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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna förslag till utveckling av uppföljning av hållbarhetspolicy 2012  
 
Ärende 
Ett hållbarhetsbokslut har årligen sammanställts sedan 2007. Syftet med bokslutet är att visa 
utvecklingen inom områdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.  
Utgångspunkten för bokslutet är de inriktningsmål som kommunfullmäktige antagit i policy 
för hållbar utveckling, kapitel 5 i IVE. Den 24 januari 2012 beslutade kommunstyrelsen att 
ersätta ett komplett hållbarhetsbokslut med en temarapport för 2011 som belyser 
hållbarhetsfrågorna rörande barn och unga. Kommunstyrelsen framförde vid samma tillfälle 
synpunkter på ytterligare utveckling av hållbarhetsbokslutet. 
 
Bakgrunden till denna förändring var att de frågor som hållbarhetsbokslutet behandlar inte 
förändras tillräckligt snabbt för att ett årligt bokslut ska belysa en utveckling. De indikatorer 
som används tas från befintliga statistiska register, så som Statistiska centralbyrån, landstinget 
i Uppsala län, försäkringskassan och kommunen.  
 
Bokslutet ska också fungera som en omvärldsbevakning av förändringar inom hållbar 
utveckling.  
 
Föredragning  
Utgångspunkten för val av indikatorer är inriktningsmålen i policyn kopplat till den 
kommunala verksamheten. De indikatorer som väljs är beroende av om statistik finns 
tillgänglig i en databas. Företrädesvis väljs statistik som är möjlig att följa över tid samt som 
är statistiskt säkerställd.  Nationell statistik förändras över tid vilket påverkar bokslutets 
innehåll. Att vissa mått tas bort, vissa kommer till och vissa mått, som kan vara intressanta, 
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inte går att bryta ner på kommunal nivå är ett faktum som årligen måste hanteras vilket leder 
till förändringar av indikatorer.  
 
Det har framförts synpunkter om att bokslutet ska ta hänsyn till tex nationella 
miljömålsindikatorer. Det är dock inte möjligt att ta med samtliga indikatorer utifrån en stor 
mängd nationella målområden eftersom mängden indikatorer då skulle bli alldeles för stor. Ett 
urval görs utifrån såväl social, ekologisk och ekonomisk dimension anpassat till Uppsala men 
också avhängigt vad kommunen har tillgång till. Det är viktigt att de indikatorer som väljs tar 
hänsyn till Uppsalas specifika situation.  
 
Hållbarhetsbokslutet görs årligen som en del av årsredovisningen. Nämndernas och 
styrelsernas användning av hållbarhetsbokslutet behöver utvecklas för en ökad hållbarhet. 
Bokslutet  behöver bli mer känt i samtliga nämnder och styrelser för diskussion om hur 
frågorna kan integreras för att  bli en del av de ordinarie processer för ett tydligare 
hållbarhetsperspektiv. Därför kommer en aktivitetsplan tas fram, innehållande 
implementeringsplan för 2013.  
 
Frågorna om hållbarhet omsluter den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen.  
Ett förslag för att visa komplexiteten, men ändå göra den hanterbar, är att som en avgränsad 
del i det ordinarie hållbarhetsbokslutet ta utgångspunkt i ett fokusområde, tex tillgänglighet 
och beskriva detta utifrån social, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.  Detta innebär att 
kommunstyrelsen behåller det ordinarie formatet för hållbarhetsbokslutet vad gäller 
indikatorer men utvecklar en avgränsad del med ett integrerat perspektiv för att öka 
förståelsen för hur frågorna är avhängiga av varandra.  
 
Motivet för att välja att belysa tillgänglighet utifrån ett integrerat synsätt är att tillgänglighet 
är en fråga som påverkar människors vardagsliv. Tillgänglighet kan också belysas på ett 
pedagogiskt sätt utifrån alla dimensioner av hållbarhet. Frågan om tillgänglighet är också 
aktuell i samband med att Uppsala växer och utvecklas.  
 
Hållbarhetsindikatorer kan även integreras i kommande aktualisering av översiktsplanen, ÖP.  
ÖP, som beskriver den fysiska planeringen på lång sikt, kräver en annan typ av indikatorer 
kring hållbarhet. I förhållande till ÖP bör en årlig uppföljning ske . I ett avsnitt i 
hållbarhetsbokslutet kommer denna koppling att belysas.  
 
På sikt kan hållbarhetsbokslutet utvecklas till ett interaktivt verktyg där frågorna diskuteras, 
inte enbart bland nämnder och styrelser utan även med medborgare/brukare. Ett webverktyg 
med möjlighet till interaktiva arbetsformer baserat på indikatorer som beskriver utvecklingen 
och med kontinuerligt uppdaterad information bidrar till att frågorna får större spridning och 
bättre aktualitet.  
 
Förslag för uppföljning av hållbarhetspolicy 2012 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att hållbarhetsbokslut 2012 genomförs med utveckling 
av begreppet tillgänglighet som utgångspunkt för ett tvärsektoriellt angreppssätt utifrån 
socialt, ekologisk och ekonomiskt hänseende. En handlingsplan tas fram för att utveckla den 
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systematiska användningen av hållbarhetsbokslutet i hela kommunen. Hållbarhetsindikatorer 
utvecklas för att ingå i ÖPn. Möjligheten att använda webben för att beskriva 
hållbarhetsutvecklingen undersöks för att i bokslutet för år 2013 publiceras interaktivt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet genomförs inom kommunstyrelsens budget för 2013 
 
 
Kenneth Holmstedt  
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