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Murat Özbalci (C), ordf.         
Gun Friberg (S), 1:e vice ordf.          

Bodil Hellberg (L), 2:e vice 
ordf. 

        

Thomas Fredriksson (S)         
Stefan Olofsson (S)          

 Bengt Tollstadius (C)         
Eva Nilsson (M)         

Bengt Nilsson (M)         
Linda Arenhag (KD)          

Anton Holmberg (SD)         
Harri Rosqvist (SD)         

Richard Mattsson (SD)         
Petra Jansdotter (SD)          

        
ERSÄTTARE         

Fredrik Karlsson (M)            
Florian Bobocea (S)         

Magnus Johansson (S)         
Anna-Lena Olsson (SD)         

Pernilla Nielsen (M)         
Sten Hugosson (SD)         

Johan Strand (S)          
        

Totalt          
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

 
Bin §  
 
Ekonomiuppföljning Centrum 
 
Sammanfattning: 
Per-Johan Flenner, rektor för område centrum, presenterar verksamhetens 
ekonomi efter november månad samt en prognos för helåret. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

Bin §  
 
Ekonomiuppföljning Väst 
 
Sammanfattning: 
Per-Olof Ganestam, rektor för område väst, presenterar verksamhetens 
ekonomi efter november månad samt en prognos för helåret. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

Bin §  
 
Ekonomiuppföljning Björnekullaskolan 
 
Sammanfattning: 
Henrik Nilsson, rektor för Björnekullaskolan, presenterar verksamhetens 
ekonomi efter november månad samt en prognos för helåret. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

Bin § 

Månadsuppföljning för bildningsnämnden 2021-11-30 
Dnr BiND 2021/55 

Sammanfattning 
Bildningsnämnden rapporterar en positiv avvikelse om 2,0 mkr efter 
november månad. 

Förskolan går med ett överskott om +5,5 mkr, fritidshemmen +0,5 mkr, 
grundskolan går med ett underskott om -6,0 mkr, grundsärskolan går med ett 
överskott om +0,5 mkr och övriga verksamheter går med ett överskott om 
+1,5 mkr. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning per 2021-11-30 

Bildningsnämndens beslut 

Expedieras: 
Akten 
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Åstorps kommun 

BIN Månadsuppföljning 

Bildningsnämnden   November 2021  

Beslutad av: 

Nämndsnamn 20xx-xx-xx 

DNR 20xx/xx     
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BIN Månadsuppföljning 

Bildningsnämnden 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattande kommentarer till nämnd ........................................................ 3 

2 Helårsprognos övergripande till nämnd ............................................................. 4 

3 Helårsprognos verksamhetsspecifik till nämnd .................................................. 5 

3.1 Förskola ...............................................................................................................................5 

3.2 Fritidshem ............................................................................................................................5 

3.3 Grundskola ...........................................................................................................................5 

3.4 Grundsärskola ......................................................................................................................5 

3.5 Gymnasieskola .....................................................................................................................5 

3.6 Övriga verksamheter ............................................................................................................6 
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BIN Månadsuppföljning 

Bildningsnämnden 

1 Sammanfattande kommentarer till nämnd 

Bildningsnämnden rapporterar en positiv avvikelse om 2,0 mkr efter november månad. 

Förskolan går med ett överskott om +5,5 mkr, fritidshemmen +0,5 mkr, grundskolan går med 

ett underskott om -6,0 mkr, grundsärskolan går med ett överskott om +0,5 mkr och övriga 

verksamheter går med ett överskott om +1,5 mkr. 
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BIN Månadsuppföljning 

Bildningsnämnden 

2 Helårsprognos övergripande till nämnd 

  Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Statsbidrag 50 722,0 55 449,0 41 949,0 13 500,0 

Övriga intäkter 38 194,0 39 822,0 43 022,0 -3 200,0 

Summa intäkter 88 916,0 95 271,0 84 971,0 10 300,0 

Personalkostnader -327 548,0 -358 049,0 -352 249,0 -5 800,0 

Lokalkostnader -40 006,0 -43 710,0 -43 210,0 -500,0 

Övriga kostnader -157 555,0 -167 804,0 -165 804,0 -2 000,0 

Avskrivningar, räntor -6 068,0 -6 610,0 -6 610,0 0,0 

Summa kostnader -531 176,0 -576 173,0 -567 873,0 -8 300,0 

Summa Nettokostnader -442 261,0 -480 901,0 -482 901,0 2 000,0 
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BIN Månadsuppföljning 

Bildningsnämnden 

3 Helårsprognos verksamhetsspecifik till nämnd 

Verksamhet Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Förskola -92,6 -114,4 -119,9 5,5 

Fritidshem -14,9 -18,3 -18,8 0,5 

Grundskola -172,7 -209,4 -203,4 -6,0 

Grundsärskola -11,4 -13,4 -13,9 0,5 

Gymnasieskola -68,5 -81,6 -81,6 0,0 

Övriga verksamheter -37,5 -43,7 -45,2 1,5 

Nettoresultat -397,6 -480,8 -482,8 2,0 

3.1 Förskola 

Prognosen för förskolan blir +5,5 mkr (+4,5). De största orsakerna till överskottet är statlig 

kompensation för Corona sjuklöner, statsbidraget Mindre barngrupper och centrala volymer 

till följd av att barn i ålder 1-5 år inte varit i verksamhet i samma utsträckning som brukligt. 

Covid-19 har inneburit att barnens vistelsetid har minskat samt att färre barn vistas i 

förskolan. När barnen vistas mindre på förskolan eller helt uteblir stannar resurserna till viss 

del inom central förvaltning. Efterkontroller av inkomster har gett högre barnomsorgsintäkter 

vilket också bidragit till en förbättrad prognos. 

3.2 Fritidshem 

Prognosen för fritidshemmet landar på +0,5 mkr (0). Även för fritidshemmet blir effekten att 

när eleverna vistas mindre i verksamheten stannar resurserna till viss del inom central 

förvaltning vilket ger att överskott. 

3.3 Grundskola 

Prognosen för grundskolan landar på -6,0 mkr (-6,0). Underskottet har stabiliserats och ligger 

kvar på samma nivå som föregående månad. Genomgående för underskottet är negativa 

avvikelser inom olika personalgrupper, verksamma i det direkta arbetet med eleverna. 

De enheter som fortsatt aviserar ett större budgetunderskott är Rågen, Hyllinge, Tingdal och 

Kvidinge. Även barn placerade på Specialpedagogiska skolmyndigheten, institution och 

dövskola är kostnadsdrivande. 

3.4 Grundsärskola 

Prognosen för Grundsärskolan landar på +0,5 mkr (+0,5). En utökad budgetram för året samt 

en effektiv översyn av personalplaneringen bidrar till detta överskott. Inom grundsärskolans 

verksamhet redovisas även grundsärskolans fritidshem. 

3.5 Gymnasieskola 

Prognosen för gymnasieskolan landar på 0 mkr (0). Budgeten för eleverna i den 

interkommunala gymnasieskolan och gymnasiesärskolan antas balansera under året. Då 

volymer justeras efter kostnaderna två gånger per år garanteras verksamheten balans. 
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BIN Månadsuppföljning 

Bildningsnämnden 

3.6 Övriga verksamheter 

Övriga verksamheter har efter november månad ett överskott om +1,5 mkr (+1,0). 

Förändringen härleds till mindre förbättringar inom flera olika verksamheterna samt centralt 

överskott. 
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Bin §  
 
Verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden med förvaltning samt 
internbudget för bildningsnämnden 2022 
BIND 2021/130 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen är huvuddokumentet för nämndens och förvaltningens 
styrning och planering. Planen omfattar nämndens styrning med nämndsmål, 
prioriterade områden och internbudget – alltså de delar som nämnden beslutar 
om. Planen omfattar även förvaltningens plan för verkställande, med en 
beskrivning av hur nämndsmålen ska nås. Denna del som rör verkställandet ägs 
av förvaltningen och presenteras för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från BinAu 2021-12-08 § 116 
Tjänsteskrivelse (denna skrivelse) från Annika Hoppe (2011-11-29) 
Förslag till Verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden och dess förvaltning  
 
Bildningsnämndens beslut 
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Bildningsnämndens
Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-12-08

Binau §116

Verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden med förvaltning samt
internbudget for bildningsnämnden 2022
BIND 2021/130

Sammanfattning
Verksamhetsplanen är huvuddokumentet för nämndens och förvaltningens
styrning och planering. Planen omfattar nämndens styrning med nämndsmål,
prioriterade områden och internbudget - alltså de delar som nämnden beslutar
om. Planen omfattar wen förvaltningens plan för verkställande, med en
beskrivning av hur nämndsmålen ska nås. Denna del som rör verkställandet
ägs av förvaltningen och presenteras för nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (denna skrivelse) från Annika Hoppe (2011-11-29)

Förslag till Verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden och dess förvaltning

Yrkande

Ordförande yrkar att materialet inför bildningsnämndens sammanträde
skriftligen kompletteras med vilka mål i Agenda 2030 som rör skolans arbete.

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att
Att anta verksamhetsplanens nämndsmål, prioriterade områden samt
intembudget.

Att ge förvaltningschef rätt att omfördela medel inom befintlig ram.

Anton Holmberg (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.

Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Bildningsnämndens arbetsutskotts beslut
Bildningsnämndens arbetskott beslutar
Att materialet inför bildningsnämndens sammanträde skriftligen kompletteras
med vilka mål i Agenda 2030 som rör skolans arbete.

Att föreslå bildningsnämnden att
Att anta verksamhetsplanens nämndsmål, prioriterade områden samt
internbudget.

Att ge förvaltningschef rätt att omfördela medel inom befintlig ram.

Expedieras:
Akten, Bildningsnämnden

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

A^
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Bildningsnämnden 
 
Verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden med förvaltning samt 
internbudget för bildningsnämnden 2022 
BIND 2021/130 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen är huvuddokumentet för nämndens och förvaltningens styrning och 
planering. Planen omfattar nämndens styrning med nämndsmål, prioriterade områden och 
internbudget – alltså de delar som nämnden beslutar om. Planen omfattar även 
förvaltningens plan för verkställande, med en beskrivning av hur nämndsmålen ska nås. 
Den del som rör verkställandet ägs av förvaltningen och presenteras för nämnden. 
 
Nämndsmålen som föreslås är desamma som bildningsnämnden antog tidigare under 2021 
(beslut 2021-05-26). Utöver den önskade inriktning som nämndsmålen anger, kan nämnden 
även föreslå politiskt prioriterade områden som förvaltningen ska beakta i sin 
verkamhetsplan.  
Nämndens internbudget utgår ifrån kommunfullmäktiges beslutade budgetramar samt 
investeringsbudget. 2021-10-25 beslutade fullmäktige om budgetramar för 2022. 
Bildningsnämndens ram förstärktes därmed med 5,5 mkr med hänvisning till 
kvalitetshöjande åtgärder. Nämnden har under 2021 även tilldelats medel för att 
kompensera löneökningar, hyresregleringar, lokaländringar mm. Bildningsnämndens 
investeringsbudget redovisas per investeringsprojekt och uppgår till 14.7 mkr.  
 
Förslag till beslut 
Att anta verksamhetsplanens nämndsmål, prioriterade områden samt internbudget. 

Att ge förvaltningschef rätt att omfördela medel inom befintlig ram.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe (2011-11-29) 

Förslag till Verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden och dess förvaltning (2021-11-
29). 

Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Barns bästa har beaktats i målarbetet som ligger till grund för nämndsmålen. 

Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej. 

 
 

 
Annika Hoppe 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-11-29 
Version  1 
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Verksamhetsplan 2022 

Bildningsnämnden 
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Verksamhetsplan 2022 
Bildningsnämnden     
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Verksamhetsplan 2022 

Bildningsnämnden 

Innehållsförteckning 

1 Verksamhetsplanens förutsättningar .................................................................. 3 

1.1 Visionsstyrning ....................................................................................................................3 

1.2 Principer för styrning och ledning .......................................................................................4 

1.3 Nämndens uppdrag ..............................................................................................................4 

2 Nämndens styrning ................................................................................................ 5 

2.1 Nämndsmål ..........................................................................................................................5 

2.2 Nämndens prioriterade områden 2022 .................................................................................7 

2.3 Internbudget .........................................................................................................................8 

3 Förvaltningens plan för verkställande .............................................................. 14 

3.1 Förvaltningens uppdrag .....................................................................................................14 

3.2 Verksamheternas uppdrag och huvudprocesser .................................................................14 

3.3 Riktade insatser under 2022 ...............................................................................................16 
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Verksamhetsplan 2022 

Bildningsnämnden 

1 Verksamhetsplanens förutsättningar 

Verksamhetsplanen är huvuddokumentet för nämndens och förvaltningens interna styrning 

och planering. Den omfattar två huvuddelar: den första är Nämndens styrning - med 

nämndsmål, prioriterade områden och internbudget - och den andra delen är Förvaltningens 

plan för verkställande - med en beskrivning av hur nämndsmålen ska nås. Nämnden beslutar 

om innehållet under Nämndens styrning, medan förvaltningen beslutar om sin plan för 

verkställande, som ska presenteras för nämnden. 

I verksamhetsplanen ingår också uppdragsbeskrivningar för nämnden respektive 

förvaltningen, där sådant som lagkrav, förutsättningar och omfattningar ingår. I nämndens 

styrning finns även de nyckeltal som används för att följa upp nämndsmålen. 

Verksamhetsplanens antagna nämndsmål, prioriterade områden och internbudget följs upp av 

respektive nämnd i deras delårs- och årsbokslut med förvaltningsberättelse. Innehållet i 

förvaltningens plan för verkställande följs upp på förvaltningsnivå, som ett underlag till 

uppföljningen av nämndsmål, prioriterade områden och internbudget. 

