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Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 29 
november 2021 klockan 18:30 för behandling av följande ärenden:  
 

1. Kommunfullmäktiges öppnande 
2. Godkännande av kallelse 
3. Upprop av ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare 
4. Godkännande av föredragningslista 
5. Val av två ledamöter att justera protokollet samt beslut om tidpunkt 

och plats för protokollets justering 
6. Information från Överförmyndarnämnden 4 K  
7. Information från AV Media Skåne  
8. Eventuella avsägelser/val 
9. Eventuella nyinkomna frågor 
10. Eventuella nyinkomna interpellationer 
11. Sammanträdesplan 2022 
12. Markförsäljning del av fastigheten Broby 57:1 till Catena Broby AB  
13. Eventuella nyinkomna motioner 
14. Anmälningar/delgivningar 

 
Bitten Mårtensson Linda Tholén 
Ordförande Nämndsekreterare  
 
Kallelsen med handlingarna finns på kommunens webbsida, www.astorp.se/kf och på 
Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp från den 22 november.  
 
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, men beakta följande: 
 
Med anledning av rådande situation med covid-19 vill vi betona de allmänna 
rekommendationer som råder i landet och som ni kan läsa mer om på 
www.krisinformation.se  

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld eller uppvisar andra 
symtom 

• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus 
För att sprida ut de som är närvarande i salen kommer allmänheten placeras uppe på 
balkongen. Vi ser gärna att ni använder handspriten som finns utplacerade på flera 
ställen i lokalerna. Följ anvisningarna som ges vid mötet. 
 
För gruppmöten har rum reserverats i Kulturhuset Björnen från klockan 17:30 
enligt följande: 
• För Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet cafeterian 
• För Sverigedemokraterna grupprummet i källaren 
• För Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna stora 

konferensrummet på andra våningen 
 
För detaljer kring grupprum eller om det behövs fler grupprum, kontakta 
kommunkansliet 042-640 13. 

http://www.astorp.se/kf
http://www.krisinformation.se/


 
 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2021-11-29 
Datum för anslagets uppsättande 2021-12- 
Datum för anslagets nedtagande 2021-12- 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
    
    
    

Underskrift Linda Tholén 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-11-29 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 –  
Ajournering  

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Linda Tholén, 

nämndsekreterare §§ 179- 
Merih Özbalci, kanslichef 
§§ 179- 
 

Jonas Jönsson, kommunchef §§ 179- 
 
 

Utses att justera   
Plats och tid  

      
      
     

Sekreterare Linda Tholén, §§ 179- 
   

   
     

Ordförande Bitten Mårtensson (S)   
   

      
      

Justerande   
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-29 

Paragraf Ärende 
Kf § 179  Godkännande av kallelse 
Kf § 180  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 181  Information från Överförmyndarnämnden 4 K 
Kf § 182  Information från AV Media Skåne 
Kf § 183  Eventuella avsägelser/val 
Kf § 184  Eventuella nyinkomna frågor 
Kf § 185  Eventuella nyinkomna interpellationer 
Kf § 186  Sammanträdesplan 2022 
Kf § 187  Markförsäljning del av fastigheten Broby 57:1 till Catena Broby 

AB 
Kf § 188  Eventuella nyinkomna motioner 
Kf § 189  Anmälningar/delgivningar 
 



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-29 

 

 N
är

va
ro

 

  

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)         
Annica Vink (C)         
Åsa Holmén (L)        
Hans Sundström (KD)        
Ronny Sandberg (S)         
Johan Bergqvist (V)         
Jan Hennicks (-)         
Jan Karlsson (M)        
Murat Özbalci (C)        
Bodil Hellberg (L)         
Isabella Dzanko (S)         
Peter Lindberg (SD)        
Martin Sjöström (M)        
Ioana Cimpoeru (S)         
Richard Mattson (SD)        
Joakim Sandberg (M)        
Menaid Nocic (S)         
Sten Hugosson (SD)        
Roger Nielsen (M)        
Lennart Fredriksson (S)         
Marika Lindberg (SD)         
Othman Al Tawalbeh (S)        
Rolf Lundqvist (SD)         
Gun Friberg (S)         
Marcus Möller (SD)         
Dafina Lugici (S)         
Anna-Lena Olsson (SD)         
Anton Holmberg (SD)         
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.        
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf.        
Bitten Mårtensson (S) ordf.         
        

