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Inledning 

Håbo kommuns hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i en långsiktigt hållbar utveckling och 
kommunens vision Vårt Håbo 2030. En av inriktningarna i Håbo kommuns vision är att i 
hållbara Håbo finns det goda livet. Visionen hanterar de tre dimensionerna ekonomisk, social 
och ekologisk hållbarhet. Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande gene-
rationers möjligheter att tillgodose sina behov.  

Håbo kommun vill vara en hållbar tillväxtkommun där vi tar vårt långsiktiga ansvar för natur 
och klimat. Håbo kommuns befolkningsmängd ökar kontinuerligt och detta ställer krav på att 
kommunen växer på ett hållbart sätt. Visionen om hållbara Håbo och kommunens hållbarhets-
strategi är Håbo kommuns sätt att möta de Globala målen och Agenda 20301. Den ekologiska 
dimensionen är basen och Håbos sätt att möta de nationella miljömålen fastställda av riksdagen. 
Utan rent vatten, biologisk mångfald och naturens tjänster har vi inget samhälle att bygga social 
och ekonomisk hållbarhet i.  

Hållbarhetsstrategin syftar till att vägleda kommunens verksamheter, bolag och aktörer verk-
samma inom kommunen till ett hållbart Håbo. Ett strategidokument där kommunens gemen-
samma vilja, långsiktiga visioner och målsättningar pekas ut. Detta ska i sin tur speglas i de 
olika aktörernas verksamhetsspecifika mål och aktiviteter.  

Vad innebär hållbar utveckling för Håbo kommun? 

 

I ordmolnet här ovanför illustreras nyckelord för vad hållbar utveckling innebär för Håbo 
kommun, prioriterade av kommunens organisation, och som ingår som underlag till vår ge-
mensamma hållbarhetsstrategi. 

                                                 
1 År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen 
för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. De Globala målen och Agenda 2030 är den mest 
ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Läs mer på: glo-
balamalen.se 
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Kommunens förvaltningar och bolag bidrar på olika sätt till att uppnå de Globala målen. Inom 
Håbo kommun finns det arbete för att uppnå samtliga globala mål och samtliga mål är viktiga 
för att vi ska nå en hållbar utveckling. Målen är inte delbara. Jämfört med andra kommuner 
visar majoriteten av Håbo kommuns nyckeltal för Agenda 2030 från Kolada2 ett medel- eller 
bra resultat. I förhållande till andra kommuner i Sverige ligger Håbo bra till vad gäller mål 3 
hälsa och välbefinnande, mål 11 hållbara städer och samhällen och mål 15 ekosystem och bio-
logisk mångfald. I förhållande till andra kommuner ligger Håbo dåligt till vad gäller mål 2 
ingen hunger och mål 10 minskad ojämlikhet. Detta gäller alltså utifrån de nyckeltal som mäts 
i Kolada. 

De mål som kommunen anser sig ha ett bra arbete kring idag är främst mål 3 God hälsa och 
välbefinnande, 4 God utbildning för alla, 6 Rent vatten och sanitet, 12 Hållbar konsumtion 
och produktion samt 1 Ingen fattigdom.  

 

 

Utmaningar  
De mål där kommunen anser sig ha störst utmaningar är framförallt inom mål 11 Hållbara 
städer och samhällen, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 12 Hållbar konsumt-
ion och produktion, 7 Hållbar energi för alla samt 13 Bekämpa klimatförändringarna. Även 
mål 6 Rent vatten och sanitet ser vi en utmaning inom.  

Håbo kommun har ett strategiskt läge i regionen. Befolkningen i Mälardalen, inklusive Håbo 
kommun, fortsätter att växa. Kommunen märker av ett expansionstryck både på verksamheter 
och bostäder. Det ställer högre krav på befintlig infrastruktur så som vägar, järnväg och IT. 
Även VA- och energiförsörjning behöver lösas hållbart. Det planerade bostadsbyggandet, och 
den befolkningsökning som följer, är nödvändig för kommunens framtida tillväxt och kom-
munens långsiktiga ekonomi.  

