
Nu integrerar vi hållbarhet 
i årsredovisningen!

Omvärldsanalys gjord av: 
Kenny Cederfri-Andersson 
och Pontus Strömberg



Frågeställning

Hur har (framförallt) aktörer inom den offentliga 
sektorn integrerat hållbarhet och styrdokument kopplat 

till hållbarhet i årsredovisningen?
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Kriterier för integrerad hållbarhet
• Redogör hur hållbarhet är integrerat i styrningen
• Kopplar budgetmål, verksamhetsplan eller 

liknande till Agenda 2030
• Redovisar utveckling tydligt och pedagogiskt
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ÖREBRO
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+ Tydlig koppling mellan KF-mål och Agenda 2030

+ Agenda 2030 ikoner i olika storlek beroende på 
direkt/indirekt inverkan på KF-målet

─ Ingen utförlig redovisning av hållbarhetsspektrat

─ Ingen hänvisning vidare till ytterligare hållbarhetsredovisning

ÖREBRO
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+ Tydlig koppling mellan KF-mål och Agenda 2030

+ Hållbar utveckling väl integrerat i KF-målen

+ Hänvisning till bilaga för närmare uppföljning av hållbarhetsmål

─ Ingen beskrivning av kommunens tänk kring hållbar utveckling

─ Inga figurer eller tabell som visar vilka mål i Agenda 2030 
som kopplar till respektive inriktningsmål

─ Inga figurer eller tabell som visar måluppfyllnadsgrad
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+ Tydlig koppling mellan KF-mål och Agenda 2030

─ Visuell koppling enbart i den inledande tabellen

─ Styrdokument kunde presenterats tydligare och 
mer sammanhållet
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+ Visuellt superpedagogiskt; figurer och tabeller blandat med textbeskrivning

+ Måluppfyllnadsgraden i figurer

+ Dubbla tabeller som redovisar måluppfyllnad av Agenda 2030

─ Ingen beskrivning av kommunens tänk kring hållbar utveckling

─ Ingen beskrivning var, hur eller ens ifall Agenda 2030 är integrerad i styrningen. 
Står enbart att "de 17 globala målen är länkade till utfallet i årsredovisningen"

─ Ingen hänvisning vidare till ytterligare hållbarhetsredovisning
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+ Visuellt superpedagogiskt; snyggt, fräscht, enkelt och modernt med olika 
färgsättningar och figurer blandat med textbeskrivning

+ Visar direkt/indirekt påverkan av globala mål kopplat till respektive affärsmål

+ Beskrivning av målet följt av utfallet och tabell

─ Otydlig koppling mellan beskrivna mål och redovisning av utfallet
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+ Framgår tydligt hur hållbarhet och Agenda 2030 är förankrat i styrningen

+ Tydlig koppling till dem globala målen i redovisningen 

+ Bra rubriksättning, t.ex. ”Styrning och strategiska initiativ”

─ Ingen övergripande tabell eller figur över hur samtliga hållbarhetsmål 
relaterar till Agenda 2030



Hänvisningar till styrdokument

• Hållbarhetsrapport

• Andra uppföljningsrapporter

• Motsvarande "LundaEko" &
"Program för social hållbarhet"

• Budget & verksamhetsplan

“En närmare beskrivning av statusen för vart och ett av kommunfullmäktiges uppdrag finns i
bilaga Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och indikatorer 2020.”

Uppsala kommun

“Målområdena är grundade på de globala målen i Agenda 2030 och motsvarar målområdena
i Programmet för hållbar utveckling.”

Örebro kommun

"Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument[…]. Här anger KF nio 
inriktningsmål och uppdrag samt till dem kopplade indikatorer. De globala hållbarhetsmålen 

i FN:s agenda 2030 är integrerade i kommunfullmäktiges nio inriktningsmål."
Uppsala kommun

“Malmö Stads hållbarhetsrapport ska ligga till grund för utformnignen av 
kommunfullmäktigemålen för kommande mandatperiod."

Malmö Stad
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Tack! 
Frågor?
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