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  
och ersättare samt omröstningsbilaga 



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-29 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

  

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist        
Ulf Söderström        
Fredrik Karlsson        
        
(C)        
Ebba Kroon        
Bertil Wemmert        
        
(L)        
Monica Glans        
Bodil Axelsson        
        
(KD)        
Barbro Nielsen        
Nils-Göran Nilsson        
        
(S)        
Mikael Mårtensson        
Linda-Marie Camper        
Florian Bobocea        
Kerstin Andersson        
Richard Ridwall        
        
(V)        
Gunilla Pellinen        
Sven Ohlsson         
        
(SD)        
Tony Wiklander        
Harri Rosqvist        
Conny Prisell        
Hampus Servin        
Tony Ek        
        
 
 



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-29 

Kf § 179 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
15 november 2021 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit 
infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 19 
november 2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-29 

Kf § 180 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

7(15) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-29 

Kf § 181 
 
Information från Överförmyndarnämnden 4 K 
 
Sammanfattning 
Representanter från Överförmyndarnämnden 4 K kommer till 
kommunfullmäktiges sammanträde för att informera om nämndens 
verksamhet. 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
 



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-29 

Kf § 182 
 
Information från AV Media Skåne 
 
Sammanfattning 
Mikael Lindén, rektor för AV Media Skåne, kommer till 
kommunfullmäktiges sammanträde för att informera om verksamheten. 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

9(15) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-29 

Kf § 183 
 
Eventuella avsägelser/val 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
 
 
 





Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-29 
 

 
Kf § 184 
 
Eventuella nyinkomna frågor 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-29 
 

Kf § 185 
 
Eventuella nyinkomna interpellationer 
 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

12(15) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-29 
 

Kf § 186 
 
Sammanträdesplan 2022 
Dnr KSFD 2021/209 
 
Sammanfattning 
Nämnder, utskott och fullmäktige ska besluta om sina sammanträdestider 
för kommande år. Varje politiskt organ beslutar sina egna tider, men 
kommunstyrelsen bereder i enlighet med beredningstvånget i 
kommunallagen även kommunfullmäktiges sammanträdestider.  
Ordförande har enligt gällande styrdokument (reglemente) möjlighet/rätt att 
flytta sammanträdestider och datum.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-10-27 § 203 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 § 230 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-09-28 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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Kommunstyrelsen 18(31)

PROTOKOLL
2021-10-27

Ks § 203

Sammanträdesplan 2022
Dnr KSFD 2021/209

Sammanfattning
Nämnder, utskott och fullmäktige ska besluta om sina sammanträdestider för
kommande år. Varje politiskt organ beslutar sina egna tider, men
kommunstyrelsen bereder i enlighet med beredningstvånget i kommunallagen
även kommunfullmäktiges sammanträdestider.
Ordförande har enligt gällande styrdokument (reglemente) möjlighet/rätt att
flytta sammanträdestider och datum.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 §230
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-09-28

Yrkanden

Ordförande yrkar på förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen för
året 2022, fastställs enligt följande datum: 12 januari, 2 febmari, 2 mars, 6
april, 4 maj, l juni, 10 augusti, 7 september, 5 oktober, 26 oktober och 23
november.

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anta sammanträdesplan
för kommunfullmäktige år 2022.

Proposition
Ordförande ställer egna yrkanden under proposition och finner att dessa
bifalles.

Kommunstyrelsens beslut
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen 2022 fastställs enligt följande datum:
12 januari, 2 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj, l juni, 10 augusti, 7 september, 5
oktober, 26 oktober och 23 november.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta sammanträdesplan för
kommunfullmäktige år 2022.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

^5J
(1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur

^\

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

19(28)

PROTOKOLL
2021-10-06

KsAu § 230

Sammanträdesplan 2022
Dnr KSFD 2021/209

Sammanfattning
Nämnder, utskott och fullmäktige ska besluta om sina sammanträdestider för
kommande år. Varje politiskt organ beslutar sina egna tider, men
kommunstyrelsen bereder i enlighet med beredningstvånget i kommunallagen
även kommunfullmäktiges sammanträdestider.
Ordförande har enligt gällande styrdokument (reglemente) möjlighet/rätt att
flytta sammanträdestider och datum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-09-28

Yrkanden

Ordförande yrkar på förslag till sammanträdesplan för arbetsutskottet för året
2022, fastställs enligt följande datum:
12, 26 januari 2, 16 febmari,
2, 16 mars, 6, 20 april
4, 18 maj l, 15 juni
10, 24 augusti 7, 21 september
5,19 oktober 2, 23 november,
7, 21 december

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till
sammanträdesplan för kommunstyrelsen år 2022, samt att föreslå
kommunfullmäktige att anta sammanträdesplan för kommunfullmäktige år
2022.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Jan Hennicks (-) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer egna yrkanden under proposition med bifallsyrkande från
Annica Vink (C) och Jan Hennicks (-) och finner att dessa bifalles.

Arbetsutskottets beslut

Sammanträdesplan för arbetsutskottet 2022 fastställs enligt följande datum:
12, 26 j anuari 2,16 februari,
2, 16 mars, 6, 20 april,
4, 18 maj, l, 15 juni,
10, 24 augusti, 7, 21 september,
5,19 oktober, 2, 23 november, 7, 21 december.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

20(28)

PROTOKOLL
2021-10-06

ÅSTORP

KsAu §221, forts

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen antar förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen
år 2022, samt föreslår kommunfullmäktige att anta sammanträdesplan för
kommunfullmäktige år 2022.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

aö
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Sida 1 av 1 
2021-09-28  

Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

KSFD 2021/209 

Räddningsnämnden 
 
Sammanträdesplan 2022 
Dnr KSFD 2021/209 
 
Sammanfattning 
Nämnder, utskott och fullmäktige ska besluta om sina sammanträdestider för 
kommande år. Varje politiskt organ beslutar sina egna tider, men 
kommunstyrelsen bereder i enlighet med beredningstvånget i kommunallagen 
även kommunfullmäktiges sammanträdestider.  
Ordförande har enligt gällande styrdokument (reglemente) möjlighet/rätt att flytta 
sammanträdestider och datum.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-09-28 
 
