HÅLLBARHETSSTRATEGI
FÖR HÅBO KOMMUN

Hållbara
Håbo

Antaget av		

Kommunfullmäktige

Antaget		 2021-11-08 § 145
Giltighetstid		

Tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande ska det uppdateras

Dokumentansvarig Hållbarhetsstrateg

Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Diarienummer

KS 2021/00135

Gäller för 			

Samtliga förvaltningar, kommunalt bolag samt övriga aktörer 		
inom Håbo kommun.

Tidpunkt för 		
aktualitetsprövning
Inom nästa mandatperiod.
Ersätter tidigare versioner Miljöstrategin för ekologisk hållbar utveckling i Håbo kommun
						
Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, § 6.
Foto			
					

Framsida: Susanne Järild, föreställande en mälarstrand i Håbo 		
kommun. Foto s 32 Pixabay. Övriga foton är tagna av Håbo kommun.

Strategi			
						
						

En strategi är den mest översiktliga och abstrakta formen av ett
aktiverande styrdokument. Den anger vägval, målsättningar, 		
riktning och prioritering inom ett övergripande område.

Projektorganisation
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Förord
Som kommunens främsta företrädare har jag ambitionen att fortsätta
stärka kommunens hållbarhetsarbete. Mycket av vårt grunduppdrag,
till exempel skola, omsorg och samhällsplanering är direkt eller
indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030. I Håbo kommun satsar vi
på att arbetet med Agenda 2030 ska integreras i vårt ordinarie arbete
och vi ser att alla har ett ansvar för genomförandet. Det är också
avgörande att alla delar av samhället bidrar. Stora delar av
näringslivet ser redan hållbarhet som en konkurrensfördel,
civilsamhället visar vägen genom egna insatser och vi som är
beslutsfattare behöver agera nyckelaktörer för hållbar
samhällsutveckling i hela landet.
Genom varje individs drivkraft och kreativitet skapar vi tillsammans
möjligheter för var och en att delta och utvecklas utifrån de unika
resurser vi har. Genom delaktighet, medbestämmande och
ansvarstagande ur ett jämlikhetsperspektiv med en god ekonomisk
hushållning på alla nivåer säkras det framtida demokratiska hållbara
samhället.
Den här strategin riktar sig till kommunens organisation, företag,
organisationer, föreningar, invånare och förtroendevalda. Alla vi som
är verksamma i Håbo. Genom arbetet med att förverkliga strategin
vill vi bidra till att skapa en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar
destination i Region Uppsala. En bra plats att bo och verka på. Vår
önskan är att vara en av världens mest hållbara svenska orter.
Vi har satt upp ekonomiska mål, hälso - och klimatmål. För att nå dem
satsar vi brett på förnybar energi, klimatsmarta anläggningar och
hållbar ekonomi. Vi lever i ett välfärdsland där livslängden är bland
den högsta i världen och där risken för social utsatthet är mindre än i
många andra länder. Goda utbildningsmöjligheter och goda livsvillkor
är en förutsättning att lyckas med en god ekonomi i balans.

Helene Zeland Bodin
Kommunstyrelsens ordförande (C)
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Sammanfattning

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där vi tar vårt
långsiktiga ansvar för ekonomi, invånare, 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 denna hållbarhetsstrategi är Håbo kommuns sätt att möta
de globala målen och Agenda 2030.
Agenda 2030 är bindande och kommunerna har en central roll i
Sveriges genomförande av de globala målen. Sverige ska vara ledande
i arbetet och kommunerna ansvarar för utvecklingen på lokal nivå och
för att skapa en god livsmiljö för sina invånare. Agenda 2030 är en
agenda för förändring mot ett hållbart samhälle.
Håbo kommuns hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i en
långsiktigt hållbar utveckling och kommunens vision, Vårt Håbo 2030.
Ett hållbart samhälle är ett samhälle som fungerar i alla dess delar
utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna; ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet.
Hållbarhetsstrategin syftar till att vägleda kommunens verksamheter,
bolag och aktörer verksamma inom Håbo kommun till ett hållbart
Håbo. Den är ett strategidokument där Håbo kommuns gemensamma
vilja, långsiktiga visioner och målsättningar pekas ut för att visa vad vi
tillsammans behöver och ska fokusera på. Detta ska i sin tur speglas
i de olika aktörernas verksamhetsspecifika mål, handlingsplaner och
aktiviteter.
För att nå en hållbar utveckling behöver vi jobba
med samtliga globala mål inom Agenda 2030.
Hållbarhetsdimensionerna
överlappar varandra och det är viktigt att
förstå helheten. Utifrån Håbo kommuns
förutsättningar och utmaningar har
mål 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13 och 15
pekats ut som de mest relevanta
för Håbo kommun och de vi
särskilt ska fokusera på.
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Inledning