1.1 Visionsstyrning 

Visionsstyrningen utgör styr- och ledningsmodellens fundament och består av kommunens 

vision och kommunfullmäktiges inriktningsmål. Dessa uttrycker den kommunövergripande 

politiska viljan och ambitionen för vad vi strävar mot. Samtliga nämnder, styrelser och 

förvaltningar verkar för att vision och inriktningsmål uppnås. Nämndernas/förvaltningarnas 

verksamhetsplaner ska grundas på visionsstyrningen. Framför allt fungerar vision och 

inriktningsmål som utgångspunkt för vad som ska uppnås och nämnderna sätter nämndsmål 

som ska bidra till att uppnå vision och inriktningsmål. Åstorps vision och inriktningsmål är 

följande: 
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Verksamhetsplan 2022 

Bildningsnämnden 

1.2 Principer för styrning och ledning 

Tillitsbaserad styrning och ledning 

Åstorps kommunkoncern utgår från tillit som grundprincip för styrning och ledning. Det 

innebär att styrning och ledning präglas av ett helhetstänkande där verksamheterna samverkar 

över gränser för att lösa samhällsuppdraget, med fokus på invånarna. Tillit och öppenhet är 

grunden för en effektiv samverkan. Inom Åstorps kommunkoncern innebär tillitsbaserad 

styrning och ledning följande: 

 

God ekonomisk hushållning 

Kommunallagen anger att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning. Det innebär att 

kommunens begränsade resurser ska användas effektivt genom att planera för en hållbar 

ekonomi. En stabil och uthållig ekonomi är en förutsättning för att trygga en bra verksamhet 

som tillgodoser invånarnas behov av tjänsteutbud och service, anpassat till politiska 

prioriteringar och ändamålsenlighet. Kommunfullmäktige beslutar årligen i budgeten om mål 

för verksamhet och ekonomi (inriktningsmål och finansiella mål). De definierar vad god 

ekonomisk hushållning är i kommunen och anger med vilka ekonomiska ambitioner 

verksamheten ska bedrivas. 

1.3 Nämndens uppdrag 

Anvisning 

 

Skriv en kortfattad uppdragsbeskrivning för nämnden. Beskrivningen bör stämma överens 

med uppdragsbeskrivning i nämndens reglemente. 

Bildningsnämnden svarar som huvudman för kommunens verksamheter avseende förskola, 

grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskola, särvux, den kommunala 

undervisningen i svenska för invandrare (SFI), fritidsgårdsverksamhet samt kulturskolan. 

Bildningsnämndens uppgift är också att stimulera lärande och utveckling samt att arbeta mot 

alla former av utanförskap i nämndens verksamheter. Bildningsnämnden ansvarar för att 

utbildningen inom det offentliga skolväsendet i kommunen genomförs i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen och de bestämmelser som kan finnas i annan lag eller förordning. 

Bildningsnämnden har också ett ansvar att alltid sträva efter att samverka med andra nämnder 

i kommunen i syfte att skapa goda förutsättningar för kommunens utveckling. 
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Verksamhetsplan 2022 

Bildningsnämnden 

2 Nämndens styrning 

Nämndens styrning omfattar nämndsmål, nyckeltal för uppföljning, nämndens prioriterade 

områden samt nämndens internbudget. Det är genom denna del av verksamhetsplanen som 

nämnden styr inriktningen för varje verksamhetsår och därav är det innehållet i denna del som 

nämnden ska besluta om att anta. 

2.1 Nämndsmål 

Med vision och inriktningsmål som utgångspunkt för vad som ska uppnås, antar nämnden mål 

som ska bidra till de effekter som kommunfullmäktige vill uppnå. Nämndsmålen klarlägger 

nämndens ambition inom ramen för inriktningsmålen. Därmed tydliggörs också 

verksamhetens syfte och uppdrag. Utifrån de av fullmäktige beslutade inriktningsmålen har 

nämnden antagit följande nämndsmål, med nyckeltal för uppföljning: 

God livskvalitet 

Nämndsmål Nyckeltal för uppföljning 

Barn och elever är delaktiga i sitt lärande och har inflytande 

över sin vardag i förskola, skola och fritidshem. 

Andel barn, i åldern 4-5 år i förskolan, som anser att de får 

vara med och påverka hur de ska arbeta. (förvaltningens 

enkät/intervju) 

Elever i årskurs 5 som anser att de på lektionerna är med 

och påverkar på vilket sätt de ska arbeta med olika 

skoluppgifter, andel (%) 

Elever i årskurs 9 som anser att de på lektionerna är med 

och påverkar på vilket sätt de ska arbeta med olika 

skoluppgifter, andel (%) 

Elever i årskurs 5 som har studiero på lektionerna, andel 

(%) 

Elever i årskurs 9 som har studiero på lektionerna, andel 

(%) 

Andel elever på fritidshemmet som anger att de får vara 

med och påverka hur de ska arbeta på fritidshemmet 

(enkät/dialog) 

Andel elever på Komvux (IM och SFI) som anser att de på 

lektionerna är med och påverkar på vilket sätt de ska arbete 

med olika skoluppgifter 

Andel elever på Komvux IM och SFI) som upplever 

studiero på lektionerna. 

Personalen ska ha kunskap och kompetens att använda 

moderna digitala verktyg i sin undervisning. 

Andel gröna/godkända mätningar i LIKA "Ledarskap" ökar 

för varje år för att 2022 vara 100 % 

Andel gröna/godkända mätningar i LIKA "Infrastruktur" 

ökar för varje år för att 2022 vara 100 % 

Andel gröna/godkända mätningar i LIKA 

"Kompetensutveckling" ökar för varje år för att 2022 vara 

100 % 

Andel gröna/godkända mätningar i LIKA "Användning" 

ökar för varje år för att 2022 vara 100 % 

Möjlighet att växa 

Nämndsmål Nyckeltal för uppföljning 

Elevernas kunskapsresultat ska ligga över riksgenomsnittet Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
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Nämndsmål Nyckeltal för uppföljning 

delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, 

andel (%) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i engelska, kommunala 

skolor, andel (%) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, 

kommunala skolor, andel (%) 

Elever i åk 9 meritvärde kommunala skolor (exkl. 

nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen) 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. 

nyinvandrade och okänd bakgr.), kommunala skolor, andel 

(%) 

Meritvärde för pojkar i årskurs 9 i kommunala skolor, 

genomsnitt (17 ämnen) 

Mått 4. Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, 

kommunala skolor, andel (%) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i svenska, kommunala 

skolor, andel (%) 

Mått 3. Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat 

alla delprov för ämnesprovet i SV och Sv2, kommunala 

skolor, andel (%) 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 

kommunala skolor,  andel (%) 

Vi skapar förutsättningar för barn och unga att bli 

självständiga individer med hög tilltro till sin egen 

förmåga. 

Andel elever vars skolfrånvaro överstiger 5 % 

Elever i årskurs 9 som anger att de kan nå kunskapskraven i 

skolan om de försöker, andel (%) 

Elever i årskurs 5 som anger att de kan nå kunskapskraven i 

skolan om de försöker, andel (%) 

Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%) 

Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) 

Andel elever på Komvux (IM och SFI) som anger att de 

kan nå kunskapskraven i skolan om de försöker. 

Andel barn i åldern 4-5 år i förskolan, som känner sig 

trygga i förskolan. 

Andel elever på fritidshemmet som känner sig trygga 

Andel elever på Komvux (IM och SFI) som känner sig 

trygga i skolan 

Elevernas valkompetens ska öka (stärkt valkompetens) 

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, 

hemkommun, andel (%) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 

andel (%) 

Elever som avslutat årskurs 9 på våren och som ej återfanns 

i gymnasieskolan på hösten, hemkommun, andel (%) 

Uppföljning på individnivå som ger en samlad bild av 

Åstorps KAA arbete (statistik) 

Andel elever som gör omval i gymnasiet (statistik) 

Antal  unga 16-20 år som är inskrivna i kommunala 

aktivitetsansvaret KAA (Statistik från Skolverket) 

Alla verksamheter har inkluderande lärmiljöer med hög 

tillgänglighet i utbildningen för alla barn och elever. 

Elever i årskurs 5 som anser att lärarna hjälper dem i 

skolarbetet när de behöver det, andel (%) 

Elever i årskurs 9 som anser att lärarna hjälper dem i 
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Nämndsmål Nyckeltal för uppföljning 

skolarbetet när de behöver det, andel (%) 

Elever i årskurs 5 som anser att lärarna förklarar vad de ska 

göra i skolarbetet så att de förstår, andel (%) 

Elever i årskurs 9 som anser att lärarna förklarar vad de ska 

göra i skolarbetet så att de förstår, andel (%) 

Barn i förskolan, 4-5-åringar, som anger att "mina lärare 

förklarar vad vi ska göra så att jag förstår. 

Andel barn i förskolan, 4-5 åringar som anser att lärarna 

hjälper dem när de ska lära sig saker. 

SPSM Tillgänglighetsmodell med uppföljning av fysisk, 

pedagogisk och social miljö. 

Eleverna har god språk- och läskapacitet 

Kartläggning i förskolan med verktyget "TRAS" 

"Hitta Språket" i förskoleklass 

Skolverkets bedömningsstöd i åk 1-2 

Nya språket lyfter åk 1-6 

Hållbar framtid 

Nämndsmål Nyckeltal för uppföljning 

Öka barns och ungas kunskap, förståelse och hantering av; 

sin hälsa, sitt mående, sin kost, sina fysiska aktiviteter och 

sina natur- och kulturupplevelser. 

Minst två miljöcertifieringar per enhet under 2019-2022. 

Antal tillfällen per dag med pulshöjande aktiviteter. (enkät) 

Elevernas upplevelse av fysiskt och psykiskt mående (andel 

gott mående, %). (Levnadsvaneundersökningen) 

Andel elever i förskolan och grundskolan som tagit del av 

en kulturupplevelse minst 2 gånger per år. (enkät) 

Andel elever i verksamheterna som tagit del av 

naturupplevelser kontinuerligt under året. (enkät) 

God arbetsmiljö och kompetensförsörjning 
Genomsnittlig frisknärvaro inom bildningsnämndens 

verksamhetsområden. 

2.2 Nämndens prioriterade områden 2022 

Anvisning 

 

Här beskriver nämnden vilka utvecklingsområden som särskilt ska prioriteras under det 

kommande verksamhetsåret. I detta avsnitt kan nämnden ge förvaltningen uppdrag som är 

av mer specifik karaktär än nämndsmålen. Prioriteringarna bör relatera till de utmaningar 

som identifierats i nämndens omvärldsanalys. Nämnden måste inte ange något prioriterat 

område för verksamhetsåret, men möjligheten finns. 

I detta avsnitt har nämnden möjlighet att ange ett prioriterat område specifikt för det 

verksamhetsår som avses i verksamhetsplanen. Ett prioriterat område innebär att nämnden 

anger mer konkret vilket utmaningsområde som ska prioriteras särskilt under 

verksamhetsåret. Detta kan ta sig uttryck i ett konkret uppdrag till förvaltningen om något 

som ska åstadkommas under verksamhetsåret, med fokus på vad som ska åstadkommas och 

inte hur. 

Öka elevernas språk-, skriv- och läs-kapacitet genom uppdatering av rutiner och uppföljning 

samt kompetensutveckling för samtlig personal inom verksamhetsområde förskola, skola och 
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vuxenutbildning. 

Öka elevernas valkompetensförmåga genom utvecklat arbeta med karriärvägledning där en 

arbetsgrupp med representanter från samtliga skolor har uppdrag i detta arbete. 

Aktiv samverkan för b l a ökad frisknärvaro i skolan med deltagande i kommunövergripande 

arbetsgrupper. 

Arbete med Agenda 2030 mål 4 "god utbildning för alla". 

2.3 Internbudget 

Nämndens internbudget utgår ifrån kommunfullmäktiges beslutade budgetramar samt 

investeringsbudget. 

Anvisning 

 

Möjlighet att inledande beskriva förutsättningen för internbudgeten. 

2021-10-25 beslutade kommunfullmäktige om budgetramar för 2022. Bildningsnämndens 

ram förstärktes därmed med 5,5 mkr med hänvisning till svenska för invandrare (SFI) (2,6 

mkr), studiehandledning (1,3 mkr), förberedelseklass (0,5 mkr), elevhälsa (0,6 mkr) samt 

kulturtolk (0,5 mkr). 

Nämnden har under året även tilldelats medel för att kompensera volymer, löneökningar, 

hyresregleringar, fältsekreterare, livsmedelspriser och kapitalkostnader (19,3 mkr). 

Föreliggande internbudget 2022 utgår från den av kommunfullmäktige tilldelade ramen och 

utgör bildningsnämndens beslut om resurser i form av grundbelopp per verksamhet. 

Internbudgeten avser såväl driftsbudget som investeringsbudget. 

Nämndens ramar och förutsättningar 

Anvisning 

 

Här anges nämndens tilldelade budgetram enligt fullmäktigebeslut, både avseende drift- 

och investeringsbudget. Budgetens förutsättningar presenteras här, exempelvis i form av 

volymer (så som antal förskolebarn, elever och brukare) om det är relevant för 

driftbudgeten. 

Ekonomisk styrning och ansvar 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att förbättra prognossäkerheten, det finns dock flera 

faktorer som påverkar förskolor och skolors ekonomiska förutsättningar under och mellan 

budgetår. Budgetförutsättningarna som förtydligas i detta avsnitt är en viktig faktor som 

påverkar verksamheten men det finns även andra faktorer som har stor inverkan på 

verksamheternas förutsättningar och som i flera fall kan ha en större påverkan än just 

förändringen i budgetförutsättningarna. Sådana faktorer är exempelvis enhetens storlek, 

förändring i barn- och elevantal, förändring i socioekonomiska förutsättningar, 

organisationsförändringar, statsbidrag och pandemier. Bildningsnämndens budgetram 

omfattar kostnadsansvar för samtliga barn och elever i åldrarna 1-20 år, folkbokförda i 

Åstorps kommun, oberoende av huvudman. 

Bildningsnämndens budget justeras årligen med volymförändring med ursprung i 

befolkningsförändring. Avstämningar görs två gånger per år. Justeringen kommer aldrig att 
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vara kostnadsdrivande. 

Bildningsnämnden och dess förvaltning följer den ansvarsstruktur som slås fast i kommunens 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning och styr- och ledningsmodell. Budgetuppföljning 

sker på förvaltningsnivå, verksamhetsnivå, områdesnivå och enhetsnivå. Varje nivå ansvarar 

för att inte överskrida tilldelade resurser. Vid befarat underskott upprättas åtgärdsplan. 