Sammanträdesplan 2022 
 

 
Expedieras till  
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 
Extern hemsida 
 
 
Amer Lukac  
Nämndsekreterare 
042 640 92     
Amer.lukac@astorp.se 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Kommunfullmäktige 31 28 28 25 30 20 --- 29 26 31 28 12 
Räddningsnämnden  15  19  21 --- 23  18  13 

mailto:Amer.lukac@astorp.se
mailto:Amer.lukac@astorp.se


Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-29 
 

Kf § 187 
 
Markförsäljning del av fastigheten Broby 57:1 till Catena Broby AB 
Dnr KSFD 2021/208 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommun säljer till Catena Broby AB (559246–1015) del av 
fastigheten Broby 57:1 (se kartbilaga), belägen på södra industriområdet i 
Åstorp. Fastigheten är 14 882 kvadratmeter.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-10-27 § 209 
Reservation från Åsa Holmén (L) 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 § 228 
Tjänsteskrivelse från Tekniska Kontoret, 2021-09-13. 
Köpeavtal  
Karta över fastighet 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 



<̂
<»

^
<»

ÅSTORP

Kommunstyrelsen 25(31)

PROTOKOLL
2021-10-27

Ks § 209

Markförsäljning del av fastigheten Broby 57:1 till Catena Broby AB
Dnr KSFD 2021/208

Sammanfattning
Åstorps kommun säljer till Catena Broby AB (559246-1015) del av fastigheten
Broby 57:1 (se kartbilaga), belägen på södra industriområdet i Åstorp.
Fastigheten är 14 882 kvadratmeter.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 § 228
Tjänsteskrivelse från Tekniska Kontoret, 2021-09-13.
Köpeavtal
Karta över fastighet

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
avtalet med de villkor som överenskommits i bilagt köpeavtal.

Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Åsa Holmen (L) yrkar på att avslå ärendet.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S)
mot Åsa Holmens (L) avslagsyrkande under proposition och finner att
ordförandes yrkande bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet med de
villkor som överenskommits i bilagt köpeavtal.

Reservation

Åsa Holmen (L) reserverar sig mot beslutet skriftligen. Se protokollsbilagor i
slutet av protokollet.

Expedieras
Akten

Kommunftillmaktige

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

^

Utdragsbestyrkande



Ärende om fastighetsforsäljning/ köpeavtal
Försäljning av del av fastigheten 57:1 till Catena Broby AB

Seafrigo behöver utöka sin verksamhet och beskriver behov av ökade behov av
fryslagring samt hantering av animaliska och vegetariska livsmedel. Lovvärt när
enskilda foretag vill fortsätta sin etablering. Vi möter och får kontakt med en del
företag som gärna vill etablera sig i området. Vi ser gärna från liberalt håll att vi får en
större förståelse for vilka företag som visar intresse for etablering och vilka företag
samt inriktningar som får möjlighet att gå vidare med sina intentioner.

Vi liberaler vill se ett varierat näringsliv med olika inriktningar och verksamheter. Vi
ser fram emot foretagsetableringar i vår kommun och kommer även verka for att vi får
olika etableringar på plats. Vi behöver dock uppdatera våra köpeavtal och underlag
därtill.

Infrastrukturen på södra industriområdet och tillfarten till vägarna ut på motorvägen
behöver förbättras och utvecklas så att vi säkerställer en optimal trafiksäker, med
gång-och cykelväg och företagsbilar, lastbilar samt andra fordon.

Vi anser generellt att vid fastighetsavtal/fastighetsförsäljningar skall det finnas med ett
utdrag ur fastighetsregistret och när det gäller ärendet så finns ett tillägg till kontraktets
giltighet det är att förvärvet del 57:1 kan fastighetsregleras in i fastigheten 57:5 om inte detta
går skall köpet hävas. Här finns det oklarheter.

Det hade varit lämpligt att få in större fastighetskarta så att det blir tydligt var de delar som
man kan skall sälja är i förhållande till hela fastigheten 57:1 och dessutom få en förståelse för
fastighetsregleringen till 57:5. Svårt utifrån det underlag som finns i underlaget att förstå det i
sin helhet.

Då ovan inte kunde klargöras så valde jag att reservera mig mot beslutet.

Åstorp 211031

Åsa Holmen (L)

KS 211027

l^° ^^ ^c-
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Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-10-06

KsAu § 228

Markförsäljning del av fastigheten Broby 57:1 till Catena Broby AB
Dnr KSFD 2021/208

Sammanfattning
Åstorps kommun säljer till Catena Broby AB (559246-1015) del av
fastigheten Broby 57:1 (se kartbilaga), belägen på södra industriområdet i
Åstorp. Fastigheten är 14 882 kvadratmeter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Tekniska Kontoret, 2021-09-13.
Köpeavtal
Karta över fastighet

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna avtalet
med de villkor som överenskommits i bilagt köpeavtal.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
RolfLundqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Åsa Holmen (L) yrkar på att avslå ärendet.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C) och
RolfLundqvist (SD) mot Åsa Holmens (L) avslagsyrkande under proposition
och finner att ordförandes yrkande bifalles.