Vi ska vara Hållbara Håbo och sträva mot
jämlikhet och delaktighet. Vi tar vårt
långsiktiga ansvar för natur och klimat och
är energieffektiva och fossilbränslefria.
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ur vår vision, Vårt Håbo 2030

Barn på brygga vid Ekilla.

Inledning

Håbo kommuns hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i en
långsiktigt hållbar utveckling och kommunens vision, Vårt Håbo 2030.
En av inriktningarna i kommunens vision är att ”I hållbara Håbo finns
det goda livet”. Visionen hanterar de tre dimensionerna ekologisk, social
och ekonomisk hållbarhet. Vi ska tillgodose dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Ett hållbart samhälle som fungerar i alla dess delar utifrån de tre
hållbarhetsdimensionerna är resilient, ett samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget och har
förmåga att återhämta sig mot störningar.
Håbo kommun ska 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 växa
hållbart. Visionen om hållbara Håbo och denna hållbarhetsstrategi är
Håbo kommuns sätt att möta de globala målen och Agenda 20301.
Den sociala dimensionen, ett gott liv och en god livsmiljö där alla är
friska, delaktiga och trygga, är målet. Den ekonomiska dimensionen är
medlet, med en bra ekonomi där näringar och företag växer kan vi
tillsammans nå våra mål. Den ekologiska dimensionen sätter villkoren,
allt vi gör måste rymmas inom ekosystemets gränser. Utan rent vatten,
biologisk mångfald och naturens tjänster har vi inget samhälle att
bygga social och ekonomisk hållbarhet i. Allt hänger ihop och vi behöver
se helheten för att få en fullständig bild av våra hållbarhetsutmaningar
och hållbarhetsframgångar. Kommunen behöver tydligt gå före och
ställa krav på det som köps in utifrån strategins inriktningar för att
uppnå hållbara Håbo.
Hållbarhetsstrategin gäller för kommunens organisation men även för
Håbo geografiskt och syftar till att vägleda aktörer inom Håbo kommun
till ett hållbart Håbo. Strategin är styrande för kommunens
verksamheter och bolag. Håbo kommun används när det syftar till
kommunen som geografiskt område och kommunen när det är
kommunens organisation som det syftas till.
Detta är ett strategidokument där Håbo kommuns gemensamma vilja,
långsiktiga visioner och målsättningar pekas ut för att visa vad vi
tillsammans behöver och ska fokusera på. Det ska i sin tur speglas i de
olika aktörernas verksamhetsspecifika mål, handlingsplaner och
aktiviteter.
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.
1

Läs mer på: globalamalen.se
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Inledning

Ordmolnet illustrerar nyckelord från visionen, Vårt Håbo 2030. Orden har under
dialogen våren 2020 prioriterats och ingår som underlag till denna
hållbarhetsstrategi.

Nuläge och utmaningar

Kommunens förvaltningar och bolag jobbar utifrån sina
förutsättningar med Agenda 2030 och bidrar på olika sätt till att
uppfylla samtliga globala mål och säkerställa en hållbar utveckling.
Håbo kommun i jämförelse
Jämfört med andra kommuner visar majoriteten av Håbo kommuns
nyckeltal för Agenda 2030 från Kolada2 ett medel‑ eller bra resultat.
Det finns lokala utmaningar för Håbo även om vi i jämförelse med
andra kan ha ett bra resultat. Kommunen avser att följa upp arbetet
med Agenda 2030 med hjälp av Koladas nyckeltal men även andra
relevanta nyckeltal med 2019 som basår.