                                                 
2 Kolada är en databas för kommuner och regioner som ger jämförelser och analys i kommunsektorn. Där finns 
det särskilda nyckeltalssamlingar för Agenda 2030. Närmare 50 nyckeltal uppdelade på de 17 Globala målen. 
Läs mer på: kolada.se  

https://www.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.globalamalen.se%2Fhur-bidrar-du-till-de-globala-malen%2F&psig=AOvVaw3-dGMc2F80z1CtIEVDRgcM&ust=1582979740295000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDZgZuh9OcCFQAAAAAdAAAAABAD
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Den förväntade befolkningsökningen leder till att såväl behoven av, som kostnaderna för, 
kommunal verksamhet kommer att öka. Håbo har en åldrande befolkning, samtidigt som 
barnfamiljer lockas att flytta hit. Kommunen står inför stora investeringsbehov så som sim-
hall, äldreboende, skolor och nya fritidsanläggningar. Därför är det nödvändigt att vi bygger 
långsiktigt för framtiden och att våra verksamheter anpassas till kommande klimatförändring-
ar. Vi behöver tydligt gå före i omställningen, ställa krav i våra inköp så att vi tillsammans 
blir fossilbränslefria och på så sätt minskar klimatförändringarna och riskerna som kommer av 
dessa. 

Vattenfrågorna är omfattande och inbegriper väldigt många delar av den kommunala verk-
samheten. Det kräver samsyn, långsiktighet och god ekonomisk planering. Arbetet för en för-
bättrad vattenkvalitet ställer krav på samarbete och samordning, både inom kommunen och i 
mellankommunala forum. Olika generationer har olika förutsättningar, behov och krav på ”det 
goda livet” vilket också är en utmaning.  

De mål som har pekats ut att vara mest relevanta för Håbo kommun och några som vi särskilt 
ska fokusera på är;  
Mål nr 3 God hälsa och välbefinnande 
Mål nr 4 God utbildning för alla 
Mål nr 11 Hållbara städer och samhällen 
Mål nr 12 Hållbar konsumtion och produktion 
Mål nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald  

I ordmolnet här nedanför illustreras nyckelord från visionen, Vårt Håbo 2030, som kommu-
nens organisation har prioriterat som underlag till vår gemensamma hållbarhetsstrategi. 
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Figuren här nedanför har vi tagit fram utifrån Håbo kommuns vision, Vårt Håbo 2030. Den 
beskriver de olika inriktningarna som berörs i denna hållbarhetsstrategi och hur de förhåller 
sig till de Globala målen. 

  

Här nedanför beskriver vi visionen för de tre hållbarhetsinriktningarna inom dimensionerna 
ekologisk, social och ekonomisk. Inriktningarna för den ekologiska dimensionen har vi häm-
tat från kommunens nuvarande miljöstrategi. Förslaget till inriktningar för den sociala respek-
tive ekonomiska dimensionen har vi formulerat nu. Samverkan och transparens skär igenom 
samtliga dimensioner och är övergripande för alla inriktningar. 

 

Samverkan och transparens 
Samverkan och transparens ska genomsyra Håbo kommuns hållbarhetsarbete och utgöra 
grunden för samhällets ekologiska, sociala och ekonomiska utveckling. Tillsammans kan vi 
klara de utmaningar vi står inför och ingen ska lämnas utanför. Kunskap och goda exempel 
ska spridas.  
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Ekologisk hållbarhet 

 
Fossilbränslefri  
År 2030 har Håbo kommun ställt om mot en hållbar framtid och den kommunala  

organisationen är fossilbränslefri och visar vägen för övriga samhället som ska vara det 
2050. Vi bygger upp energi- och effektsmarta alternativ och visar fördelarna med fossilfrihet.  
Väl genomtänkt planering av bebyggelse minskar behovet av bilresor och underlättar  
för kollektivtrafiken, fotgängare och cyklister. 