Under verksamhetsåret görs månatlig ekonomisk uppföljning och prognos med redovisning 

av avvikelser i förhållande till budget. Nämnden fastställer sin ekonomiuppföljning månadsvis 

och redovisar den till kommunstyrelsen enligt fastställd plan. Efter augusti månad lämnas 

delårsrapport. I samband med rapporten görs även en uppföljning av nämndens mål. 

Verksamhetschef (och rektor med områdesansvar) kan göra anpassningar i förhållande till 

respektive enhets intäkt- och kostnadsutveckling och beslutar om utjämning av avvikelser 

mellan de organisatoriska enheterna. Beslut om omfördelning av medel redovisas och prövas i 

samband med uppföljningar. 

Förvaltningschef kan besluta att en enhet inte fullt ut ska få disponera temporära 

överskottsresurser för att balansera andra enheters eventuella negativa avvikelser. 

Omfördelning mellan enheter/verksamheter beslutas av förvaltningschef. 

Statsbidrag 

Bidrag från staten är en av de faktorer som påverkar verksamheten. I de fall statsbidrag är 

kända lyfts de med i budgetarbetet för kommande år och ger verksamheten bra 

planeringsförutsättningar. I de fall statsbidrag tillkommer under innevarande år försvåras 

verksamhetens arbete och uppgjorda planer förändras. Större statsbidrag som är kända och 

kommer att lyftas med i bildningsnämndens budget 2022 är Likvärdig skola (15,8 mkr), 

Lärarlönelyftet (4,4 mkr), Karriärstjänster (2,5 mkr) och Skolmiljarden (1,9 mkr). 

Nedan beskrivs bildningsnämndens budgetförutsättningar utifrån kommunfullmäktiges 

beslutade ram. Tillsammans med nämndens bedömning avseende omfördelningar inom ram 

medförs ändrade förutsättningar för främst förskola och grundskola. Bildningsnämndens 

budgetram ökar med 24,8 mkr mellan åren 2021 och 2022. Merparten av ökningen består av 

kostnadsökningar i verksamheten. De mest tongivande kostnadsökningarna är kopplade till 

volymer, löner och lokaler. I budgetförändringen finns även en neddragning av ram för 0,5 

tjänst nämndsekreterare (-0,3 mkr) samt en ökning av ram för 1,0 tjänst i Mobila teamet (0,6 

mkr), 1,0 tjänst Kulturtolk (0,5 mkr) samt reglering av kapitalkostnader (0,9 mkr). Lägg till 

detta 1-årsposter i studiehandledning, förberedelseklass, elevhälsa och svenska för invandrare 

(5,0 mkr). 

Budget 2021 exkl kapkostnader KF 2020-11-23 -458,4 

  

Hyresreglering och lokaländringar -1,5 

Nämndsekreterare -0,5 tj 0,3 

Mobila teamet 1,0 tj -0,6 

Lönerevision -9,4 

Volymer -5,4 

Kulturtolk -0,5 

Övriga justeringar -1,9 

  

1 -årsposter  

Studiehandledning -1,3 
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Budget 2021 exkl kapkostnader KF 2020-11-23 -458,4 

Förberedelseklass -0,5 

Elevhälsa -0,6 

SFI -2,6 

  

Budget 2022 exkl kapkostnader KF 2021-10-25 -482,4 

  

Intern ränta -0,3 

Avskrivningar -8,3 

  

Budget 2022 inkl kapkostnader KF 2021-10-25 -491,0 

  

Volymbudget BIN 

Verksamhet Volym* 2022 

Förskola 1 032 

Fritidshem 1 670 

Grundskola 2 344 

Gymnasium 678 

Komvux 400 

Grundsärskola 38 

Summa 6 162 

*Volym: Antal 

Driftbudget BIN 

Verksamhet (mkr) Budget 2021 Budget 2022 

Nämnd -0,7 -0,7 

Central administration och förvaltning -6,1 -7,9 

Central post (kapitalkostnader) -7,8 -8,6 

Kulturskolan -4,1 -4,1 

Öppen förskola -2,1 -2,7 

Förskola -114,6 -115,5 

Öppen fritidsverksamhet -1,3 -1,4 

Fritidsgård -3,9 -4,1 

Fritidshem -17,6 -18,8 

Förskoleklass -8,9 -9,2 

Grundskola -190,9 -204,6 

Grundsärskola -13,3 -13,9 

Gymnasieskola (inkl IM) -79,8 -81,6 

Gymnasiesärskola -3,1 -3,1 

Grundläggande vuxenutbildning -3,2 -3,3 
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Gymnasial vuxenutbildning -5,2 -5,2 

Särvux -0,2 -0,2 

SFI -3,4 -6,1 

Summa -466,2 -491,0 

Avsnittet nedan redogör mer konkret för hur beskrivna förutsättningar påverkar respektive 

verksamhetsform. Inom parentes 2022/2021 års grundbudget. 

Nämnd (-0,7 mkr/-0,7 mkr) består av kostnader för bildningsnämndens politiska verksamhet 

(främst arvoden och kostnadsersättningar). I övrig drift ingår kostnader för premier samt 

medel för utbildning av ledamöter. 

Central administration och förvaltning (7,9 mkr/6,1 mkr) består av kostnader för central 

administration 6,1 mkr samt central förvaltning för kostnader kopplade till förmånsportalen 

Benify 0,8 mkr, Office365 0,7 mkr samt Övrigt 0,3 mkr. 

Kulturskola (4,1 mkr/4,1 mkr) består av kostnader för kulturverksamhet. Mindre 

kompensation för lönerevision och lokalindex har skett. 

Öppen förskola (2,7 mkr/2,1 mkr) består av kostnader för kommunens familjecentraler. 

Ramökning för Kulturtolk 0,5 mkr samt mindre kompensation för lönerevision och 

lokalindex. 

Förskola (115,5 mkr/114,6 mkr) består av kostnader för barnomsorg. Ramökning för 

demografisk förändring 1,2 mkr, lönerevision 2,8 mkr, lokalindexhöjning 0,4 mkr, minskning 

av lokalbestånd (Gruvparken och Folkets hus) -0,6 mkr, livsmedelskostnad 0,1 mkr samt 

minskning av elevpeng till förmån för grundskolan -3,0 mkr. 

Öppen fritidsverksamhet (1,4 mkr/1,3 mkr) består av kostnader för ej inskriven 

fritidsverksamhet i åldern 10-12 år. Mindre kompensation för lönerevision har skett. 

Fritidsgård (4,1 mkr/3,9 mkr) består av kostnader för kommunens fritidsgårdsverksamhet. 

Mindre kompensation för lönerevision och lokalindex har skett. 

Fritidshem (18,8 mkr/17,6 mkr) består av kostnader för inskriven fritidsverksamhet i åldern 

6-12 år. Ramökning för demografisk förändring 0,5 mkr och lönerevision 0,7 mkr har skett. 

Förskoleklass (9,2 mkr/8,9 mkr) består av kostnader för 6-årsverksamhet. Ingen demografisk 

förändring har skett. Mindre kompensation för lönerevision, lokalindex och 

livsmedelskostnad har skett. 

Grundskola (204,6 mkr/190,9 mkr) består av kostnader för grundskola i åldern 7-15 år. 

Ramökning för demografisk förändring 2,3 mkr, lönerevision 4,2 mkr, lokalindexhöjning 

0,5 mkr, ökning av lokalbestånd (Folkets hus) 0,4 mkr livsmedelskostnad 0,3 mkr, 1,0 tjänst i 

Mobila teamet 0,6 mkr samt ökning av elevpeng till följd av omfördelning av medel från 

förskolan 3,0 mkr. 1-årsposter i form av studiehandledning 1,3 mkr, förberedelseklass 0,5 mkr 

samt elevhälsa 0,6 mkr. 

Grundsärskola (13,9 mkr/13,3 mkr) består av kostnader för grundsärskola i ålder 7-15 år. 

Omfördelning av modul på Rågenskolan samt mindre kompensation för lönerevision har 

skett. 

Gymnasieskola (81,6 mkr/79,8 mkr) består av kostnader för gymnasieskola i ålder 16-18 år 

innefattande både interkommunal verksamhet (ca 90%) och individuella programmet på 

Vuxenutbildningen (ca 10%). Ramökning för demografisk förändring 1,4 mkr samt 

kompensation för lönerevision 0,4 mkr. 

Gymnasiesärskola (3,1 mkr/3,1 mkr) består av kostnader för gymnasiesärskola i ålder 16-18 
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år och innefattar enbart interkommunal verksamhet. Ramökning för demografisk förändring i 

denna ålderskategori har tillfallit gymnasieskolan. 

Vuxenutbildningen (14,8 mkr/12,0 mkr) består av kostnader för grundläggande, gymnasial 

och särskild vuxenutbildning samt svenska för invandrare (SFI). Mindre kompensation för 

lönerevision 0,5 mkr har skett samt riktad 1-årspost i form av budgetmedel till SFI 2,3 mkr. 

Investeringsbudget 

Anvisning 

 

Möjlig inledande kommentar till tabell. 

Bildningsnämnden och dess förvaltning tilldelas 2022 14,7 mkr i investeringsram av 

kommunfullmäktige per projekt. 

Projekt (tkr) Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Möbler personalrum, arbetsrum -730 -280 -430 

Möbler klassrum, avdelningar -2 530 -740 -760 

Maskinpark kök och städ -840 -300 -300 

Akustikmiljö -1 685 -250 -200 

Media, smartboard, projektor -1 405 -340 -310 

Elevskåp och korridorer -400 -200 -180 

Barnvagnar, cyklar, lådcyklar -320 -50 -50 

Inventarier textilslöjd och träslöjd -100 -300 -200 

Inventarier utemiljö -1 630 -890 -800 

Inventarier övriga -1 530 -580 -570 

Ny idrottshall Tingdalskolan ljud och bild -300 -100 -50 

Ny förskola Kvidinge inomhusmiljö -1 000 -100 -100 

Ny förskola Kvidinge Wifi och IT -200 -50 -50 

Ny förskola Kvidinge utemiljö -1 000 -100 -100 

Nya Haganässkolan inventarier 0 0 -4 000 

Nya Haganässkolan accesspunkter 0 0 -800 

Accesspunkter övriga lokaler -1 000 -1 000 -1 000 

    

Summa -14 670 -5 280 -9 900 
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Summa    



14 

Verksamhetsplan 2022 

Bildningsnämnden 

3 Förvaltningens plan för verkställande 

Anvisning 

 

Förvaltningen redovisar sin plan för verkställande för nämnden. 

Förvaltningens plan för verkställande beskriver hur nämndsmål och prioriterade områden 

(uppdrag) för verksamhetsåret ska omsättas i praktiken, det vill säga hur verkställandet ska gå 

till och vad förvaltningen planerar att genomföra under verksamhetsåret för att nå målen. 

3.1 Förvaltningens uppdrag 

Anvisning 

 

Här beskrivs förvaltningens uppdrag och vad som reglerar förvaltningens verksamheter. 

Bildningsförvaltningen ansvarar för att verkställa och utveckla de olika verksamheterna inom 

bildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. 

3.2 Verksamheternas uppdrag och huvudprocesser 

Anvisning 

 

Här beskriver varje verksamhet sitt uppdrag och de huvudprocesser man har (avser 

beskrivning av verksamhetens löpande processer, medan sådant som är mer av 

utvecklingsprojekt eller särskilda satsningar bör ingå under nästa avsnitt: "Riktade 

insatser"). 

Central administration 

Central administration är en servicefunktion för politik, ledning och medarbetare. Stödet är 

administrativt med bl. a. rutiner och riktlinjer, utvecklingsstrategier, stöd i att kvalitetssäkra 

verksamheten . 

Centrala resursenheten 

Centrala resursenheten arbetar i huvudsak förebyggande inom följande områden; elevhälsan, 

mobila teamet och Pedagogiskt mediacentrum. 

Kulturskolan 

Kulturskolan är en icke lagstadgad verksamhet som arbetar fritt utanför skolans ordinarie 

uppdrag men interagerar och samverkar med bl.a.  grundskola, förskola och kultur- och 

fritidsnämndens ansvarsområden. Kurser för barn och unga erbjuds utanför ordinarie skoltid 

inom områdena konst, musik, sång, drama mm. Från och med 2022 är avgiften att delta i 

kulturskolans aktiviteter borttagen, i syfte att främja likvärdigheten för deltagande i 

kursutbudet. 

Förskola 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 
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Bildningsnämnden 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Förskolan har en egen läroplan och ska förbereda barnen för en fortsatt utbildning. 

I Åstorp finns det 18 förskolor i kommunal regi och det finns ca 800 barn, i åldern 1-5 år, i 

verksamheten. 

Grundskola 

Utbildningen ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Grundskolan ska ge eleverna kunskap och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna 

sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder 

eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. 

Utbildningen ska vara likvärdig för alla elever och ska bedrivas utifrån läroplan för 

grundskolan. 

I Åstorp finns det 7 grundskolor varav 5 st åk F-6 skolor, en åk F-9 skola och en åk 7-9 skola. 

Ca  2200 elever finns i grundskolans verksamhet. 

Grundsärskola 

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som 

ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen 

ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval 

och ligger till grund för fortsatt utbildning. 

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan 

är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. 

I Åstorp finns särskolan verksamhet i åk 1-6 på Haganässkolan och omfattar i nuläget 20 

elever. Ytterligare tre elever är individintegrerade. 

Åk 7-9 finns på Björnekullaskolan och omfattar i nuläget 17 elever. 

Komvux och Särvux 

Särvux är en mycket liten verksamhet som i nuläget erbjuder ämnena svenska, matematik, 

och kommunikation. Undervisningen bygger på elevernas förutsättningar och behov. 

KomVux 

I Komvux ingår grundläggande vuxenutbildning och och gymnasial vuxenutbildning.' 

Grundläggande vuxenutbildning erbjuder svenska , matematik och engelska i form av 

närstudier. Övriga ämnen erbjuds i samverkan med kommunerna i Familjen Helsingborg eller 

genom distansundervising. 

Gymnasial vuxenutbildning erbjuder kurser genom distansundervisning med handledning i 

ämnena svenska, matematik, engelska, historia, svenska som 2:a språk och samhällskunskap. 

Övriga ämnen erbjuds genom samverkan i familjen Helsingborg eller genom 

distansundervisning. Yrkesvux erbjuds genom ett gemensamt utbud i Familjen Helsingborg, i 

fritt sök. Det finns ett etablerat samarbete mellan KomVux i Åstorp och KomVux i Bjuv. 