Kolada är en databas för kommuner och regioner som ger jämförelser och
analys i kommunsektorn. Där finns särskilda nyckeltalssamlingar med närmare
50 nyckeltal uppdelade på de 17 globala målen i Agenda 2030. Det finns tydlig
information och källhänvisning till varje nyckeltal.

2

Läs mer på: kolada.se
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Inledning

Håbo kommuns förutsättningar och utmaningar
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 för VA- och energiförsörjning behövs hållbara lösningar. Det
planerade bostadsbyggandet, och den befolkningsökning som följer, är en
del av Håbo kommuns framtida tillväxt och långsiktiga ekonomi.
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
simhall, äldreboende, skolor och nya fritidsanläggningar. Olika
generationer och individer har olika förutsättningar, behov och krav på
”det goda livet” vilket också är en utmaning. Därför är det nödvändigt
att vi bygger långsiktigt för framtiden och att våra verksamheter
anpassas till kommande generationers behov och förutsättningar.
En förutsättning för en hållbar samhällsutveckling ur alla
hållbarhetsdimensionerna är att bibehålla en sammanhållen
grönstruktur och dess ekosystemtjänster vilket utmanas i ett växande
samhälle. Utan grönområden som temperatursänkare och
översvämningsyta har Håbo svårare att klara av kommande
klimatförändringar. Vår påverkan på klimatet är en utmaning som
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Inledning

medför att kommunen, för att begränsa dessa, tydligt behöver gå före i
omställningen till fossilfria bränslen. Genom att bli fossilbränslefria
bidrar vi till att minska klimatförändringarna och riskerna som
kommer av dessa. Vattenfrågorna är omfattande och inbegriper
väldigt många delar av den kommunala verksamheten. Det kräver
samsyn, långsiktighet och god ekonomisk planering. Arbetet för en
förbättrad vattenkvalitet ställer krav på samarbete och samordning,
både inom Håbo kommun och i mellankommunala forum.
Covid-19 och den kris pandemin har inneburit för hela världen har
satt en ny agenda för livsvillkoren i samhället, vilket påverkar
människors tillit och framtidstro. Lika väl som att vården kommer stå
inför långsiktiga utmaningar, behöver socialtjänsten rusta för en svår
tid efter pandemin. Stora risker finns för ökad social oro och social
utsatthet. Covid-19 har gett en föraning och ökad medvetenhet om vad
framtida pandemier och klimatkriser skulle kunna innebära för oss
alla. Denna pandemi och kris har blottat hur sårbart vårt samhälle är
men också hur viktig samverkan är för att hantera kriser. Sett till
klimatkrisen så finns tid att agera, om vi arbetar proaktivt och
förebyggande. Vi behöver vara rustade för kommande kriser och har
mycket att lära av denna.

Ordmolnet illustrerar nyckelord för vad hållbar utveckling innebär för invånare och
kommunens organisation i Håbo kommun och ingår som underlag till hållbarhetsstrategin. Ordmolnet är framtaget från input som inkommit i samband med genomförd dialog våren 2020.
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Inledning

Håbo kommuns hållbarhetsfokus framåt
Utifrån Håbo kommuns förutsättningar, utmaningar och det som
kommit fram vid dialogen med kommuninvånare under framtagandet
av denna strategi, har åtta globala mål pekats ut som de mest
relevanta för Håbo kommun.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Vårt fokus bör ligga på ovanstående mål men för att nå hållbar
utveckling behöver Håbo kommun ändå jobba med samtliga globala
mål inom Agenda 2030. Det är viktigt att förstå helheten då
hållbarhetsdimensionerna och hållbarhetsmålen överlappar varandra.
Genom investeringar på till exempel gång- och cykelstråk,
vinterväghållning och grönstruktur främjas folkhälsa och minskar
kostnader kopplade till bland annat fallskador och psykisk ohälsa.
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Strategiinriktningar
för ett hållbart Håbo

Slingrande hortensia på gammal elstation, Viby.
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Strategins inriktningar inom de tre dimensionerna ekologisk, social
och ekonomisk beskrivs i följande avsnitt. ”Genomförande med
samverkan” skär igenom samtliga dimensioner och är övergripande för
alla inriktningar.
Varje inriktning beskrivs med en visionstext, en beskrivande text som
tydligt lyfter de utmaningar Håbo kommun står inför, samt vad vi ska
göra för att nå inriktningarnas mål.

