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Revisionsrapport: Granskning av kommunens arbete med vattenkvalitet i 
sjöar 
KPMG har av Huddinge kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunens arbete med att 
förbättra vattenkvaliteten, i syfte att nå miljökvalitetsnormerna, bedrivs på det sätt som beslut och 
normer anger. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunens arbete med att förbättra vattenkvalitén i 
syfte att nå miljökvalitetsnormerna bedrivs på det sätt som beslut och normer anger. Vår samman-
fattande bedömning är att den delvis är effektiv och ändamålsenlig.   

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att klimat- och stadsmiljö-nämndens 
arbete utifrån dess ansvar för kommunens vattenvårdande åtgärder bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, 
men att det sannolikt inte är tillräckligt för att uppnå miljökvalitetsnormerna inom angiven tid. 
Uppföljning av målen för Tyresåns vattenvårdsförbund visar att det krävs en generellt ökad åtgärdstakt 
för att uppnå vattendirektivets krav på god vattenkvalitet, vilket även innefattar sjöarna och 
vattendragen i Huddinge kommun. Enligt kommunens miljöbokslut 2019 var Vatten det enda temaom-
råde i miljöprogrammet som inte hade en godtagbar måluppfyllelse som helhet. Sammanfattningsvis 
konstaterades risken vara stor för att kommunen inte kommer att uppnå de miljökvalitetsnormer och 
god vattenstatus som fastställts för sjöar och vattendrag inför 2021 och 2027. 

Vi kan i granskningen också konstatera att det finns en otydlighet kring ansvarsfördelningen rörande 
klimat- och stadsmiljönämndens övergripande samordningsuppdrag på miljöområdet inklusive vatten-
vårdsarbetet och kommunstyrelsens uppsiktsplikt på området. Sammanfattningsvis finns behov av att 
tydliggöra struktur och former för klimat- och stadsmiljönämndens uppföljning av de andra 
nämnderna och bolagen, samt av att utveckla ägarstyrningen inom miljöområdet. Det kommer tydligt 
till uttryck i relation till Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA).  

Med utgångspunkt från våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi: 

• Klimat- och stadsmiljönämnden och kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans 
tydliggöra processerna kopplat till klimat- och stadsmiljönämndens samordningsuppdrag, 
samt se över behovet av förbättrad styrning, uppföljning och samordning i relation till SVOA.  

• Klimat- och stadsmiljönämnden får i uppdrag att dels göra en årlig samlad uppföljning av mål-
uppfyllelsen och genomförandet av åtgärderna i respektive lokal åtgärdsplan (LÅP) i anslut-
ning till kommunens miljöbokslut, dels redovisa den årliga uppföljningen av vattenvårdsför-
bundets åtgärdsprogram för nämnden och fullmäktige. För att få en helhetsbild av genom-
förandet av LÅP bör uppföljningen av den omfatta redovisning av från andra kommuner 
inrapporterad status för de åtgärder som dessa ansvarar för. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med KLN ta fram ett förslag till en revidera 
dagvattenstrategi för att bland annat tydliggöra dess målsättningar, samt kompletterande 
riktlinjer omfattande konkreta nivåer för tillåtna dagvattenutsläpp i kommunen. 
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Revisorerna beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och klimat- och 
stadsmiljönämnden för yttrande senast den 14 maj 2021 och för kännedom till kommunfullmäktige. 
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