Svenska för invandrare (SFI) 

Svenska för invandrare erbjuds genom undervisning dagtid, kvällstid och genom 

distansundervisning. SFI har ett etablerat samarbete mellan Komvux i Åstorp och KomVux i 

Bjuv. 
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Kommunalt aktivitetsansvar 

Kommunalt aktivitetsansvar /KAA) omfattar ungdomar som är under 20 år och 

mantalsskrivna i Åstorps kommun. Dessa ungdomar saknar en 

gymnasieutbildning/gymnasieexamen. 

KAA-s uppdrag är att ta reda på vad dessa ungdomar gör och erbjuda individuella åtgärder för 

sysselsättning och utbildning. Uppföljningen sker kontinuerligt och den ska dokumenteras. 

Introduktionsprogrammen 

Åstorp erbjuder två introduktionsprogram; individuellt alternativ samt språkintroduktion. 

Introduktionsprogrammen riktar sig till elever som saknar behörighet till gymnasieskolans 

nationella program. Alla elever har individuella studieplaner beroende på deras mål med 

studierna. 

3.3 Riktade insatser under 2022 

Anvisning 

 

Här beskriver ni hur förvaltningen ska arbeta under verksamhetsåret för att uppnå 

nämndsmålen och hur förvaltningen ska arbeta gentemot nämndens prioriterade områden 

(uppdrag) för att nå önskvärda effekter. Som en del i detta får ni gärna lyfta fram någon 

särskilt viktig riktad insats från tabellen nedan och beskriva insatsen utförligare och dess 

väntade effekter samt hur insatsen ska verka för att nå nämndsmål och 

kommunfullmäktiges inriktningsmål. 

God livskvalitet 

Anvisning 

 

I tabellen redovisas förvaltningens och/eller underliggande verksamheters riktade insatser 

under kommande verksamhetsår. Tabellen hämtar informationen automatiskt från Röda 

tråden (styrkedja). Ni lägger in era planerade riktade insatser i Röda Tråden (under fliken 

för kommande verksamhetsår, "Planera 2022") och fyller i de riktade insatsernas 

beskrivningsfält "Effekt som ska nås" samt anger ansvarig. I tabellen hämtas alla riktade 

insatser som är inlagda på förvaltningsnivå samt på verksamhetsnivå (nivån under 

förvaltning). 

Glöm inte ta bort gamla riktade insatser från Planera-vyn för Röda tråden, annars kommer 

de med i tabellen. Dessa gamla "riktade insatser" tas bort genom att i inställningarna för 

insatsen klicka på "Bryt samband med föregående år" och sedan klicka på "Markera för 

borttagning", spara och därefter öppna inställningarna för den riktade insatsen igen och 

klicka på "Ta bort". 

 

Nämndsmål  Riktade insatser  Effekt som ska nås  Ansvarig 

Barn och elever är delaktiga i sitt 

lärande och har inflytande över 

sin vardag i förskola, skola och 

fritidshem. 

 
 

     

Personalen ska ha kunskap och  
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Nämndsmål  Riktade insatser  Effekt som ska nås  Ansvarig 

kompetens att använda moderna 

digitala verktyg i sin 

undervisning. 

Möjlighet att växa 

Anvisning 

 

I tabellen redovisas förvaltningens och/eller underliggande verksamheters riktade insatser 

under kommande verksamhetsår. Tabellen hämtar informationen automatiskt från Röda 

tråden (styrkedja). Ni lägger in era planerade riktade insatser i Röda Tråden (under fliken 

för kommande verksamhetsår, "Planera 2022") och fyller i de riktade insatsernas 

beskrivningsfält "Effekt som ska nås" samt anger ansvarig. I tabellen hämtas alla riktade 

insatser som är inlagda på förvaltningsnivå samt på verksamhetsnivå (nivån under 

förvaltning). 

Glöm inte ta bort gamla riktade insatser från Planera-vyn för Röda tråden, annars kommer 

de med i tabellen. Dessa gamla "riktade insatser" tas bort genom att i inställningarna för 

insatsen klicka på "Bryt samband med föregående år" och sedan klicka på "Markera för 

borttagning", spara och därefter öppna inställningarna för den riktade insatsen igen och 

klicka på "Ta bort". 

 

Nämndsmål  Riktade insatser  Effekt som ska nås  Ansvarig 

Elevernas kunskapsresultat ska 

ligga över riksgenomsnittet 

 
 

     

Vi skapar förutsättningar för 

barn och unga att bli 

självständiga individer med hög 

tilltro till sin egen förmåga. 

 
 

     

Elevernas valkompetens ska öka 

(stärkt valkompetens) 

 
 

Projekt Karriärvägledning  
 

Eleverna har god kännedom om 

arbetslivet och vilka karriärval de 

kan göra. 

 
 

Hoppe, 

Annika 

(Bildning

snämnden

) 

Alla verksamheter har 

inkluderande lärmiljöer med hög 

tillgänglighet i utbildningen för 

alla barn och elever. 

 
 

     

Eleverna har god språk- och 

läskapacitet 

 
 

Skolverksprojekt Nyanländas 

lärande 2021-2023 

 
 

Kvalitetssäkrade rutiner, likvärdig 

språkutveckling, ökad 

processledarkompetens 

 
 

Hoppe, 

Annika 

(Bildning

snämnden

), Viebke, 

Helen 

(Bildning

snämnden

), 

Lindahl, 

Jenny 

(Bildning

snämnden

) 
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Hållbar framtid 

Anvisning 

 

I tabellen redovisas förvaltningens och/eller underliggande verksamheters riktade insatser 

under kommande verksamhetsår. Tabellen hämtar informationen automatiskt från Röda 

tråden (styrkedja). Ni lägger in era planerade riktade insatser i Röda Tråden (under fliken 

för kommande verksamhetsår, "Planera 2022") och fyller i de riktade insatsernas 

beskrivningsfält "Effekt som ska nås" samt anger ansvarig. I tabellen hämtas alla riktade 

insatser som är inlagda på förvaltningsnivå samt på verksamhetsnivå (nivån under 

förvaltning). 

Glöm inte ta bort gamla riktade insatser från Planera-vyn för Röda tråden, annars kommer 

de med i tabellen. Dessa gamla "riktade insatser" tas bort genom att i inställningarna för 

insatsen klicka på "Bryt samband med föregående år" och sedan klicka på "Markera för 

borttagning", spara och därefter öppna inställningarna för den riktade insatsen igen och 

klicka på "Ta bort". 

 

Nämndsmål  Riktade insatser  Effekt som ska nås  Ansvarig 

Öka barns och ungas kunskap, 

förståelse och hantering av; sin 

hälsa, sitt mående, sin kost, sina 

fysiska aktiviteter och sina 

natur- och kulturupplevelser. 

 
 

Aktivt föra in Agenda 2030 i 

chefsprocesser och 

verksamhetsprocesser. 

 
 

Att elever och medarbetar skall få 

en ökad kunskap och kompetens i 

att arbeta för en hållbar framtid 

tex grunderna och områdena i 

miljöceritifiering enligt Grön 

Flagg. 

 
 

Hoppe, 

Annika 

(Bildning

snämnden

) 

God arbetsmiljö och 

kompetensförsörjning 

 
 

Aktiv samverkan och dialog med 

fackliga organisationer gällande 

grunder för frisknärvaron. På 

samtliga nivåer, förvaltning, 

område och enhetsnivåer 

 
 

Ökad frisknärvaro med b l a ökad 

delaktighet och förbättrade fysiska 

miljöer 

 
 

Hoppe, 

Annika 

(Bildning

snämnden

) 

Tillitsbaserad ledning och 

styrning med styrmekanismer; 

Ledarplan, Överenskommelser 

och utvärdering genom LoopMe. 

 
 

Ger effekt i verksamheten, tydligt 

gemensamt fokus och tydlig 

styrning och ledning samt ökad 

delaktighet och transparens 

styrkedjan. 

 
 

Hoppe, 

Annika 

(Bildning

snämnden

) 
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Intern kontroll, bildningsnämnden, uppföljning och resultat 2021
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Sammanfattning 
Reglementet för intern kontroll är bestämt av Kommunfullmäktige.  
Bildningsnämnden bestämmer varje år vilka granskningsområden man skall 
använda i arbetet med intern kontroll.  
Granskningsområdena för år 2021 framgår av upprättad rapport, och 
kontrollerna har genomförts av förvaltningens ekonom, nämndsekreterare, 
förvaltningschef, kvalitetssamordnare, samordnare för skola och arbetsliv samt 
utvecklings strateg. 
Bildningsnämnden beslutade 2021-01-27 om plan för den interna kontrollen 
inom nämndens verksamheter under 2021. Man har nu att besluta om bifogad 
redovisning kan godkännas och sändas vidare till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från BinAu 2021-12-08 § 117 
Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, 2021-12-01. 
Uppföljning av intern kontroll 2021 för bildningsnämnden. 
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Dnr BIN 2021/132

Sammanfattning
Reglementet för intern kontroll är bestämt av Kommunfullmäktige.
Bildningsnämnden bestämmer varje år vilka granskningsområden man skall
använda i arbetet med intern kontroll.
Granskningsområdena för år 2021 framgår av upprättad rapport, och
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samt utvecklings strateg.
Bildningsnämnden beslutade 2021-01-27 om plan för den interna kontrollen
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redovisning kan godkännas och sändas vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, 2021-12-01.
Uppföljning av intern kontroll 2021 för bildningsnämnden.

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att godkänna redovisningen
och översända densamma till Kommunstyrelsen.

Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
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Beskrivning av intern kontroll 
Beskrivning riskanalys samt matris för bedömning av risk utifrån sannolikhet och konsekvens (väsentlighetsgrad). 

Riskanalys 
Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. 

Intern kontroll handlar om 

• Att ha kontroll över verksamheten: Vad gör vi, hur gör vi, när görs det och varför 
• Styrning och effektivitet 
• Ordning och reda 
• Trygghet 

En god intern kontroll kännetecknas av följande: 

• Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning. 
• En rättvisande och tillförlitlig redovisning och övrig information om verksamheten. 
• Säkerställande av att lagar, policys, reglementen mm tillämpas. 
• Skydd mot förlust eller förstörelse av kommunens tillgångar. 
• Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel. 

Riskanalys - att identifiera riskerna 
I alla organisationer, oavsett storlek, finns risk för att oönskade situationer inträffar. I kommuner kan det t ex röra sig om felaktig eller otillbörlig användning av 
medel, felaktig hantering av mediciner, en hårddiskkrasch eller felaktigt utbetalda bidrag. Internkontrollen handlar därför även om att kartlägga och analysera 
befintliga risker samt vidta åtgärder för att minimera dessa. 
Riskanalysen går ut på att identifiera och bedöma de risker eller hot som organisationen ställs inför i sin strävan att uppnå målen. 
Andra sätt att identifiera risker kan vara: 

• Revisionens granskningar 
• Tillsynsmyndigheternas granskningar 
• Tidigare och egna erfarenheter av brister i verksamhetssystem 
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• Omvärldsfaktorer 
• Reglementen, policydokument, regler etc 
• Aktuella rutinbeskrivningar 
• Diverse system 

Matris för bedömning av konsekvens och sannolikhet vid intern kontroll 
Varje ruta i riskmatrisen svarar mot en kombination av sannolikhet och konsekvens (väsentlighetsgrad) och är ett gängse vedertaget arbetssätt vid riskanalys. 

 
Konsekvens  
Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:  
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1) Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 
2) Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 
3) Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen 
4) Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 
  
Sannolikhet  
Sannolikhetsnivåer för fel:  
1) Osannolik: risken är praktiskt taget obefintlig att fel skall uppstå 
2) Mindre sannolik: risken är mycket liten att fel ska uppstå 
3) Möjlig: det finns risk för att fel ska uppstå 
4) Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå 
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Internkontrollplan 
Risker Granskningar Kontrollmoment Metodik/frekvens Ansvariga Rapportering till 

 
Att kommunen fakturerar 
felaktigt belopp 

     

 
Att utbildningen inte utformas så 
att alla elever tillförsäkras en 
skolmiljö som präglas av trygghet 
och studiero 

Kontroll att beslut och rutiner kring 
Kap 5 Skollagen tillämpas 

Kontroll/granskning av 
dokumentation gällande 
omhändertagande av föremål, 
utvisning ur klassrummet 
(kvarsittning om detta beslut har 
tagits) samt skriftliga varningar 

Stickprov i grundskola årskurs 4-9 
en gång om året i två olika 
rektorsområden 

Helen Viebke, Jenny 
Lindahl 

Förvaltningschef 

 
Att fakturering av IKE inte 
stämmer med aktuella 
inskrivningar av barn och elever i 
förskola och skola. 

Kontroll att rutin för fakturering av 
interkommunal ersättning 
efterföljs. 

Kontrollera fakturering utifrån 
inskrivna barn och elever 

Stickprov april och september Josefine Ahlin, Annika 
Hoppe 

Förvaltningschef 

 
Att barn och elever inte får den 
vägledning och det stöd kring 
valkompetens de har rätt till 

Kontroll att handlingsplan för 
Karriärvägledning efterföljs och 
tillämpas 

Uppföljning av dokumentation av 
aktiviteter. 

Stickprov i förskola, grundskola och 
gymnasieskola två gånger per läsår i 
två olika rektorsområden. 

Helen Viebke, Jenny 
Lindahl 

Förvaltningschef 

 
Att barn och elever inte får rätt 
förutsättningar för en oavbruten 
skolgång vid stadiebyte 

Kontroll att handlingsplan för 
Övergångar mellan stadier 
efterföljs och tillämpas 

Intervjutillfälle med 
överlämnande/mottagande 
pedagoger. 

Intervju med pedagogisk personal i 
förskola, förskoleklass och 
grundskola under september månad 
på två olika rektorsområden. 

Helen Viebke, Jenny 
Lindahl 

Förvaltningschef 

 
Att barn och elever inte utvecklar 
sin digitala kompetens i samma 
takt som samhället 

Kontroll att digitaliseringsstrategi 
efterföljs och tillämpas 

Uppföljning av dokumentation. Stickprov i förskola, grundskola och 
gymnasium, en gång om året i två 
rektorsområden. 

