvida
kommunen har ändamålsenliga och effektiva processer
för att underbygga och möjliggöra uppfyllnad av
fullmäktiges hållbarhetsrelaterade mål samt Agenda
2030.

Iakttagelser och slutsatser
Vår sammanfattande bedömning är kommunstyrelsen, i
huvudsak, har tillräckliga strukturer och förutsättningar
för att underbygga och möjliggöra uppfyllnad av
fullmäktiges hållbarhetsrelaterade mål samt Agenda
2030.


Det finns en tydlig och dokumenterad
ansvarsfördelning för verksamhetsområdet
strategisk samhällsutveckling.



I och med de strategiska utvecklingsområdena,
vilka har en tydlig koppling till Agenda 2030, har
staden även identifierat väsentliga områden
specifika för Västerås.



Det genomförs analyser och arbete i
samverkansgrupper för att integrera Agenda
2030 i stadens verksamheter.



Vi ser positivt på att staden har vedertagna
samverkansprocesser för att kontinuerligt
diskutera frågorna, såväl som för att samla in
information.

Vi bedömer däremot att det finns ett behov av översyn
för att säkerställa en koppling mellan styrdokumenten
samt för att bedöma om nyare styrdokument kan ersätta
äldre. Detta för att säkerställa en sammanhållen
styreffekt där målen inte är för många och ambitionerna
är tydliga för organisationen.
Kommunstyrelsen bör även tydliggöra kraven som ska
gälla för bolagskoncernen, bland annat avseende
efterlevnad och uppföljning av program och planer, såväl
som eventuella krav på deltagande i relevanta forum.
Det finns ett behov av att utveckla mer kvalificerade och
strukturerade analyser inom hållbarhetsområdet såväl
som en samordnad uppföljning av styrdokumenten inom
hållbarhetsområden. Staden har här påbörjat ett arbete,
vilket vi ser positivt på. Vi har bedömt att det finns ett
pågående arbete för att genomföra samtliga aktiviteter i
miljö- och klimatsatsningen för 2020. Kommunstyrelsen
behöver dock fortsätta arbetet med att genomföra
samtliga aktiviteter.

Vi bedömer det angeläget att staden tar fram en
handlingsplan i enlighet med direktiv i programmet för
social hållbarhet. Detta för att tydliggöra vilka
prioriteringar och aktiviteter som staden behöver
genomföra för att uppnå programmets ambitioner.

Rekommendationer
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderas att
kommunstyrelsen:














Genomför en översyn av styrdokumenten inom
hållbarhetsområdet med syfte att säkerställa
en koppling mellan styrdokumenten samt för
att bedöma om nyare styrdokument kan
ersätta äldre. Detta för att säkerställa en
sammanhållen styreffekt där målen inte är för
många och ambitionerna är tydliga för
organisationen.
Tydliggör kraven som ska gälla för
bolagskoncernen, bland annat avseende
efterlevnad och uppföljning av program och
planer, såväl som eventuella krav på
deltagande i relevanta forum.
Fastställer en handlingsplan till programmet för
social hållbarhet, i enlighet med programmets
direktiv.
Fortsätter arbetet med att genomföra samtliga
aktiviteter i klimat- och miljösatsningen för
2020.
Utvecklar mer kvalificerade och strukturerade
analyser inom hållbarhetsområdet och fullt ut
implementerar det nya uppföljningsverktyg
med nyckeltal för hållbarhetsområdet.
Systematiserar och utvecklar en mer
(formaliserad) samordnad uppföljning av
styrdokumenten inom hållbarhetsområdet.
Säkerställer att samtliga verksamhetsområden
och processägare inkommer med risk- och
internkontrollplaner i enlighet med Riktlinje för
riskhantering och intern kontroll.

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten till
kommunfullmäktige. Rapporten är publicerad på stadens
hemsida www.vasteras.se
För ytterligare information, kontakta revisionens ordförande
Asta Matikainen Lecklin tfn: 076-896 43 86 eller
revisionssamordnare Christel Modin tfn: 076-569 48 43.
Oktober 2020