Åsa Holmen (L) begär votering.

Voteringsordning
Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller
ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Åsa Holmens (L)
avslagsyrkande röstar Nej.

Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 3 Ja-röster, 2 Nej-röster
vilket innebär att arbetsutskottet beslutar bifalla ordförandes yrkande.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen besluta att godkänna avtalet med de villkor som
överenskommits i bilagt köpeavtal.

Ordförandes signatur Justerändes signatur

^
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-10-06

KsAu § 228, forts

Reservation
Åsa Holmen (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se protokollsbilagor i
slutet av protokollet.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(^



Ärende om fastighetsforsäljning/ köpeavtal
Försäljning av del av fastigheten 57:1 till Catena Broby AB

Från ÅA (Åstorpsalliansens sida) anser vi generellt att vid
fasti ghetsavtal/fastighetsförsäljningar skall det finnas med ett utdrag ur fastighetsregistret och
när det gäller ärendet så finns ett tillägg till kontraktets giltighet det är att förvärvet del 57:1
kan fastighetsregleras in i fastigheten 57:5 om inte detta går skall köpet hävas. Här finns det
oklarheter.

Det hade varit lämpligt att få in större fastighetskarta så att det blir tydligt var de delar som
man kan skall sälja är i förhållande till hela fastigheten 57:1 och dessutom få en förståelse för
fastighetsregleringen till 57:5. Svårt utifrån det underlag som finns i underlaget att förstå det i
sin helhet.

Vi är på intet sätt emot företagsamhet utan tvärtom, ser vi att vi skall ha ett
variationsrikt näringsliv med olika inriktningar och verksamheter. Men när det finns
oklarheter i avtal så finner vi det inte lämpligt att godta hanteringen i detta läge.

Vi ser fram emot foretagsetableringar i vår kommun och kommer även verka for att vi
får olika etableringar på plats. Vi behöver dock uppdatera våra köpeavtal och underlag
därtill.

Därav vårt yrkande i detta läge och eftersom det avslogs så väljer jag att reservera mig.

Åstorp 211006

För ÅA
Åsa Holmen (L)

^>
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

KSFD 2021/208 

Kommunstyrelsen 
 
Försäljning av del av fastigheten Broby 57:1  till Catena Broby AB  
Dnr KSFD 2021/208 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommun säljer till Catena Broby AB (559246-1015) del av fastigheten 
Broby 57:1 (se kartbilaga), belägen på södra industriområdet i Åstorp. Fastigheten 
är 14 882 kvadratmeter.   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet med de villkor som 
överenskommits i bilagt köpeavtal.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Tekniska Kontoret, 2021-09-28. 
Köpeavtal 
Karta över föreslagen fastighet 
 
Ärendet 
Seafrigo planerar för en fördubbling av ytan för att möta Seafrigos kunders ökade 
behov av fryslagring och hantering av animaliska och vegetariska livsmedel. 
Genom att tillvarata befintlig infrastruktur från etapp 1 möjliggörs för en 
energieffektiv tillbyggnad med både miljö- och hållbarhetsvinster. Den nya 
anläggningen blir totalt ca 10 000 kvm inkl terminal, teknik och kontorsytor och 
kommer att sysselsätta ytterligare 20 personer. 
Verksamheten beräknas vara operativ under kvartal 4, 2022. 
 
 
Köpeskillingen är 2 976 400 kronor motsvarande 200kr/kvadratmetern.  
 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
 
Expedieras till  
Akten 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Jörgen Wallin 
Teknisk Chef 
042 640 80 
jorgen.wallin@astorp.se 

mailto:jorgen.wallin@astorp.se
mailto:jorgen.wallin@astorp.se
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Köpeavtal 
 

Parter 
Åstorps kommun (org.nr 212000-0936) nedan kallad säljaren samt 
Catena Broby AB (559246-1015) nedan kallad köparen. 

§ 1. Marköverlåtelse 
Säljaren överlåter köparen del av Broby 57:1 (se bilaga 1). Nedan kallad fastigheten. 
Fastigheten regleras tillsammans med Broby 57:5 med en tillkommande yta av 14 882 kvm.  

 

§ 2. Köpeskilling 

Köparen förvärvar Fastigheten för en överenskommen köpeskilling om totalt 2 976 400 
kronor (2miljoner niohundra sjuttiosextusen fyrahundra kronor) vilket motsvarar 200kr per 
kvadratmeter.  

Köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen mot kvitterat köpebrev.  

 

§ 3. Tillträdesdag 
Köparen tillträder fastigheten på tillträdesdagen som är den dag som inträffar fyra veckor efter 
att kommunstyrelsen godkänner avtalet genom beslut som vinner laga kraft.  