Helen Viebke, Jenny 
Lindahl 

Förvaltningschef 

 
Att barn och elever inte ges 
stimulans så att de utvecklas så 
långt som möjligt, 1 kap. 4 § 
Skollagen. 

Kontroll att elever ges möjlighet att 
utvecklas så långt som möjligt 

Genomlysning i samtliga 
skolområden. 

Intervju ledningsgrupp i respektive 
skolområde 

Annika Hoppe, Annelouise 
Eckerström 

Förvaltningschef 

 
Att barn och elever inte ges det 
stöd de har rätt till enligt 
Skollagen 3 kap. 5 § eller särskilt 
stöd enligt 3 kap. 6–12 §§. 

Kontroll att barn och elever ges det 
stöd de har rätt till enligt Skollagen 
3 kap. 5§ eller särskilt stöd3 KAP. 
6-12 §§. 

Uppföljning åtgärdsprogram Uppföljning och analys av 
befintliga åtgärdsprogram i 
respektive skolområde. 

Annika Hoppe, Annelouise 
Eckerström 

Förvaltningschef 
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Intern kontroll - Uppföljning 2021 
Bildningsnämnden 

Uppföljning internkontrollplan 

Kontroll att beslut och rutiner kring Kap 5 Skollagen tillämpas 
Genomförande: Intervju på plats med ansvarig rektor i utvalda skolområde (Område Öst, Centrum samt Björnekullaskolan. 
 
Resultat: Samtliga verksamheter har tillfredsställande och tydliga rutiner. 
 
Sammanfattning: De finns inget behov av att ytterligare följa uppskriftliga rutiner för skollagen Kap 5 §23, då alla skolor har upparbetat skriftliga rutiner och god 
efterlevnad av desamma. 
Resultatbedömning: Bildningsförvaltningen följer Skollagen kap 5 §23. 

Åtgärder Uppföljning 

 Kontroll av skriftliga rutiner enligt Skollagen kap 5.  

Kontroll att rutin för fakturering av interkommunal ersättning efterföljs. 
Genomförande: Månadsvis kontrolleras att barn och elever som går på förskola eller grundskola hos andra huvudmän. 
 
Resultat: Samtliga placeringar inom förskolan och grundskolan har interkommunalt avtal. 
 
Sammanfattning: 
Rutin efterföljs för förskola och grundskola. Rutiner för interkommunal ersättning på gymnasieskolan ska arbetas fram. Idag följs den endast upp vid ett fåtal 
tillfällen per år. 
 
Resultatbedömning: Förskolan och grundskolan har fungerande rutiner. En kontinuerlig rutin för gymnasieskolan ska arbetas fram. 
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Intern kontroll - Uppföljning 2021 
Bildningsnämnden 

Kontroll att handlingsplan för Karriärvägledning efterföljs och tillämpas 
Karriärvägledning: Att barn och elever får den vägledning och det stöd kring valkompetens de har rätt till. 
Genomförande: Bildningsförvaltningens samordnare för skola/arbetsmarknad och karriärvägledning har genomfört intervjuer med ansvariga lärare och skolornas 
studievägledare på samtliga enheter utifrån övergripande karriärvägledningsplan samt enheternas lokala aktivitetsplaner. 
Resultat: Skolorna har en aktivitetsplan för att nå målen i Skollagen kap 2.6. Denna plan behöver fortsatt arbete för att förankras och förverkligas på respektive 
skolenhet. 
Sammanfattning: Det finns fortsatt behov att tillsammans med skolorna följa upp och utveckla aktiviteter utifrån läroplanen och karriärvägledningsplanen för att 
utveckla elevernas valkompetens och ge verktyg, vetskap och kontakt med vilka yrke- och studieval som finns. 
Resultatbedömning: Bildningsförvaltningen följer till viss del Skollagen kap 2.6 

Åtgärder Uppföljning 

 Uppföljning av enheternas aktivitetsplaner för 
karriärvägledning 2022 

 

Kontroll att handlingsplan för Övergångar mellan stadier efterföljs och tillämpas 
Genomförande: Stickprov, Intervju med rektor och avlämnande pedagoger i årskurs 6 i område Centrum och område Öst, samt intervju med rektor för 
Björnekullaskolan och mottagande mentorer i årskurs 7. 
Resultat: Genomförandet av Handlingsplanen för övergångar är bristfällig. Pga av Covid19 har inte samtliga besök genomförts. Aktiviteter i planen ändras utan 
tydlig kommunikation mellan F-6 skola och mottagande 7-9 skola. Ett förtydligande bör ske  utifrån klassindelning , förberedelse inför överlämningsmöte och 
information till föräldrar. Underlag inför övergångsdialog mellan enheterna har olika kvalitet (IUP, Åtgärdsprogram samt blankett). 
IUP och Åtgärdsprogramsdel står inte i handlingsplanen för överlämnande delen åk 6 till åk 7. Blankett som skall användas mellan överlämnande mellan år 6 till år 
7 bör lyftas i chefsgrupp då information i blankett  finns i skolportalen Edwise. Utvecklingsförslag att eleverna skriver ett förväntansbrev till sin blivande mentor. 
Sammanfattning: Planen för övergångar bör lyftas i nätverk för biträdande rektor för skola samt i bildningsförvaltningens ledningsgrupp. 
Resultatbedömning: Övergång mellan åk 6 och 7 samt förskola till förskoleklass bör följas upp i internkontroll 2022 

Åtgärder Uppföljning 

 Uppföljning nätverk biträdande rektorer samt 
bildningsförvaltningens ledningsgrupp. 
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Intern kontroll - Uppföljning 2021 
Bildningsnämnden 

Kontroll att digitaliseringsstrategi efterföljs och tillämpas 
Genomförande: Intervju med områdesrektorer för område Öst, Centrum samt Björnekullaskolan. 
 
Resultat: Område Öst har en tydlig handlingsplan för digitalisering utifrån resultatet i LIKA. Björnekullaskolan har en lokal digitaliseringsplan utifrån 
Officepaketets områden som är kopplade till respektive ämnesarbetslag. Område Centrum har arbetat områdesövergripande med en gemensam Digitaliseringsplan. 
 
Sammanfattning: Digitaliseringsstrategin behöver förankras ytterligare i en del av verksamheterna. 
 
Resultatbedömning: Bör följas upp för Område Centrum och Område Väst 2022. 
 

Åtgärder Uppföljning 

 Uppföljning 2022 för Område Väst och Område 
Centrum 

 

Kontroll att elever ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt 
Genomförande: Stickprovskontroll på fyra skolenheter. 
 
Resultat: 25-40 % av eleverna har anpassningar utifrån individuella behov. Det finns 91 åtgärdsprogram i de granskade skolenheterna och alla är beslutade av 
rektor. De allra flesta föregås av en pedagogisk kartläggning inför beslut om åtgärdsprogram. 
 
Sammanfattning: Utifrån anpassningar och stöd för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt får eleverna på de granskade skolorna goda förutsättningar i sin 
utveckling. 
 
Resultatbedömning: God måluppfyllelse utifrån stöd och anpassningar i verksamheterna inom ramen för skollagens reglering. 
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Intern kontroll - Uppföljning 2021 
Bildningsnämnden 

Kontroll att barn och elever ges det stöd de har rätt till enligt Skollagen 3 kap. 5§ eller särskilt stöd3 KAP. 6-12 §§. 
Genomförande: Stickprovskontroll under november månad 2021 på fyra skolenheter anseende anpassningar, kartläggningar och åtgärdsprogram. 
 
Resultat: Antal beslutade åtgärdsprogram i granskade skolor är sammanlagt 91 stycken. Inga avslag på beslut om åtgärdsprogram. Endast en av skolorna har inte 
genomfört kartläggning på samtliga elever inför beslut om åtgärdsprogram. 
På skolorna har mellan 25-40 % av eleverna anpassningar i någon form. 
Sammanfattning: Utifrån stickprovskontrollen kan vi konstatera att skolorna aktivt arbetar med att ge eleverna anpassningar och stöd utifrån individuella behov. 
 
Resultatbedömning: Vi har en bra uppföljning ute på enheterna av åtgärdsprogram och anpassningar, men vi kommer centralt att fortsätta med kvalitetssäkring av 
anpassningar och stöd på skolorna kommande år. 
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Intern kontroll - Uppföljning 2021 
Bildningsnämnden 

Kommunövergripande risker 
Risker Granskningar Kontrollmoment Metodik/frekvens Ansvariga Rapportering till 

 
Styrdokument. Styrdokumenten 
efterlevs/verkställs inte. Inaktuella 
styrdokument. 

Styrdokument. Mallar och rutiner 
för hur implementering av 
styrdokument ska skötas finns 
framtagna. Information finns även i 
kommunikationspolicyn, mall för 
tjänsteskrivelser och mall för APT. 

Följer Åstorps kommun 
instruktionen på intranätet om 
implementering av nytt 
styrdokument? 

En gång per år Helen Viebke, Jenny 
Lindahl 

Kommunchef 

 
Avtalshantering. Inkorrekt 
hantering av avtal. Avtal saknas. 
Ogynnsamma avtalsförhållanden. 

Avtalshantering. Rutinbeskrivning 
för avtalshantering är antagen av 
kommunens ledningsgrupp 2013-
12-09. 

Följer Åstorps kommun den 
rutinen? 

En gång per år Jenny Lindahl Kommunchef 
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Intern kontroll - Uppföljning 2021 
Bildningsnämnden 

Uppföljning kommunövergripande risker 

Styrdokument. Mallar och rutiner för hur implementering av styrdokument ska skötas finns framtagna. Information finns även i 
kommunikationspolicyn, mall för tjänsteskrivelser och mall för APT. 
Genomförande: Staben på bildningsförvaltningen går kontinuerligt igenom mallar, dokument och rutiner inom bildningsförvaltningen. 
 
Resultat: Ökad tillfredställelse hos chefer och medarbetare med uppdaterad rutin. Behov finns att uppdatera nedskriven rutin för det kommungemensamma arbetet 
med Styrdokument. 
 
Sammanfattning: Fortsatt arbete i bildningsförvaltningen stab och inväntan av direktiv från koncernledning. 
 
Resultatbedömning: Genomförande lokalt i förvaltningen behövs uppdateras centralt i kommunen. 

Avtalshantering. Rutinbeskrivning för avtalshantering är antagen av kommunens ledningsgrupp 2013-12-09. 
Genomförande: 
Inköpssamordnare på bildningsförvaltningen gör löpande granskningar och stickprov på direktupphandlingar från verksamheterna. 
Resultat: 
Överlag följs antaget regelverk och vid osäkerhet kring avtal hör inköpare ute i verksamheten av sig till inköpssamordnare för avstämning och hjälp. 
Sammanfattning: 
Bildningsförvaltningens verksamheter följer överlag rutin för inköp. 
Resultatbedömning: 
Relativt god följsamhet i en komplex verksamhet med mångfald i inköp. 



Bildningsnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

12(19) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-12-15 

Bin §  
 
Yttrande till kommunrevisionen efter granskning av Agenda 2030 
Dnr BIN 2021/128 
 
Sammanfattning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
kommunens arbete med Agenda 2030 och om kommunstyrelsen och 
nämnderna har integrerat Agenda 2030 i sin styrning och uppföljning av 
verksamheten. Revisionens slutsats är att nämnderna inte fullt ut har integrerat 
Agenda 2030 i sina verksamheter med att det har lagts en grund för detta. 
Bildningsnämnden har att yttra sig över granskningen senast 2021-02-11. 
Utifrån granskningen rekommenderas bildningsnämnden att  
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 kommande 
verksamhetsplaner och budget använder väsentlighetsanalyser för att utifrån 
inriktningsmålen identifiera och formulera mätbara nyckeltal. Här är det viktigt 
att väga in den ambitionshöjning som Agenda 2030 innebär.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från BinAu 2021-12-08 § 118 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2021-12-02 
Granskningsrapport och missiv från kommunrevisionen, daterad 2021-11-09 
 
 
Bildningsnämndens beslut 
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ÅSTORP

Bildningsnämndens
Arbetsutskott

8(11)

PROTOKOLL
2021-12-08

Binau §118

Yttrande till kommunrevisionen efter granskning av Agenda 2030
Dnr BIN 2021/128

Sammanfattning
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska
kommunens arbete med Agenda 2030 och om kommunstyrelsen och
nämnderna har integrerat Agenda 2030 i sin styrning och uppföljning av
verksamheten. Revisionens slutsats är att nämnderna inte fullt ut har integrerat
Agenda 2030 i sina verksamheter med att det har lagts en gmnd för detta.
Bildningsnämnden har att yttra sig över granskningen senast 2021-02-11.
Utifrån granskningen rekommenderas bildningsnämnden att

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 kommande
verksamhetsplaner och budget använder väsentlighetsanalyser för att utifrån
inriktningsmålen identifiera och formulera mätbara nyckeltal. Här är det
viktigt att väga in den ambitionshöjning som Agenda 2030 innebär.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2021-12-02
Granskningsrapport och missiv från kommunrevisionen, daterad 2021-11-09

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att anta yttrandet som sitt eget
och avger detsamma till kommunrevisionen.

Anton Holmberg (SD) yrkar att förvaltningschefen ska komplettera sista
punktens mening där man förtydligar att bildningsnämndens huvudfokus inte
minimeras eller frångås.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Ordförande ställer Anton Holmbergs (SD) tilläggsyrkande under proposition
och finner att detta bifalles.

Bildningsnämndens arbetsutskotts beslut
Bildningsnämndens arbetskott beslutar att
att förvaltningschefen ska komplettera sista punktens mening där man
förtydligar att bildningsnämndens huvudfokus inte minimeras eller frångås.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-12-08

ÅSTORP

Forts. Binau §118

Att föreslå bildningsnämnden att anta yttrandet som sitt eget och avger
detsamma till kommunrevisionen.

Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur Justerandes signatur

^ét
Utdragsbestyrkande



Bildningsförvaltningen  1(2) 
 

 

 

 

Bildningsnämnden 
 
Yttrande till kommunrevisionen efter granskning av Agenda 2030 
Dnr BIND 2021/128 
 
Sammanfattning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
arbete med Agenda 2030 och om kommunstyrelsen och nämnderna har integrerat 
Agenda 2030 i sin styrning och uppföljning av verksamheten. Revisionens slutsats 
är att nämnderna inte fullt ut har integrerat Agenda 2030 i sina verksamheter med 
att det har lagts en grund för detta. Bildningsnämnden har att yttra sig över 
granskningen senast 2021-02-11. Utifrån granskningen rekommenderas 
bildningsnämnden att  

• 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 kommande 
verksamhetsplaner och budget använder väsentlighetsanalyser för att utifrån 
inriktningsmålen identifiera och formulera mätbara nyckeltal. Här är det 
viktigt att väga in den ambitionshöjning som Agenda 2030 innebär.  

 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och avger detsamma till 
kommunrevisionen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2021-12-02 
Granskningsrapport och missiv från kommunrevisionen, daterad 2021-11-09 
 
Ärendet 
Utifrån rapporten från KPMG, gällande arbetet med Agenda 2030 inom 
bildningsnämndens verksamhetsområden, finns det behov av förtydligande 
gällande framtagande av väsentlighetsanalys och nyckeltal. Inom ramen för en 
s.k. väsentlighetsanalys, vilken efterfrågas i rapporten, är det i huvudsak Mål 4 
God utbildning för alla som berör bildningsnämnden.  

• Bildningsnämnden kommer årligen att genomföra en väsentlighetsanalys 
inom Agenda 2030. Resultatet kommer att föras in i bildningsnämndens 
verksamhetsplan. Arbetet kommer att ske I huvudsak inom ramen 
bildningnämndens huvuduppdrag Mål 4 “God utbildning för alla” men 
även inom ramen för Åstorp i samverkan 

 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-12-02 
Version  1 



Bildningsförvaltningen  2(2) 
 

• Bildningsnämnden kommer också att utifrån inriktningsmålen, vid behov 
identifiera och formulera ytterligare mätbara nyckeltal, utöver de som 
redan finns idag.  

 

• De olika nyckeltalen inom Mål 4 God utbildning för alla kommer att 
kontinuerligt att följas av bildningsnämnden. Följande nyckeltal är 
aktuella: (Verktyg Kolada). 
 
 Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 
 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommunen, 

andel (%) 
 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg I skolan, positive svar, andel 

(%) 
 Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommunen, andel (%) 
 Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 

år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommunen, andel (%) 
 Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 

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

• Bildningsnämndens fokus ligger på Mål 4 i Agenda 2030 
• Bildningsnämnden kommer fortsättningsvis, att inom ramen för befintliga 

mål och målens utvärdering, referera till mål i Agenda 2030, vilka berörs av 
nämndens ordinarie uppföljningsarbete. 

 

Dessa aktiviteter möjliggör den ambitionshöjning som Agenda 2030 innebär.  

Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Bedöms ej påverka barn 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 Nej 
 
Annika Hoppe 
 
Expedieras till: 
Akten 
Bildningsnämnden 
Kommunrevisionen 
 



                   
 
    
 
ÅSTORP  

Revisionen 
 
 

Till: Kommunstyrelsen, bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, socialnämnden och 
       kultur- och fritidsnämnden. 
Till: Kommunfullmäktige för kännedom 
 

 
2021-11-09 
 
Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030  
 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete med 
Agenda 2030. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Granskningen har syftat till att 
bedöma om kommunstyrelsen och berörda nämnder har integrerat Agenda 2030 i sin 
styrning och uppföljning av verksamheten. 
 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och 
berörda nämnder inte fullt ut integrerat Agenda 2030 i sin styrning och uppföljning. Vi 
bedömer dock att kommunstyrelsen och nämnderna under 2020 och 2021 lagt en grund för 
att integrera Agenda 2030 i sin styrning och uppföljning av verksamheten. 
 
Med anledning av granskningsresultatet rekommenderar vi följande: 
 
• Att kommunstyrelsen föreslår ett förtydligande av sitt reglemente så att det tydligt 

framgår var ansvaret för att leda och samordna kommunens hållbarhetsarbete är 
placerat.  

• Att kommunstyrelsen tillser att det inom förvaltningsorganisationen är tydligt på vilket 
sätt arbetet med Agenda 2030 ska styras, följas upp och återrapporteras.  

• 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 kommande verksamhetsplaner 
och budget använder väsentlighetsanalyser för att utifrån inriktningsmålen identifiera 
och formulera mätbara nyckeltal. Här är det viktigt att väga in den ambitionshöjning som 
Agenda 2030 innebär.  

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

• Att kommunstyrelsen tar fram en övergripande kommunikationsstrategi till stöd för 
genomförandet av kommunens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030 

 
I bifogad granskningsrapport framgår bakgrunden till våra rekommendationer. Revisorerna 
önskar yttrande över granskningsrapporten senast 2022-02-11. 
 
För Åstorps kommuns revisorer, 
 
 
 
Monica Backe, ordförande 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Åstorp kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunstyrelsen 
och berörda nämnder har integrerat Agenda 2030 i sin styrning och uppföljning av 
verksamheten. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2021. 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och berörda nämnder inte 
fullt ut integrerat Agenda 2030 i sin styrning och uppföljning. Vi bedömer dock att 
kommunstyrelsen och nämnderna under 2020 och 2021 lagt en grund för att integrera 
Agenda 2030 i sin styrning och uppföljning av verksamheten.  
Vi bedömer att de nya inriktningsmålen tillsammans med arbetet som kommit igång i 
den kommunövergripande analysgruppen ger en god grund för det fortsatta arbetet. 
Det ger förutsättningar för att integrera Agenda 2030 i kommunens styrmodell och 
ordinarie processer för att planera, styra och följa upp nämndernas verksamhet och 
budget. Samtidigt har varken kommunstyrelsen eller någon nämnd ett utpekat ansvar i 
sitt reglemente för att leda och samordna arbetet med hållbarhet och Agenda 2030 i 
kommunen. 
Kommunstyrelsen och nämnderna har inte genomfört väsentlighetsanalyser utifrån 
målen och delmålen i Agenda 2030, inklusive dess miljömål. Vidare är vår bedömning 
att kommunstyrelsen och nämnderna inte har identifierat vilka mål och delmål i Agenda 
2030 som är relevanta för den egna verksamheten. Däremot har kommunstyrelsen och 
nämnderna identifierat egna mål utifrån fullmäktiges inriktningsmål som i sig är 
grundade i Agenda 2030-målen. 
Styrningen av Agenda 2030 utgörs i flera fall av att verksamheten identifierar de projekt 
och initiativ som redan finns i verksamheten och använder dessa för att beskriva sitt 
arbete med Agenda 2030. Den omvända analysen och arbetet med att utifrån 
identifiering av mål och delmål som är relevanta för verksamheten identifiera områden 
där man vill åstadkomma en positiv förflyttning saknas.  
Inom en del av kommunens kärnverksamheter finns ett praktiskt arbete i 
förvaltningarna som är i linje med målsättningarna i Agenda 2030. Det redovisas 
därmed i den ordinarie återrapporteringen till nämnderna.  
 
Vi rekommenderar: 

• Att kommunstyrelsen föreslår ett förtydligande av sitt reglemente så att det tydligt 
framgår var ansvaret för att leda och samordna kommunens hållbarhetsarbete är 
placerat.  

• Att kommunstyrelsen tillser att det inom förvaltningsorganisationen är tydligt på 
vilket sätt arbetet med Agenda 2030 ska styras, följas upp och återrapporteras.  

• 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 kommande 
verksamhetsplaner och budget använder väsentlighetsanalyser för att utifrån 
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inriktningsmålen identifiera och formulera mätbara nyckeltal. Här är det viktigt att 
väga in den ambitionshöjning som Agenda 2030 innebär.  

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

• Att kommunstyrelsen tar fram en övergripande kommunikationsstrategi till stöd för 
genomförandet av kommunens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030 
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2 Inledning/bakgrund 
FN:s medlemsländer antog 2015 Agenda 2030 för att möta de stora 
hållbarhetsutmaningar som världen står inför miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Alla 
länder har ett ansvar för att bidra till att agendans mål och delmål uppnås och den 
regionala och lokala nivån har en avgörande betydelse för genomförandet. 
Regeringens Agenda 2030-delegation konstaterar att arbetet behöver bygga på den 
lokala självstyrelsen om det ska få kraft och bli långsiktigt hållbart. Vidare är flera av 
kommunens och regionernas grunduppdrag enligt lag (t.ex. inom skola, vård, omsorg 
och samhällsplanering) direkt eller indirekt kopplade till specifika delmål i agendan.  
Agenda 2030-delegationen bedömer i sitt slutbetänkande det därför som angeläget att 
kommuner och regioner integrerar arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030 i 
sin ordinarie styrning och ledning. Behovet av en sådan inriktning bekräftas i en rapport 
från Statskontoret om genomförandet av Agenda 2030 i kommuner, regioner och 
myndigheter, samt i regeringens proposition om Sveriges genomförande av Agenda 
2030 (2019/20:188). 
Med utgångspunkt från kommunernas grundlagsfästa skyldighet att främja hållbar 
utveckling, konstaterar regeringen att det är på den lokala och regionala nivån som 
både globala åtaganden och nationella mål omsätts i praktisk handling. Kommuner och 
regioner bär därmed en stor del av ansvaret för att genomföra Agenda 2030, med 
möjlighet att utifrån sina respektive förutsättningar och utmaningar definiera och 
prioritera genomförandet.  
Åstorps kommun ingår i ett nätverk av kommuner och regioner som arbetar med 
Agenda 2030 och de globala målen och kan på så vis få inspiration och 
erfarenhetsutbyte i arbetet. Målet är att det ska skapa bättre förutsättningar och 
möjligheter för kommunens invånare. Mot ovanstående bakgrund bedömer revisorerna 
i Åstorps kommun att en översiktlig granskning bör göras av integreringen av Agenda 
2030 i kommunens ordinarie styrning och kommunens verksamheter. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021 

 Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och berörda nämnder har 
integrerat Agenda 2030 i sin styrning och uppföljning av verksamheten.  
För att uppnå syftet kommer nedanstående revisionsfrågor att besvaras. 

• Har kommunstyrelse/nämnder genomfört väsentlighetsanalyser utifrån målen och 
delmålen i Agenda 2030?  

• Har kommunstyrelse/nämnder identifierat vilka mål och delmål i Agenda 2030 
som är relevanta för den egna verksamheten?  

• Har kommunstyrelse/nämnder formulerat egna mål och mått för uppföljning utifrån 
Agenda 2030-målen?  
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• Har kommunstyrelse/nämnder ett ändamålsenligt och effektivt arbete för att 
integrera Agenda 2030 samt de tre dimensionerna av hållbarhet i utvecklingen av 
sin verksamhet? 

• Finns det ett praktiskt arbete i förvaltningarna relaterat till Agenda 2030 och på 
vilket sätt återrapporteras detta till nämnd? 

 Avgränsning 
Granskningen omfattar integreringen av de tre hållbarhetsdimensionerna: social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet och Agenda 2030 i styrning och verksamhet 
utifrån ett kommunövergripande perspektiv. 

 Ansvarig nämnd 
Granskningen omfattar kommunstyrelsen, bildningsnämnden, bygg- och 
miljönämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. 

 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av styrande dokument, policys 
och kommunens nya målstyrningsmodell.   
Intervjuer har genomförts med utvecklingsstrateg på kommunstyrelseförvaltningen, 
förvaltningschefer, avdelningschefer och kvalitetsutvecklare inom bildningsnämndens, 
socialnämndens, kultur- och fritidsnämndens och bygg- och miljönämndens 
förvaltningar.  
Intervjuerna genomfördes under perioden 15 juni – 31 augusti 2021.  
Rapporten är faktagranskad av samtliga intervjuade personer. Kommundirektören har 
också givits möjlighet att komma med kommentarer inom ramen för faktakontrollen. 

2.4.1 Revisionskriterier 
Nedan framgår lagstiftning, fullmäktigebeslut och utgångspunkter som utgör 
revisionskriterier i denna granskning.  

• Kommunallagen (2017:725) 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten (6 kap 6 
§) 

• Agenda 2030 och förutsättningar för ett effektivt hållbarhetsarbete  
Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål omfattande miljömässig, social 
och ekonomisk hållbarhet. Förväntningarna på och ambitionerna i landets 
kommuner är ofta höga när det gäller hållbarhet. Kommunerna har sedan länge 
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tydliga uppdrag att forma ett hållbart samhälle och är drivande i det svenska 
hållbarhetsarbetet, inte minst genom sina lagstadgade grunduppdrag. Det gäller 
bland annat genomförandet av de globala målen i FN:s Agenda 2030. Ofta finns 
också kommunövergripande policys och strategier inom områden såsom miljö. 
Det finns en bred samsyn om att dessa slags ambitioner behöver omsättas i 
ordinarie styrning, ledning och verksamhetsutveckling för att kunna uppnås.  
Såväl Agenda 2030-delegationen, som Statskontoret och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) pekar på vikten av att integrera mål och uppföljning kopplat 
till Agenda 2030 i ordinarie styrsystem för att uppnå faktiska resultat.1 

• Kommunfullmäktiges Vision 2030 med inriktningsmål  

• Styr och ledningsmodell för Åstorps kommun 
 

3 Resultat av granskningen 

 Kommunövergripande arbete med Agenda 2030 

3.1.1 Åstorps kommuns ansvarsfördelning avseende hållbarhet  
Åstorps kommun har tydliggjort sina hållbarhetsambitioner kopplat till Agenda 2030 
genom att ingå i utbildnings- och kommunikationsprojektet Glokala Sverige. Syftet med 
Glokala Sverige är att öka kunskap och engagemang kring Agenda 2030 med 
tjänstepersoner, förtroendevalda och civilsamhälle som målgrupper.  
Enligt kommunens webbsida ”arbetar kommunen för att se hur Agenda 2030 och de 17 
globala målen kan implementeras och beaktas i planeringen av de delar som omfattar 
kommunens verksamheter. Kommunen följer upp de globala målen i styrdokument och 
beslut. Kommunen arbetar också med att följa upp mänskliga rättigheter och miljömål” 

Kommunstyrelsen ansvarar i enlighet med sitt reglemente bland annat för att leda och 
samordna flera hållbarhetsfrågor som omfattas av målen i Agenda 2030 såsom energi-
, integrations-, folkhälso-, säkerhets- och tillgänglighetsfrågor.  
Andra nämnder ansvarar utifrån sina kärnuppdrag för andra områden som återfinns 
som mål i Agenda 2030, till exempel utbildning. Varken kommunstyrelsen eller någon 
annan nämnd har i sina reglementen något utpekat ansvar för att leda och samordna 
arbetet med hållbarhet och Agenda 2030 i sin helhet i kommunen. 
 

