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Miljöprogrammet – Hållbar energianvändning 
(rapport 2017:9) 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning för att bedöma om 

staden har en tillräcklig styrning och uppföljning av miljöprogram-

mets övergripande mål ”Hållbar energianvändning”. Förutom kom-

munstyrelsen har fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämn-

den, Stockholms stadshus AB, Stockholmshem samt SISAB ingått i 

granskningen. 

Bedömning 

Kommunstyrelsens uppföljning av miljöprogrammet har skett i en-

lighet med programmets intentioner. Styrningen och uppföljningen 

av miljöprogrammet kan dock utvecklas vad avser förtydliganden 

av uppföljningsansvarigas ansvar men även av definitioner. Vidare 

behöver kvalitetssäkringen av den statistik avseende energiförbruk-

ningen som redovisas utvecklas för att bl.a. underlätta jämförelser 

och analyser. Kommunstyrelsen bör klargöra hur kommunfullmäk-

tige kan få information om hur arbetet med Stockholms miljöpro-

gram fungerar utifrån ett långsiktigt perspektiv.  

 

Fastighetsnämnden, som är en stor fastighetsförvaltare i staden, be-

höver utveckla styrningen och uppföljningen av målet ”Hållbar 

energianvändning” samt förbättra kontrollen av energiförbruk-

ningen i de fastigheter som förvaltas  

Rekommendationer 

 Kommunstyrelsen bör klargöra hur kommunfullmäktige på 

bästa sätt kan få information om hur stadens miljöarbete bedrivs 

med ett långsiktigt perspektiv och enligt Stockholms miljöpro-

gram. 

 

 Fastighetsnämnden behöver utveckla styrningen och kontrollen 

av energiförbrukningen i sina fastigheter. Energiuppföljningssy-

stemet bör implementeras. Styrdokument behöver gås igenom 

och de som inte gäller tas bort.  

 



 

 

 

 Sida 2 (2) 

 
 

 
 

Miljöprogrammet – Hållbar 

energianvändning (rapport 2017:9) 

 

 Kvalitetssäkring av de uppgifter som nämnder och bolag rappor-

terar samt grunder för beräkningar behöver utvecklas och be-

greppen ensas för att underlätta jämförelser och analyser. Kom-

munstyrelsen som ansvarar för uppföljningen av Stockholm 

stads miljöprogram bör ansvara för detta arbete. 

 

 

Revisorerna i revisorsgrupp 1 beslutade 2017-11-13 att överlämna 

rapporten till kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, miljö- och häl-

soskyddsnämnden, Stockholms stadshus AB, AB Stockholmshem 

samt Skolfastigheter i Stockholm AB. Yttrande har begärts in till re-

visorsgrupp 1 senast den 16 februari 2018. 

 

Frågor om rapporten besvaras av: 

Förtroendevald revisor Michael Santesson, 070-327 04 79 

Förtroendevald revisor Sven Lindeberg, 070-738 68 86 

Förtroendevald revisor Håkan Apelkrona 070-994 44 80 

Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465 

 