 

§4. Fastighetsbildning  
 Fastigheten ska styckas av från stamfastigheterna. 
 
Kommunen förbinder sig att ansöka om avstyckning i enlighet med detta 
avtal. Detta avtal får läggas till grund för beslut vid lantmäteriförrättning. 
 
köparen förbinder sig att bekosta fastighetsbildning enligt ovan. 
 
Om fastighetsbildningen ej går att genomföra skall köpet hävas och 
äganderätten skall återgå till säljaren. Erlagd köpeskilling enligt § 2 ska då 
omgående återbetalas till Köparen. Någon ersättning för räntekostnader 
utgår ej. 
 
 
Varken Säljaren eller Köparen har i sådant fall rätt att framställa krav om  
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gottgörelse eller skadestånd i någon form gentemot den andra parten. 
Köparen är inte skyldig att återställa fastigheten på grund av eventuella 
undersökningar, exploateringsåtgärder, byggnation eller andra arbeten, av 
vad slag vara må, som utförts på Fastigheten efter dagen för 
undertecknande   av detta avtal. 
 
§ 5. Säljarens garantier 
Säljaren garanterar per avtalsdagen och per Tillträdesdagen att säljaren äger och 
har lagfart på fastigheten. 

 

§ 6. Fastighetens skick 
Fastigheten överlåtes i befintligt skick. 

 

§ 7. Skatter, avgifter mm 

Skatter och avgifter som utgår för Fastigheten och belöper på tiden from 
Tillträdesdagen bäres av köparen och för tiden dessförinnan av säljaren. 

 

§ 8. Övriga villkor 

Köparen förbinder sig att inom två år från signering av detta avtal bebygga 
fastigheten. Om så ej sker skall köpet hävas och äganderätten skall återgå till 
säljaren. Någon ersättning för räntekostnader utgår ej. 

Området skall bebyggas i enlighet med bilaga 2 och 3. 

 

§ 9. Jordabalken 

I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om köp av fast 
egendom. 
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§ 10. Giltighet 

Detta avtal gäller under förutsättning av att kommunstyrelsen godkänner avtalet 
genom beslut som vinner laga kraft samt att fastighetsbildning kan genomföras 
och lantmäteriförrättning med förrättningsbeslut vinner laga kraft.  
 

Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  

 

För Åstorps Kommun:  
Åstorp 2021- 
 
------------------------------------  -------------------------------
Jörgen Wallin    

 

Bevittnas 

 

------------------------------------  ------------------------------- 

 

För Köparen: 

Åstorp 2021- 

 

------------------------------------  ------------------------------- 

 

Bevittnas 

 

-----------------------------------  ------------------------------- 
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BILAGA 1. FASTIGHETEN 

 

 

 

 

Kartskiss.  

Blå markerat – Yta att köpa till fastigheten 57:5.   
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BILAGA 2. TÄNKT TILLBYGGNAD. 

 

  
Utdrag foto som visar hur byggnation är tänkt.  
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BILAGA 3. PRESENTATION AV FÖRETAGET 
 

1 Om Seafrigo Nordic 

 

1.1 Övergripande 

Seafrigo Nordic är ett nordiskt logistikföretag specialiserat på lagring och hantering av 
tempererade livsmedel. Företaget ingår i Seafrigo Group, 2020 omsatte koncernen 5 
miljarder SEK och sysselsatte över 1000 medarbetare på fyra kontinenter, varav 40 i 
Sverige. 

 

Seafrigo Nordic grundades hösten 2016 med ambitionen att utveckla den nordiska 
marknaden för tempererade 3PL tjänster. Företaget drivs av de två medgrundarna som 
ett självständigt bolag inom Seafrigo-koncernen. Bolaget har egen IT-, ekonomi- och 
driftsfunktion för korta lokala beslutsvägar och snabb anpassning till sina olika 
intressenters önskemål. 

 

Flexibilitet är Seafrigos mission 

• Multi-temp för samlokalisering av flöden  
• Realtidsdata via API  
• Livmedelscertifierade anläggningar 
• Arbetsmiljö och utrustning i världsklass 

 

Under 2017 uppförde företagets sitt första logistikcenter, en anläggning i Helsingborg 
som öppnade i februari 2018. Byggnaden har fyra individuella temperaturzoner med en 
total kapacitet om 20 000 pall. Överskottsenergi från kylprocessen tillvaratas för 
uppvärmning av kontor och andra varma utrymmen samt för tjälskydd i frysen. 

 

I juni 2021 utökade företaget sin närvaro i Sverige när de tog sitt andra logistikcenter i 
drift, den här gången i Åstorp i nordvästra Skåne. Kyl, frys och infrysning med en total 
kapacitet om 25 000 pall. Klimatneutrala köldmedium och en solcellsinstallation på 499 
kW vittnar om företagets hållbarhetsengagemang. 
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1.2  Ägarstruktur 

Seafrigo är privatägt och grundat i Le Havre 1976. Företaget började med hantering av 
importerad mat i hamnen i Le Havre. I dag är bolaget en global logistikkoncern med 
kontor i de största hamnarna i världen och tempererade logistikcenter i Le Havre, 
Marseille, New York, Miami, Chicago, Hong Kong, Helsingborg, Åstorp och 
Melbourne. Seafrigo Nordic AB är majoritetsägt av moderbolaget inom Seafrigo Group 
och minoritetsägt av Balthazar Logistics AB. 

