
 

 

 
Inbjudan att delta i: 

”KOM IGÅNG MED HÅLLBARHETSREDOVISNING”–  
ett TEM-projekt för 10 offentliga verksamheter 

Nu sparkar TEM igång ett projekt där vi guidar 10 offentliga verksamheter mot en 

hållbarhetsredovisning! Kostnadsfritt infomöte äger rum den 19/5 kl 8.30–10.00 i TEMs lokaler på 

Klostergatan 12 i Lund.  Anmälan till infomötet sker till Hanna Savola (hanna.savola@tem.se) senast 

den 13 maj.  

Projektplan: 

 

 

VAR GOD VÄND! 

Introduktion GRI 
(Global Reporting Initiative)

Genomgång av GAP-analys
och verktyg för 

redovisningsprocessen

Presentera & diskutera 
redovisningens upplägg & 

målgruppsanpassning

Presentation och feedback på 
genomfört arbete 

Ta fram material som underlag 
till GAP-analysen baserad på en 

mall från TEM. Inlämning en 
månad innan nästa träff.

Använd dig av de verktyg du får 
från TEM för att genomföra 

intressentdialog, göra 
redovisningens avgränsning och  

diskutera väsentlighet*.

Ta fram ett utkast till 
hållbarhetsredovisningen samt 

presentationsmaterial

September 2011

Mars 2012

Halvdag 6/9 

Heldag  1/11 

Heldag 10/1   

Heldag  27/3

*Väsentlighet = Vad som måste med för att 
redovisningen skall ge en riktig och tillräcklig
bild av verksamhetens resultat.

WORKSHOP 1

WORKSHOP 2

WORKSHOP 3

WORKSHOP 4

UPPGIFT 1

UPPGIFT 2

UPPGIFT 3
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Projektets genomförande 

Vi påbörjar arbetet hösten 2011 och projektavslutning sker till våren 2012. Arbetet kommer att 

genomföras i form av 4 workshops där man via föreläsningar och grupparbeten får kunskap om och 

verktyg för hållbarhetsrapportering som man sedan applicerar i sitt eget redovisningsarbete (se bild 

ovan). Träffarna ger också möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera frågor med de andra 

projektdeltagarna.                             

Bakgrund 

Statligt ägda bolag har sedan 2009 en legal skyldighet att hållbarhetsredovisa enligt Global 

ReportingInitiative (GRI):s riktlinjer. Liksom statligt ägda bolag har kommuner och andra offentliga 

verksamheter ett stort ansvar att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Trenden går mot att allt fler 

offentliga verksamheter rapporterar sitt hållbarhetsarbete. Viktiga delar i detta arbete är att: 

1. Identifiera organisationens viktigaste intressenter och deras förväntningar på verksamheten 

2. Avgränsa redovisningen innehållsmässigt och att identifiera verksamhetens ansvarsområden   

3. Beskriva hur man rent praktiskt arbetar för att förbättra sin prestanda inom varje 

ansvarsområde, och att; 

4. Årligen följa upp och utvärdera utvecklingen inom varje ansvarsområde på ett konsekvent 

sätt. 

Projektkostnad  

Beror på antalet deltagande organisationer. För mer information kontakta Hanna Savola tel: 0708-

997076 eller hanna.savola@tem.se. 

Vi ser fram emot att se Dig och Dina kollegor på infomötet den 19/5!  

Med vänlig hälsning, 

Projektteamet 

                       
 Hanna Savola                 Veronika Franzén                 Iris Rehnström  
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