 

 
1 Se bl.a. Agenda 2030-delegationen (2019) Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning, världens 
möjlighet SOU 2019:13, Statskontoret (2019) Delrapport: Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och 
regioner, SKR (2019) Webbrapport: Ledarskap för hållbar utveckling https://rapporter.skl.se/ledarskap-
forhallbar-utveckling.html och SKR (2019) Vägledning för jämställdhetsintegrering 
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet/vagledningjamstalldh 
etsintegrering.15833.htm 
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3.1.2 Vision 2030  
Kommunfullmäktiges vision för Åstorps kommun, Vision 20302, utgörs av följande text 
och tre övergripande inriktningsmål:  
Vision 2030 
”Åstorp är porten till Söderåsen   med   storslagen   natur,  äventyr   och   stillhet.   Här 
kan alla leva ett aktivt liv med rörelse och god hälsa. Vi drar nytta av kommunens 
centrala läge i Öresundsregionen och våra goda kommunikationer. Närheten till det 
mesta och den goda boendemiljön förenklar vår vardag och höjer livskvalitén. Här gör 
vi det enkelt för människor och företag att etablera sig och växa. Vi arbetar för en 
omställning för ett hållbart samhälle där alla invånare kan leva ett gott liv med låg 
påverkan på miljö och klimat. 
Vi står upp för ett jämställt, sammanhållet och välkomnande samhälle, där alla 
invånare känner trygghet och tillit till varandra. Utbildning och ett livslångt lärande är 
nyckeln till att nå ett självständigt liv. I Åstorps kommun får alla unga en bra 
kunskapsgrund som ger möjlighet att utvecklas efter egen förmåga och potential. Här 
ser vi styrkan i våra olikheter och har mod att pröva nya vägar.”  
Mål: God livskvalitet  
Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden, där alla kan känna 
trygghet och delaktighet. 
Mål: Möjlighet att växa 
Vi skapar en skola i framkant och förutsättningar för livslångt lärande, etablering och 
självständigt liv så att människor, föreningar och företag kan växa. 
Mål: Hållbar framtid 
Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid för klimat, människan och naturen. 
I den nya styrmodellen kommer nya miljö-och klimatmål formuleras inom ramen för 
inriktningsmålet Hållbar Framtid.  
Under granskningens gång har dokumentet "Agenda 2030 i Åstorp och kommunens 
miljö- och klimatmål" utarbetats och vid sakgranskningen framförs att det ska beredas 
politiskt inför beslut. Det förefaller otydligt på vilken politisk nivå beslutat ska fattas men 
av utkastet framgår att kommundirektören är ansvarig för styrdokumentet. I dokumentet 
synliggörs hur kommunfullmäktiges inriktningsmål är kopplade till målen i Agenda 
2030.  
Inför utarbetandet av Vision 2030 genomfördes en kommunövergripande kartläggning 
av kommunens hållbarhetsarbete. Kartläggningen genomfördes med både politiker och 
tjänstemän med stöd av miljöstrateg från samhällsbyggnadsförvaltningen samt 
utvecklingsstrateg och hållbarhetsstrateg från kommunstyrelseförvaltningen. Syftet 
med kartläggningen var att identifiera vad som redan fanns på plats och vad som 
behöver utvecklas vidare inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

 
2 Åstorps kommun Vision 2030 beslutad (2020-08-31 KF)  
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Kartläggningen synliggjorde en nulägesbild av hur de olika förvaltningarna arbetade 
med de tre dimensionerna av hållbarhet. Den synliggjorde också att det fanns en 
önskan att integrera Agenda 2030 i den ordinarie målstyrningen.  

3.1.3 Styrmodell i Åstorps kommun  
Modellen bygger enligt beskrivningen på tillitsbaserad styrning och ledning samt god 
ekonomisk hushållning.  
Vision 2030 utgör utgångspunkten för målstyrningen och underliggande inriktningsmål 
styr nämndernas och styrelsernas verksamheter. Styrning och uppföljning av Agenda 
2030 ska vara integrerat i den nya styrmodell som implementeras i kommunen under 
2021. 
Enligt styrmodellen ska samtliga nämnder och styrelser utarbeta egna nämndmål med 
tillhörande nyckeltal som mätmetod för måluppfyllelse. De ska även ta fram en 
övergripande verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska fungera som 
huvuddokumenten i nämndernas och styrelsernas egen interna styrning och planering.  
Bild 1 nedan illustrerar hur uppföljningen av målen ska gå till.  
Bild 1. 

Källa: Åstorps styrmodell 

Av bild 1 ovan framgår att uppföljningen består av tre delar. Den första är års-och 
delårsredovisning, den andra är månadsuppföljning där perspektiven ekonomi, 
verksamhet och personal följs upp löpande av respektive nämnd och styrelse. Den 
tredje är uppföljning av nyckeltal och det är förvaltningarna själva som gör 
bedömningar och analyser utifrån måluppfyllelsen av nyckeltalen.  
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3.1.4 Bedömning  
Samarbetet med Glokala Sverige var ett startskott för Agenda 2030 i kommunen och 
ambitionen att fortsätta arbeta med Agenda 2030 visar sig i utformandet av den nya 
styrmodellen och Vision 2030.  
Inför utarbetandet av Vision 2030 genomfördes en kommunövergripande kartläggning 
av kommunens hållbarhetsarbete. Kartläggningen genomfördes med både politiker och 
tjänstemän. Kartläggningen fungerade som en nulägesbild av hur kommunens olika 
förvaltningar arbetade med hållbarhetsfrågorna och den fångade upp en önskan från 
tjänstemän och politiker om att integrera Agenda 2030 i den ordinarie målstyrningen.  
Vi kan konstatera att ansvaret för att leda och samordna arbetet med hållbarhet och 
Agenda 2030 inte finns utpekat i organisationen.   
Kommunfullmäktiges tre inriktningsmål har bäring på Agenda 2030 och under 
granskningens genomförande har ett arbetet med att synliggöra denna koppling 
konkretiserats i dokumentet "Agenda 2030 i Åstorp och kommunens miljö- och 
klimatmål" som enligt uppgift ska beslutas politiskt.  Det förefaller otydligt på vilken 
politisk nivå beslutat ska fattas.  

 Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med Agenda 2030  

3.2.1 Väsentlighetsanalyser och mål   
En väsentlighetsanalys genomförs för att definiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna för 
verksamheten som grund för ett strukturerat och fokuserat arbete. En allt viktigare 
utgångspunkt för sådana analyser är målen och delmålen i Agenda 2030.  
Med anledning av Vision 2030 och implementeringen av den nya styrmodellen har det 
under 2020/2021 genomförts workshops med samtliga förvaltningsledningar och 
nämnder. Därefter har varje nämnd och förvaltning arbetat fram sina respektive 
nämndmål med tillhörande nyckeltal. 
Av intervjuerna framgår att ovanstående workshops inte hade något direkt fokus på 
Agenda 2030 och det har inte genomförts några specifika risk-och 
väsentlighetsanalyser utifrån målen och delmålen i Agenda 2030. Det framgår även i 
intervjuerna att uppföljning av Agenda 2030 förväntas ske genom inriktningsmålet 
Hållbar Framtid, där miljömålen ska utarbetas och följas upp för hela kommunen.  
Bildningsförvaltningen samt socialförvaltningen framhåller att flera av målen i Agenda 
2030 återfinns i nämndernas lagstadgade grunduppdrag.  
Samtliga nämnder har under 2021 beslutat mål utifrån inriktningsmålen med tillhörande 
nyckeltal.   
Utifrån genomgång av samtliga beslutade inriktningsmål och nyckeltal kan vi 
konstatera att antal mål under respektive inriktningsmål varierar mellan ett och sex 
nämndmål. För tillhörande nyckeltal anges detaljerade metoder för att mäta 
nyckeltalen. Kolada och egen statistik utifrån enkäter ska enligt uppgift användas för att 
följa upp respektive nämndmål med tillhörande nyckeltal. Vi noterar att 
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bildningsnämnden har beslutat att nyckeltalen, där det är möjligt, ska delas upp på 
pojkar/flickor/män/kvinnor.  

3.2.2 Praktiskt arbete i förvaltningar och återrapportering till nämnder 
Majoriteten av de intervjuade förvaltningsrepresentanterna upplever att det finns en 
viss otydlighet vad gäller styrning, ansvar och mandat beträffande kommunens arbete 
med Agenda 2030. I kommunen finns ingen uttalad funktion som specifikt har i uppdrag 
att driva på frågorna kopplat till Agenda 2030 och strukturen för hur detta arbete ska 
bedrivas upplevs inte som tydlig. Däremot uppger intervjuade att Agenda 2030 har 
tydliga kopplingar till förvaltningarnas grunduppdrag samt att hållbarhetsperspektivet 
genomsyrar verksamheterna. 
Det finns ett gemensamt gruppforum för analys av uppföljning av inriktningsmålen som 
består av en representant från varje förvaltning och bolag. Gruppen leds av 
utvecklingsstrategen på kommunstyrelseförvaltningen och gruppen är till för att följa 
upp statusen på inriktningsmålen och skapa en gemensam bild av nuläget. Gruppen 
ska träffas tre gånger per år med möjlighet för möten däremellan. 

3.2.2.1 Socialförvaltningen  
Projektet Sveriges bästa socialtjänst med medborgaren i fokus framhålls som ett 
projekt med tydliga kopplingar till Agenda 2030. Projektet Tryggare Åstorp framhålls 
även i detta avseende. Fyra andra områden som intervjuade framhåller som centrala 
utifrån Agenda 2030 är pågående arbete med att samordna inköp, drift och service av 
kommunens fordon, arbetet med att minska matsvinnet samt det kontinuerliga arbetet 
med att vid upphandlingar kravställa utifrån hållbarhetsperspektivet. 

3.2.2.2 Bildningsförvaltningen  
Utifrån kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde beskriver intervjuade hur 
verksamheterna i sina grunduppdrag är direkt kopplade till Agenda 2030. Exempel är 
aktivt arbete med jämställdhet, inkludering, välbefinnande, hälsa, rörelse och aktiv fritid 
samt övriga fritid - och kulturverksamheter. Projektet Tryggare Åstorp framhålls särskilt. 
Arbete pågår med att se över hur nämnden och förvaltningen ska arbeta vidare med 
Agenda 2030.  
Utifrån bildningsnämndens ansvarsområde uppger intervjuade att de utöver arbetet 
med att ta fram nyckeltal inför 2021 inte uttalat har integrerat Agenda 2030 i andra 
delar av styrningen. Förvaltningen påpekar dock att mycket av det arbete som görs 
inom nämndens verksamheter är inom ramen för Agenda 2030, men att det inte är 
”paketerat på det sättet”. Nämndens uppdrag är att alla barn i Åstorps kommun ska ha 
en god utbildning, vilket tar sig uttryck i de delar som nämnden valt att arbeta med 
utifrån de lokala förutsättningarna. Förvaltningen arbetar därmed med flera av målen, 
ett exempel är jämställdhet (mål 5) där resultat både vad gäller kunskapsresultat och 
upplevelser analyseras och eventuella könsskillnader noteras för att möta behov på ett 
bra sätt. Agenda 2030 särredovisas inte till bildningsnämnden utan dessa mål ingår i 
förvaltningens redovisning av måluppfyllelse utifrån inriktningsmål och indikatorer.  
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Avslutningsvis framhålls det kommunövergripande projektet Tryggare Åstorp och 
projektet ”Grön flagg” som är ett samarbete med organisationen ”Håll Sverige Rent”. 
Grön Flagg är ett lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans med Sveriges 
förskolor och skolor är syftet att omsätta kunskap till direkt handling. 

3.2.2.3 Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Utifrån bygg-och miljönämndens ansvarsområde framhålls att samtliga medarbetare 
inom förvaltningen har deltagit vid en utbildningsdag kring Agenda 2030.  
Intervjuade framhåller även kommunens projektgrupp för fysisk planering som ett 
forum där Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt vid planering och genomförande av 
projekt.    
Även inom denna förvaltning framhålls Tryggare Åstorp som ett projekt med en tydlig 
koppling till Agenda 2030.  

3.2.3 Uppföljning och återrapportering  
Det finns ingen särskild uppföljning utifrån mål och delmål i Agenda 2030 till 
nämnderna. Inom ramen för kommunens inriktningsmål följs nämndernas 
verksamhetsplan och nyckeltal upp.  
I enlighet med den nya styrmodellen fångar inriktningsmålen delvis upp Agenda 2030-
målen. Uppföljning av inriktningsmålen på kommunövergripande nivå analyseras av 
forum för analys, således även måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges miljö-
och klimatmål inom ramen för inriktningsmålet Hållbar framtid.  
Då den nya styrmodellen ännu inte är fullt ut implementerad så har uppföljning ännu 
inte skett enligt den nya strukturen. Detta blir aktuellt i samband med årsbokslutet 
2021. De enskilda projekt/initiativ som omnämns i stycke 3.2.2.2 återrapporteras enligt 
den ordinarie verksamhetsuppföljningen alternativt genom uppföljning av enskilt 
projekt.  