 

1.3 Planer, verksamhet i Åstorp – etapp 2 

I Åstorp planeras för en fördubbling av ytan för att möta Seafrigos kunders ökade behov 
av fryslagring och hantering av animaliska och vegetariska livsmedel. Genom att 
tillvarata befintlig infrastruktur från etapp 1 möjliggörs för en energieffektiv tillbyggnad 
med både miljö- och hållbarhetsvinster. Den nya anläggningen blir totalt ca 10 000 kvm 
inkl terminal, teknik och kontorsytor och kommer att sysselsätta ytterligare 20 personer. 

Verksamheten beräknas vara operativ under kvartal 4, 2022. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-29 
 

 
Kf § 188 
 
Eventuella nyinkomna motioner  
 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-29 

Kf § 189 

Anmälningar/delgivningar 
- Missiv tillhörande inspektionen från Länsstyrelsen till 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och revisionen, KSFD 
2021/245

- Granskning från kommunrevisionen av kommunens arbete med 
Agenda 2030, dnr KSFD 2021/258 

Kommunfullmäktiges beslut 
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Kontaktperson 

Förvaltningsjuridiska enheten 
Anna-Britt D. Adell 
010-2241203 (9.00-12.00) 
skane@lansstyrelsen.se 

Överförmyndarnämnden 4K 
 
overformyndaren@perstorp.se 
 
 

 

 
 
 

 

Postadress Besöksadress Telefon / Fax  Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 

vx 

 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane 

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10  www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 
 

Protokoll över inspektion av Överförmyndar-

nämnden 4K 
Länsstyrelsen ska årligen inspektera överförmyndaren. Vid inspektionen ska 
länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i 
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 
överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. (Se 21 § 
förmynderskapsförordningen [1995:379].) 
 
Inspektionen har genomförts genom inspektionsbesök den 28 oktober 2021. Inför 
inspektionen har överförmyndarnämnden anmodats att besvara frågor om 
verksamheten (se bilaga 1). Överförmyndarnämnden har uppmanats att till vissa 
frågor bifoga myndighetens skriftliga rutiner eller checklistor. Länsstyrelsen har 
genom att ta del av det av överförmyndarnämnden förda registret gjort stickprovsvis 
urval av akter. 
 
Inspektionen genomfördes av länsassessorerna Ulf Andersson och 
Anna-Britt D. Adell från Länsstyrelsen. Från överförmyndarnämnden deltog 
nämndens ordförande Ann-Christine Sandell och ledamoten Theri Laine. Vidare 
deltog Josefine Persson, chef för enheten för överförmyndarverksamhet vid 
kommunledningsförvaltningen och handläggarna Hans Åström, Emma Beskow och 
Camilla Nilsson Paulsson. Administratören Carina Gustafsson deltog under det 
inledande samtalet. 

Myndighetens organisation 

Nämnden, som är gemensam för kommunerna Perstorp, Klippan, Bjuv och Åstorp, 
har fyra ordinarie ledamöter, en från varje kommun i samarbetet, och fyra ersättare, 
även de en från varje kommun inom samarbetet. Ordförande är 
Ann-Christine Sandell och vice ordförande Eva Stjärnlind. 
 
Den dagliga, löpande handläggningen av överförmyndarnämndens frågor hanteras på 
delegation av nämnden av tjänstemän anställda hos Perstorps kommun. 

mailto:overformyndaren@perstorp.se
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Överförmyndarverksamheten utgör en egen enhet under kommunlednings-
förvaltningen. 
 
Peter Hansson och Irene Lätt gick i pension under 2020 men har därefter under en 
period förstärkt verksamheten efter att samtliga tjänstemän drabbats av covid-19. 
Irene Lätt arbetar för närvarande 25 procent. Under den tid enheten var tvungen att 
stänga kunde nödvändiga arbetsuppgifter utföras på distans. 
 
Verksamheten för en löpande diskussion om hur arbetsuppgifterna fördelas bäst. För 
närvarande har en handläggare huvudansvar för Åstorp, en för Klippan och en för 
Bjuv medan alla delar på ansvaret för Perstorp. Årsräkningarna för verksamhetsåret 
2020 har dock granskats helt enligt systemet först in-först ut och handläggarna 
samarbetar mycket runt ärendena, de har stor kompetens i gruppen. Nya rutiner har 
tagits fram under året, alla arbetar nu på samma sätt och likvärdigt i 
ärendehanteringssystemet. Wärna är fortfarande uppdelat per kommun, men efter 
uppgradering av systemet ska det bli lättare att sammanföra dem.  

Verksamhetens omfattning 

Överförmyndarnämnden 4K har gett in den statistik över verksamhetsåret 2020 som 
efterfrågats av länsstyrelserna. Statistiken är offentlig och tillgänglig via 
https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik. 