 

Giftfri och resurseffektiv  
Året är 2030 och i det giftfria och resurseffektiva Håbo brukas naturresurserna håll-

bart och kretsloppen är slutna. Strävan efter giftfri och minskad resursförbrukning är konti-
nuerlig. Håbo kommun uppmuntrar till miljömedvetet företagande och medveten konsumtion  
ökat kretsloppstänkande är målet. 

  

Naturmiljöer med mångfald  
Håbo kommuns ambition är att till år 2030 skapa en sammanhållen bebyggelse  

som inte tar nya naturområden i anspråk och ha en florerande biologisk mångfald.  
Naturmiljöerna är väsentliga för såväl människor som för djur- och växtliv. I de fall  
värdefulla natur- och vattenmiljöer tas i anspråk för ny bebyggelse ska dessa ersättas  
och kompenseras i möjligaste mån. Kommunens rika naturmiljöer är en plats för  
rekreation och förvaltas långsiktigt genom skydd och skötsel. 

 

Social hållbarhet 

 

Delaktighet  
År 2030 lever vi i ett Håbo där har alla samma möjlighet att delta och växa. Vi tar 

tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större. Det 
finns en god kommunikation genom dialog och tydlig information. Våra arbetsplatser har 
specifik information och introduktion för en hållbar arbetsplats. 

 

Jämlikhet 
Året är 2030 och i Håbo finns en plats för alla och ingen lämnas utanför i utveckl-

ingen. Olika förmågor och resurser tas tillvara. I kommunen finns det inkluderande arbets-
platser med rättvisa arbetsvillkor och en nolltolerans när det gäller diskriminering. Ett gott 
och inkluderande bemötande är nödvändigt för att lyckas med detta. 
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God hälsa och arbetsmiljö 
Håbo kommuns vilja är att till år 2030 erbjuda arbetsmiljöer som är säkra och gyn-

nar välbefinnande och hälsa. Det finns ett långsiktigt och systematiskt arbetsmiljöarbete där 
sunt arbetsliv är ett ledord och åtgärder vidtas direkt. Det finns en stolthet att arbeta i och för 
Håbo kommun.  
 

 Trygga mötesplatser för alla 
År 2030 erbjuder Håbo kommun möjligheter till mötesplatser för människor i olika 

åldrar och olika delar av livet. Det engagemang som finns i föreningar och hos medborgare 
tas tillvara. Inom kommunen ska kunskapen om och upplevelsen av befintliga mötesplatser 
förbättras och nya mötesplatser skapas. De ska möta efterfrågan från kommunens medbor-
gare och besökare i ännu högre grad än idag. Trygghet och gröna värden är viktiga be-
ståndsdelar för mötesplatserna.  
 

Ekonomisk hållbarhet 

 

Hållbara inköp 
År 2030 skapar vi goda och medvetna affärer i Håbo. Det gör vi genom att förbereda 

oss väl innan vi upphandlar och sedan realiserar. Våra hållbarhetskrav är välplanerade och 
möjliga att följa upp. Våra åtgärder eller aktiviteter genomförs för att ta tillvara på material 
som resurs och på så sätt minska vår konsumtion. 

 
Struktur och system 
Året är 2030 och i Håbo är det lätt att göra rätt hållbarhetsmässigt. Vårt arbete utgår 

från långsiktighet och regelbundenhet. Det är ordning och reda i alla led. Kommunens håll-
barhetsarbete kännetecknas av ständiga förbättringar. Struktur tillsammans med gemen-
samma mål och tydligt ledarskap gör förbättringarna möjliga.  
 

 God etik och moral 
Håbo är till år 2030 en kommun där ansvarsfullhet och rättvisa är grunden för god 

samhällsstyrning, fri från onödiga konflikter. Det som kommunen står för ska även kännas 
igen i vårt sätt att agera. Det finns utrymme för konsekvensanalyser och reflektion för att 
kunna ta långsiktiga beslut och hålla en budget i balans. Medvetenhet och regelbunden av-
stämning är en självklarhet för att ständigt underhålla och upprätthålla god etik och moral.  
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_________________________________________________________________________ 
    

   Dialog hållbarhetsstrategi sker mars-maj 2020.    
   Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för innehållet. 
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