
 

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 

 
KPMG Public 

Granskning av 
kommunens arbete 
med Agenda 2030  
Granskningsrapport  
Åstorps kommun  
 
 

KPMG AB 

2021-11-09 

Antal sidor 11 

 

 



 

  
 
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 

with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 
 

KPMG Public 

Åstorps kommun  
 Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030  
KPMG AB 
 2021-11-09 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 1 

2 Inledning/bakgrund 3 
 Syfte och revisionsfrågor 3 
 Avgränsning 4 
 Ansvarig nämnd 4 
 Metod 4 

2.4.1 Revisionskriterier 4 

3 Resultat av granskningen 5 
 Kommunövergripande arbete med Agenda 2030 5 
 Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med Agenda 2030 8 

4 Slutsats och rekommendationer 11 
 Rekommendationer 12 

 
 
 



 

 1 
 
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 

with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 
 

KPMG Public 

Åstorps kommun  
 Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030  
KPMG AB 
 2021-11-09 

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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