Ställföreträdare 

Personer knutna till ett företag har förordnande i tre ställföreträdarskap. Företagets 

anställda har förordnats som en absolut sista utväg när det inte funnits någon annan 

lämplig ställföreträdare som velat åta sig uppdragen. Länsstyrelsen informerade om 

sin inställning vad gäller arvodering. 

Diskuterades att det kan vara bra att ha en plan för hur verksamheten hanterar byte 

av ställföreträdare om en person som har många uppdrag måste ersättas. 

Nämnden kommer att hålla informations och fortbildning för ställföreträdarna 

den 23 november 2021. Samtliga ställföreträdare bjuds in. Träffen blir i Perstorp. 

Det blir information om den nya verksamheten, hur de arbetar och så kommer de 

att lyfta nyheter inom överförmyndarområdet. Tanken är att i framtiden ha två 

träffar per år, en under hösten och en under våren, och att då också bjuda in externa 

föredragshållare. 

Granskade akter 

Förmynderskap: Akt nr 430 (Bjuv), 297 (Perstorp), 853 och 854 (Klippan), 935 
(Klippan) 

https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik
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Godmanskap: Akt nr 1075 och 1076 (Bjuv), 366 (Perstorp), 644 (Åstorp), 780 
(Åstorp), 583 (Klippan), 745 (Åstorp), 754 (Åstorp), 1142 (Bjuv) och 918 
(Klippan)  
Förvaltarskap: Akt nr 1055 (Bjuv) och 374 (Perstorp) 

Generella synpunkter 

Det är generellt god ordning i akterna, de är överskådliga och välskötta. Varje akt är 
försedd med aktbeteckning. Handlingarna är sorterade i kronologisk ordning eller 
på annat lämpligt sätt, i förekommande fall ankomststämplade, försedda med 
aktbilage- och aktbeteckning samt diarieförda på dagboksblad. Noteringarna på 
dagboksbladet bedöms uppfylla kraven i 5 kap 2 § offentlighets och sekretesslagen. I 
några av de dagboksblad Länsstyrelsen fått del av förekommer dock uppgifter om 
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, vilka omfattas av sekretess enligt 
32 kap 4 § offentlighets- och sekretesslagen och därför inte ska förekomma i ett 
dagboksblad som ska kunna lämnas ut till envar. Länsstyrelsen gör dock 
bedömningen att det inte varit det ”officiella” dagboksbladet som tagits fram till 
inspektionen. Ankomst av årsräkning, granskning av densamma och beslut om 
arvode behandlas som tre separata händelser.  

Kritik 

Akt 430 (Bjuv) började hos överförmyndarnämnden den 8 oktober 2018 och avser 
särskilt förordnad vårdnadshavare. Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare skall 
inom två månader efter förordnandet lämna en förteckning till överförmyndaren över den 
egendom som de förvaltar. (Se 14 kap 1 § föräldrabalken.) Ställföreträdarna har inte 
självmant gett in förteckning till överförmyndarnämnden. Först efter två och ett 
halvt år har nämnden noterat bristen och begärt in förteckning över barnets 
tillgångar. Genom att inte begära in förteckning från de särskilt förordnade 
vårdnadshavarna har överförmyndaren brustit i sin tillsyn av ställföreträdarskapet. 
Såvitt framgår har bristen dock inte orsakat barnet någon rättsförlust. 
Överförmyndaren får viss kritik för bristen. 
 
Akt 853 och 854 (Klippan), legala förmynderskap. Av handlingar i ärendena framgår 
att båda barnen i december 2018 haft tillgångar överstigande åtta prisbasbelopp. 
Förteckning har begärts in först i november 2020. När värdet på en omyndigs 
tillgångar, som ska förvaltas av föräldrarna, genom arv, gåva, värdestegring eller på något 
annat sätt har kommit att överstiga åtta gånger gällande prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 
§§ socialförsäkringsbalken, skall föräldrarna inom en månad ge in en förteckning över den 
omyndiges egendom till överförmyndaren. (Se 13 kap 2 och 3 §§ föräldrabalken.). Genom 
att inte påminna föräldern om att ge in förteckning förrän efter nästan två år har 
överförmyndarnämnden brustit i sin tillsyn av ställföreträdarskapen. Såvitt framgår 
har bristen dock inte orsakat barnen någon rättsförlust. Överförmyndaren får viss 
kritik för bristen. 
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Övriga påpekanden 

Akt 1055 (Bjuv). Såvitt framgår har återkoppling till huvudmannen avseende ett 
klagomål på ställföreträdaren som denne framställt, inte skett (se aktbilaga 31). I 
årsredovisningen för 2020 (aktbilaga 33) redovisas ett mycket högt belopp avseende 
”nuvarande skuld”. Granskaren har märkt uppgiften med en asterisk, vilket tyder på 
att uppgiften kan vara felaktig. Ytterligare information om beloppet återfinns inte. 
Årsräkningen är granskad utan anmärkning. Vid det uppföljande samtalet 
rekommenderas nämnden att kontrollera uppgiften. 
 
