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Kommunfullmäktige 

Granskning av hållbarhetsarbetet utifrån Agenda 2030 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har KPMG granskat 
kommunens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har förutsättningar för ett effektivt 
hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030 i kommunens verksamheter. 

Den sammanfattande bedömningen i granskningsrapporten är att kommunen inte har haft till 
räckliga förutsättningar för ett effektivt hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030 i kommunens 
verksamheter men att kommunstyrelsen och nämnderna under 2020 lagt en grund för att möta de 
brister som finns. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi: 

• att kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå ett förtydligande av sitt reglemente omfattande en 
tydlig styrande, ledande och samordnande roll för kommunens hållbarhetsarbete. 

• att kommunstyrelsen tydliggör uppdraget och mandatet för tjänstepersonsgruppen för miljö 
programmet och förvaltningarnas representanter 

• att kommunstyrelsen och nämnderna genomför väsentlighetsanalyser och identifierar vilka mål 
och delmål i Agenda 2030 som är relevanta för den egna verksamheten. 

• att kommunstyrelsen och nämnderna inför arbetet med verksamhetsplan och budget 2022 an 
vänder väsentlighetsanalyser tillsammans med kommunens miljöprogram och andra relevanta 
styrdokument för att utifrån inriktningsmålen identifiera och formulera mätbara förväntade re 
sultat. 

• Att kommunstyrelsen tar fram en grundläggande utbildning med fokus på praktisk tillämpning 
som respektive nämnd kan anpassa till sin egen verksamhet för att konkretisera hållbarhetsar 
betet utifrån medarbetarnas vardag. 

• Att kommunstyrelsen tar fram en övergripande kommunikationsstrategi till stöd för genomfö 
randet av kommunens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030, liksom kommunikationsplaner 
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till stöd för genomförandet av andra styrdokument såsom miljöprogrammet och den kommande 
klimatstrategin. 

Rapporten överlämnas för kännedom och beaktande i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna 
rutinerna för rapportering. 

Vi önskar att kommunstyrelsen inhämtar svar från samtliga berörda nämnder och därefter åter 
kommer med ett sammanställt svar senast 2021-02-26. 

För kommunens revisorer 

-~ 
Thomas Boström 
Ordförande 