3.2.4 Utvecklingsbehov  
Intervjuade inom samhällsbyggnadsförvaltningen upplever att styrningen av Agenda 
2030 i flera fall utgörs av att verksamheten identifierar de projekt och initiativ som 
redan finns i verksamheten och använder dessa för att beskriva sitt arbete med 
Agenda 2030. Dock saknas den omvända analysen och arbetet med att utifrån 
identifiering av mål och delmål som är relevanta för verksamheten identifiera områden 
där man vill åstadkomma en positiv förflyttning.  
Kompetensutveckling och kommunikation avseende Agenda 2030 uppges även vara 
ett utvecklingsområde. En workshop har genomförts och vi noterar att fler träffar med 
utbildande inslag planeras att genomföras hösten 2021. 
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3.2.5 Bedömning 
Den kartläggning som genomfördes 2019 avseende kommunens befintliga arbete med 
social, miljömässig samt ekonomisk hållbarhet synliggjorde den politiska ambitionen i 
frågan och gav en nulägesbild av hur långt de olika förvaltningarna kommit inom ramen 
för de tre olika dimensionerna av hållbarhet. Enligt vår bedömning utgör kartläggningen 
inte någon väsentlighetsanalys utifrån Agenda 2030 och det arbete som ska bedrivas 
för att åstadkomma en förflyttning. Vår bedömning är således att kommunstyrelsen och 
nämnderna inte genomfört specifika väsentlighetsanalyser utifrån målen och delmålen i 
Agenda 2030.  
Vidare är vår bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna inte har identifierat vilka 
mål och delmål i Agenda 2030 som är relevanta för den egna verksamheten. Däremot 
har kommunstyrelsen och nämnderna identifierat egna mål utifrån fullmäktiges 
inriktningsmål som i sig är grundade i Agenda 2030-målen. 
Vår bedömning är att det i kommunens kärnverksamheter finns ett praktiskt arbete i 
förvaltningarna som är i linje med de mål och delmål som finns i Agenda 2030. 
Resultatet av detta arbete återrapporteras därmed i den ordinarie återrapporteringen till 
nämnderna. Vår bild är dock att arbetet i likhet med Statskontorets generella slutsats 
om Agenda 2030-arbetet i kommuner och regioner hittills inte svarar upp emot den 
ambitionshöjning som Agenda 2030 innebär.  
Utifrån ovanstående samt avsaknaden av tydligt utpekat ansvar för arbetet med 
Agenda 2030, både politiskt och inom förvaltningsorganisationen, bedömer vi att 
kommunstyrelsen och nämnderna inte fullt ut har ett ändamålsenligt och effektivt 
arbete för att integrera Agenda 2030 samt de tre dimensionerna av hållbarhet i 
utvecklingen av sin verksamhet.  
Det finns en struktur för återrapportering av nämndernas konkretisering av 
kommunfullmäktiges tre inriktningsmål, vilket framöver ska ske vid delår- och 
årsbokslut. Samtliga inriktningsmål följs upp på kommunövergripande nivå genom 
analys av måluppfyllelse inom gruppen Forum för analys. 
 

4 Slutsats och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och berörda nämnder inte 
fullt ut integrerat Agenda 2030 i sin styrning och uppföljning. Vi bedömer dock att 
kommunstyrelsen och nämnderna under 2020 och 2021 lagt en grund för att integrera 
Agenda 2030 i sin styrning och uppföljning av verksamheten.  
Vi bedömer att de nya inriktningsmålen tillsammans med arbetet som kommit igång i 
den kommunövergripande analysgruppen ger en god grund för det fortsatta arbetet. 
Det ger förutsättningar för att integrera Agenda 2030 i kommunens styrmodell och 
ordinarie processer för att planera, styra och följa upp nämndernas verksamhet och 
budget. Samtidigt har varken kommunstyrelsen eller någon nämnd ett utpekat ansvar i 
sitt reglemente för att leda och samordna arbetet med hållbarhet och Agenda 2030 i 
kommunen. 
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Kommunstyrelsen och nämnderna har inte genomfört väsentlighetsanalyser utifrån 
målen och delmålen i Agenda 2030, inklusive dess miljömål. Vidare är vår bedömning 
att kommunstyrelsen och nämnderna inte har identifierat vilka mål och delmål i Agenda 
2030 som är relevanta för den egna verksamheten. Däremot har kommunstyrelsen och 
nämnderna identifierat egna mål utifrån fullmäktiges inriktningsmål som i sig är 
grundade i Agenda 2030-målen. 
Styrningen av Agenda 2030 utgörs i flera fall av att verksamheten identifierar de projekt 
och initiativ som redan finns i verksamheten och använder dessa för att beskriva sitt 
arbete med Agenda 2030. Den omvända analysen och arbetet med att utifrån 
identifiering av mål och delmål som är relevanta för verksamheten identifiera områden 
där man vill åstadkomma en positiv förflyttning saknas.  
Inom en del av kommunens kärnverksamheter finns ett praktiskt arbete i 
förvaltningarna som är i linje med målsättningarna i Agenda 2030. Det redovisas 
därmed i den ordinarie återrapporteringen till nämnderna.  

 Rekommendationer  
Vi rekommenderar: 

• Att kommunstyrelsen föreslår ett förtydligande av sitt reglemente så att det tydligt 
framgår var ansvaret för att leda och samordna kommunens hållbarhetsarbete är 
placerat.  

• Att kommunstyrelsen tillser att det inom förvaltningsorganisationen är tydligt på 
vilket sätt arbetet med Agenda 2030 ska styras, följas upp och återrapporteras.  

• 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 kommande 
verksamhetsplaner och budget använder väsentlighetsanalyser för att utifrån 
inriktningsmålen identifiera och formulera mätbara nyckeltal. Här är det viktigt att 
väga in den ambitionshöjning som Agenda 2030 innebär.  

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

• Att kommunstyrelsen tar fram en övergripande kommunikationsstrategi till stöd för 
genomförandet av kommunens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030 
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KPMG, 2021-11-09 
 
 
 
Sofie Oldfield                                                     Elena Alvarez Blomgren 
Certifierad kommunal revisor, projektledare     Granskare 
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Bildningsnämndens beslutslogg – ARKIV 

Återkommande ärende 

Gul markering = Utreds/under beredning 

Färdigt för politiskt behandling 

Återremitterat/avvaktar 

Expedierat till KS/KF 

 

Samtliga avslutade ärenden kan lämnas ut via nämndsekreterare 

 

 



 

Beslutsinstans, 
datum och §  

Dnr  Beskrivning av ärendet  Beslut som fattades Status Uppföljning Ansvarig/Utförare 

2019-08-21, § 78 
2019-10-16, § 90 
Binau 2021-10-13 § 
98 
Bin 2021-10-28 § 
138 

2019/104 Motion om Tingdalsskolan - Expedierat till 
KS/KF 

Ärendet återremitterat från KS 
till BIN då frågan inte är 
färdigutredd. KS kan ej 
behandla frågan innan BIN 
fattat slutligt beslut. 
 
Ärendet kommer att behandlas 
på kommunfullmäktige i 
december, förslag från 
kommunstyrelsen är att bifalla 
motionen. 
 

Förvaltningen 

2019-12-11, § 127 
Binau 2021-03-12 § 
24  

2019/177 Begära utdrag ur belastningsregistret för 
anställda. 

Att ålägga BIF att undersöka 
de fackliga 
organisationernas 
inställning till att begära ut 
ett utdrag för anställda var 
femte år. 

Under 
beredning 

Förvaltningschefen har lyft 
frågan med fackliga 
organisationer och dessa var 
inbjudna till arbetsutskottet i 
mars för att diskutera frågan 
med arbetsutskottet. De 
fackliga organisationerna 
ställde sig skeptiska till denna 
hantering eftersom det medför 
en ökad arbetsbelastning och 
det inte är tänkt att utdragen 
ska användas på dessa sätt. 
Ärendet besvaras i januari. 
 

Förvaltningen 

2020-01-22, § 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-02-19, § 21 
 
 
 

2020/21 Fsk Prästamarken i Kvidinge 1)Att BIN uppdrar åt KS att 
initiera en utredning med 
syfte att undersöka andra 
lämpliga platser i Kvidinge 
för en ny fsk. 
2) Att BIN löpande ska 
informeras om en tidsplan. 
 
1)Ålägga BIF att undersöka 
möjligheten att bygga fsk i 
första han på Prästamarken, 
på ett område som inte är 

Återremitterat
/Avvaktar 

Den första delen av 
arkeologiska undersökningen 
är färdig, SBF vill börja 
detaljplanera. Kommunen ska 
bekosta den andra 
utgrävningen. Efter 
medborgardialogen i Kvidinge 
framgår att man från politiskt 
håll önskar att bygga på 
Prästamarken och att det fram 
tills byggstart får ställas upp 
moduler. 

KS/ Förvaltningen 



 

 
 
 
 
 
2020-04-15, § 44 
 
 
 
 
 
 
 
2020-04-15, § 51 
 
 
 
 

aktuellt för arkeologiska 
fynd. 
2) Att BIF ska redovisa 
möjliga alternativa platser 
att bygga fsk på. 
 
Att BIN önskar att KS ger 
SBF i uppdrag att ta fram ett 
planbesked inkl. 
trafikutredning för en fsk på 
80-120 barn på tomten 
Kvidinge 7:115. 
 
Att BIF parallellt med 
planering av fsk på KV 
7:115 planerar för en fsk på 
Prästamarken. 

Bin 2020-06-17 2020/97 Förskolelokaler – väckt ärende av Bodil 
Hellberg (L) (ÅTERKOMMANDE 
ÄRENDE) 

 Frågan skickas till 
förvaltningen för 
beredning. 

 

Återkommand
e ärende 

Åstorpsalliansen yrkar att 
Bildningsnämnden fyra gånger 

per läsår får en: 
-  uppdatering av aktuell 

situation vad gäller 
- antal platser som förskolorna 

är planerade för 
- inskrivna barn 

- aktuell kö 
- i förekommande fall barn som 
byter kommun och övergång till 

förskoleklass. 
 

. Nästa sammanställning sker i 
februari. 

Förvaltningen 
 

BinAu 2021-10-13 § 
100 
Bin 2021-10-28 § 
140 

2020/122 Motion (SD) – Björnekullaskolans framtid - Expedierat till 
KS/KF 

Ärendet kommer att behandlas 
på kommunfullmäktige i 
december, förslag från 
kommunstyrelsen är att bifalla 
motionen. 
 

Förvaltningen 

BinAu 2021-10-13 § 
99 
Bin 2021-10-28 § 
139 

2020/123 Motion (SD) – Framtid för en ny och 
funktionsduglig tingdalsskola 

- Expedierat till 
KS/KF 

Ärendet kommer att behandlas 
på kommunfullmäktige i 
december, förslag från 
kommunstyrelsen är att bifalla 
motionen. 

Förvaltningen 



 

 
BinAu 2021-10-13 § 
101 

2020/118 Motion (SD) – Bygg ut grundskolan i 
Kvidinge 

- Återremitterat Arbetsutskottet beslutade att 
återremittera ärendet för att 
inhämta mer information 
gällande arbetet som utförts av 
konsulter, 
kapacitetsutredningar och 
kommande demografi. 
Delområdesprognosen är 
redovisad på sammanträdet i 
oktober och visar inte en 
befolkningsökning som 
föranleder en ny skola i 
Kvidinge. 
Förvaltningen önskar att 
avvakta med köksrenoveringen 
i Kvidinge för att få en 
helhetsbild över Kvidinge skola 
och skolans förutsättningar att 
ta emot barn i en utbyggnad. 
Det behöver utredas som som 
ska göras med skolmatköket 
och fritids, förvaltningen anser 
att det är bättre att ta ett 
helhetsgrepp om Kvidinge och 
nu prioritera lokaler 
särskoleelever på 
Björnekullaskolan. 
 

Förvaltningen 

Binau 2021-12-08 § 
120 

2021/121 Väckt ärende från Bodil Hellberg (L) 
Konceptförskola Kvidinge 

-att Bildningsnämnden ger 
Bildningsförvaltningen i 
uppdrag  att planera för att 
beställa en konceptförskola 
på den del av Prästamarken 
som är möjlig att bebygga 
med hänsyn till fortsatta 
arkeologiska utgrävningar 
-att Bildningsnämnden ger 
Bildningsförvaltningen i 
uppdrag att i väntan på 
konceptförskolan planera 
för att ta fram tillfälliga 
akuta placeringar i Kvidinge 
med en tidsplan 

Under 
beredning 

Medborgardialog är gjord. 
Fröhuset kommer inte att 
tömmas på förskolebarn då 
konceptförskolan inte kommer 
att ha plats till alla barn. 
Trollskogens barn kommer att 
flyttas till konceptförskolan när 
den är byggd. Möjligt att 
alternativ lokal finns på plats 
ca december 2022 och då kan 
man även fasa ut Trollskogens 
elever. 
 
Förvaltningen kan inte gå fram 
med en beställning innan 

Förvaltningen 



 

kommunfullmäktige har 
beslutat om förskolan och en 
detaljplan behöver antas. 
 

 2021/128 Granskning från kommunrevisionen – 
Kommunens arbete med Agenda 2030 

Bildningsnämnden ska 
besvara en granskning från 
kommunrevisionen senast 
den 2022-02-11 utifrån 
följande punkter: 
• 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 
kommande 
verksamhetsplaner 
och budget använder 
väsentlighetsanalyser 
för att utifrån 
inriktningsmålen 
identifiera och 
formulera mätbara 
nyckeltal. Här är det 
viktigt att väga in den 
ambitionshöjning som 
Agenda 2030 innebär.  

 

Färdigt för 
politisk 
behandling 

Arbetsutskottet behandlade 
ärendet i december 2021, 
planering att 
bildningsnämnden avger ett 
svar i december 2021. 

Förvaltningen 

Bin 2021-11-25 § 
164 

 Redovisning av skolans arbete mot 
psykisk ohälsa och suicidprevention 

Väckt ärende från 
Åstorpsalliansen.  

 Elevhälsan uppdras att 
undersöka och redovisa 
lämpliga och möjliga 
strategier och metoder 
för att möta och 
förebygga psykisk ohälsa 
bland unga i skolmiljön. 

Under 
beredning 

 Förvaltningen 



 

 

Uppdraget ska redovisas i 
juni 2022. 
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Redovisning av delgivningar 
 
Sammanfattning 
Anmälan om kränkande behandling enligt följande (avser perioden 2021-11-16 
– 2021-12-07: 
 
Område Öst 
Tingdalsskolan: 2 stycken 
Kvidinge skola: 1 stycken 
 
Område Väst 
Hyllinge Skola: 11 stycken 
Nyvång skola: 1 stycken 
 
Område Centrum: 
Haganässkolan: 2 stycken 
 
Björnekullaskolan: 3 stycken 
 
Avstängning från undervisning i grundskola enligt följande: 
Björnekullaskolan: 2 stycken 
 
Protokoll 
Binau 2021-12-08 §§ 114-120 
 
Bildningsnämndens beslut 
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Redovisning av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 

- Direktupphandlingsrapport Lydinge Golf, AVT 2021-175, delegat 
förvaltningschef 
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