Akt 366 (Perstorp). Det saknas notering på handlingen om att årsräkningen för 2019 
(aktbilaga 8) granskats. Det framgår dock av handlingen i övrigt och av notering i 
dagboken att granskning utförts. Överförmyndaren skall göra anteckning om verkställd 
granskning på bland annat årsräkningar (jfr 16 kap 4 § föräldrabalken). Bristen framstår 
som ett uppenbart misstag. 
 
Akt 644 (Åstorp). Såvitt framgår saknas notering på handlingen att förteckning 
(aktbilaga 12) granskats av överförmyndaren. Av andra handlingar i ärendet och 
notering i dagboken framgår dock att granskning skett. Överförmyndaren skall göra 
anteckning om verkställd granskning på bland annat förteckningar (jfr 16 kap 4 § 
föräldrabalken). Bristen framstår som ett misstag. 
 
Mot bakgrund av uppgifter i akt 1075 och 1076 (Bjuv) och 583 (Klippan) 
diskuterades behovet av en rutin för överförmyndarens tillsyn av ställföreträdarskap 
där huvudmannen är delägare i dödsbo. De aktuella ärendena rör godmanskap enligt 
11 kap 3 § 1. föräldrabalken. Under diskussionen diskuterades bland annat 
möjligheten att begära in uppgift från god man om när Skatteverket kungjort 
arvfallet i Post- och Inrikes tidningar, i syfte att underlätta en bevakning bland annat 
av när eventuell arvspreskription inträder och godmanskapen ska slutredovisas. 
Vistas, då bouppteckning förrättas, till namnet känd arvinge efter den döde på okänd ort, ska 
det hos Skatteverket anmälas av den som har boet i sin vård. När sådan anmälan sker eller 
förhållandet annars blir känt, ska Skatteverket utan dröjsmål kungöra i Post- och Inrikes 
Tidningar, att arv efter den döde tillfallit den bortovarande, med uppmaning till honom eller 
henne att göra sin rätt till arvet gällande inom fem år från den dag då kungörelsen var införd 
i tidningen. I kungörelsen ska den bortovarandes namn anges. (Se 16 kap 1 § ärvdabalken.) 
 
Med anledning av uppgifter i akt 664 (Åstorp), 780 (Åstorp) diskuterades 
möjligheten att från god man begära in beslut om skuldsanering. 
 
Akt 745 (Åstorp). Årsräkning och redogörelse för år 2020 kom in den 8 februari 
2021. Årsräkningen är undertecknad som granskad av handläggaren men det 
framgår inte vilket datum årsräkningen granskades. Överförmyndaren skall göra 
anteckning om verkställd granskning på bland annat årsräkningar (jfr 16 kap 4 § 
föräldrabalken). Bristen framstår som ett uppenbart misstag. 
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Akt 754 (Åstorp). Enligt dagboksbladet kom årsräkning och redogörelse för år 2020 
in den 1 februari 2021. Redogörelse finns dock inte i akten. Enligt handläggaren 
registreras redogörelsen automatiskt när diarieföringen av årsräkningen görs i 
Wärna. Komplettering begärdes den 16 mars 2021. Med anledning av att begärda 
handlingar inte kom in påmindes ställföreträdaren den 8 september 2021 om 
kompletteringen. Överförmyndarnämnden begärde att handlingarna skulle lämnas 
in snarast möjligt och senast inom två veckor. Vid dagen för inspektionen hade 
fortfarande inte de begärda handlingarna kommit nämnden tillhanda. Länsstyrelsen 
anser att nämnden borde ha begärt kompletteringen tidigare och framförallt sänt ut 
en påminnelse till ställföreträdaren betydligt tidigare än som gjorts. 
 
Akt 1142 (Bjuv). Tillgångsförteckningen kom in den 7 februari 2020 och granskades 
av handläggaren samma dag. Granskningen är inte noterad på dagbokbladet. 
Årsräkning och redogörelse för 2020 kom in den 4 mars 2021. Överförmyndar-
nämnden begärde därefter så sent som den 18 oktober 2021 att ställföreträdaren 
skulle komplettera räkningen med ytterligare handlingar. Handläggaren hade även 
ett samtal med ställföreträdaren samma dag gällande de begärda dokumenten samt 
vad som ingår i uppdraget gällande ekonomi. Vid dagen för inspektionen hade 
fortfarande inte de begärda handlingarna kommit nämnden tillhanda. Länsstyrelsen 
anser att nämnden borde ha begärt kompletteringen betydligt tidigare.  
 
 

 
Protokollet har upprättats av länsassessorn Anna-Britt D. Adell och justerats av 
länsassessorn Ulf Andersson. Handlingen har bekräftats digitalt. 
 
 
Bilaga: 
1. Frågor inför inspektionsbesök 2021 
 
Kopia till:  
Justitieombudsmannen, JOkansli1@jo.se  (enligt stående begäran) 
Kommunstyrelsen i Perstorps, Klippans, Bjuvs och Åstorps kommuner  
Kommunfullmäktige i Perstorps, Klippans, Bjuvs och Åstorps kommuner 

Kommunens revisorer i Perstorps, Klippans, Bjuvs och Åstorps kommuner 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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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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