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Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  godkänna förslag till utveckling av hållbarhetsbokslutet 2011 
 
Ärende  
Hållbarhetsbokslutet har genomförts årligen i dess nuvarande form sedan 2007. Syftet är att 
visa utvecklingen i Uppsala kommun inom områden social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet. Utgångspunkten för arbetet är de sju inriktningsmål som kommunfullmäktige 
antagit i policy för hållbar utveckling. Hållbarhetsbokslutet är en beskrivning av utvecklingen 
genom att redovisa ett antal framtagna indikatorer som kan kopplas till tidigare nämnda policy 
utifrån en geografisk avgränsning. Indikatorerna som används plockas fram från befintliga 
statistiska register så som tex Statistiska centralbyrån, landstinget, försäkringskassan, 
kommunen. Syftet är att ge en helhetsbild över utvecklingen inom ett antal frågor som kan ge 
en övergripande förståelse för vilka utmaningar Uppsala står för oavsett vem som är ansvarig 
för frågorna.   
 
I årsredovisningen sker en uppföljning av hållbarhetspolicy där nämnderna specifika arbete 
kring de olika inriktningsmålen årligen följs upp. Fokus ligger då på nämndernas specifika 
arbete kopplat till inriktningsmålen i policy för hållbar utveckling.  
 
Föredragning  
Att redovisa utvecklingen kring de olika inriktningsmålen utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
kan ge en övergripande förståelse dels för vart utvecklingen är på väg, men också för att skapa 
underlag för prioriteringar samt i vilken mån Uppsala som kommun kan agera i frågorna.  Det 
finns dock ett antal frågeställningar som kan behöva belysas och där formen för bokslutet kan 
behöva utvecklas. Flera diskussioner kring detta tema har därför genomförts både inom 
kommunledningskontoret och där tjänstemän från andra kontor deltagit.   
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När det gäller de frågor som tas upp i bokslutet så sker inte utvecklingen fort, det innebär att 
det är relativt ineffektivt att årligen arbeta fram ett bokslut i dess nuvarande form. Det är 
också så att flera av de indikatorer som används inte uppdateras årligen. Det finns också 
begränsningar i bokslutet genom dess nuvarande form genom att man inte kan göra speciellt 
djupa analyser av frågorna även om det i vissa fall skulle finnas mycket att vinna på att göra 
en mer djuplodande analys av frågorna.  
 
För att få en bra och tydlig bild skulle det räcka med att författa ett liknande bokslut vart annat 
år. Det som däremot kan vara intressant utifrån de frågeställningar som belyses i 
hållbarhetsbokslutet är att göra en något djupare analys kring vissa av frågeställningarna. 
Detta skulle kunna göras utifrån ett temaområde, tex barn och ungdomar, äldre, 
funktionsnedsatta, klimat, miljö. Genom att göra en sådan temarapport de år man inte 
genomför ett totalt bokslut med indikatorer kan man få ett större djup kring vissa frågor för att 
visa på utvecklingen och vad Uppsala står inför för utmaningar. Samtidigt skulle det innebära 
ett bredare engagemang kring frågor från de nämnder som kan vara mer berörda.  Det skulle 
samtidigt innebära att man parallellt kan fortsätta att driva frågorna som tas upp i 
hållbarhetsbokslutet på ett mer effektivt sätt. Detta skulle innebära att totala 
hållbarhetsbokslut presenteras vartannat år, till exempel jämna år, medan fördjupningar med 
olika teman presenteras övriga år, udda år.  
 
De temarapporter som författas bör ha sin utgångspunkt i frågor som kommunen har rådighet 
över. Ett aktuellt sådant tema att börja med kan vara barn och unga där utgångspunkten ska 
vara hållbarhetsbokslutet, dvs en helhetssyn utifrån miljö, trafiksäkerhet, delaktighet, 
inflytande osv ur barn och ungdomsperspektivet.  
 
Med hänvisning till föredragningen föreslås därför att hållbarhetsbokslut 2011 ersätts med en 
temarapport kring barn och ungdom.  
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