Genomförande
med samverkan

EKONOMISK
hållbarhet
ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

EKOLOGISK
hållbarhet

Struktur och
system

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

God etik och
moral

SOCIAL
hållbarhet
INGEN
FATTIGDOM

Hållbara
inköp

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Delaktighet

Jämlikhet

Trygga
mötesplatser
för alla

God hälsa
och
arbetsmiljö

Fossilbränslefri

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

INGEN
HUNGER

Rent vatten för
alla
RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Naturmiljöer med
mångfald

Hållbarhetstårtan3 ovan är framtagen utifrån kommunens vision, Vårt Håbo 2030. Visionen
har fungerat som underlag till strategin gällande vad vi i Håbo behöver fokusera på samt de
nyckelord som prioriterats. Håbo kommuns hållbarhetstårta illustrerar hållbarhetsstrategins
inriktningar för respektive hållbarhetsdimension, hur de samspelar och är beroende av
varandra och hur de förhåller sig till de globala målen.
3
Håbo kommuns hållbarhetstårta är framtagen med inspiration av professor
Johan Rockströms tårtillustration över de globala målen. Se https://www.
globalamalen.se/ett-nytt-satt-att-se-de-globala-malen-som-en-tarta/
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Genomförande
med samverkan

Barn vid solnedgång i Torresta.
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Genomförande
med samverkan
Samverkan och transparens ska genomsyra Håbo kommuns
hållbarhetsarbete och utgöra grunden för samhällets ekologiska,
sociala och ekonomiska utveckling. Fokus ska vara på genomförandet.
Tillsammans ska vi klara de utmaningar vi står inför och ingen ska
lämnas utanför. Uppföljning är en naturlig del av arbetet där kunskap
och goda exempel ska spridas.
Det behövs en bred samhällssamverkan för att vi ska nå visionen om det
hållbara Håbo. För att lyckas behöver fokus ligga på genomförandet, ett
område där alla kan påverka, exempelvis genom våra inköp. Även
uppföljning är viktigt och i det arbetet ska de globala målen fungera som
en kompass. Uppföljningen behöver vara en del av verksamheternas
kontinuerliga uppföljning och inte hanteras som en sidosak.
Genomförandet är starkt kopplat till finansieringen och för att visionen ska
leda till handling behöver Agenda 2030 integreras i de vanliga styr- och
ledningsprocesserna, till exempel budgetprocessen.

Relaterade globala mål

Hållbarhetsstrategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan med
en gemensam Agenda 2030-strategi och gemensamma övergripande mål.
Samverkan ska ske inom kommunen samt mellan Håbo kommuns olika
aktörer så som företag, föreningar och invånare. Strukturer för
samverkan behöver finnas. Det kan även handla om att skapa en
tydlighet kring vad som behöver göras tillsammans och vem som
ansvarar för vad. Genom att samverka och ta del av varandras lärdomar
och hantering av de samhällskriser vi gemensamt går igenom, kan vi bli
bättre rustade inför kommande kriser. Konsekvensanalyser behöver
göras utifrån de olika hållbarhetsdimensionerna som en helhet inför
beslut och genomförande.

För att uppnå genomförande med samverkan ska vi:
Förbättra den kontinuerliga uppföljningen av kommunens hållbarhetsarbete genom
att integrera det i befintliga styr- och ledningsprocesser och system.
Öka den aktiva strategiska styrningen genom att göra det lätt att göra rätt
samt genom kontinuerlig utbildning.
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Ekologisk
hållbarhet

Bi på blåeld i Skörby.
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Ekologisk
hållbarhet

Vi behöver vårda naturens resurser långsiktigt. Nuvarande och
kommande generationer är beroende av att naturen är uthållig och
stark för att kunna tillgodose dagens och framtida behov. Den
ekologiska hållbarheten är den del av hållbar utveckling som beskriver
förutsättningarna och ramarna för att kunna uppnå social och
ekonomisk hållbarhet nu och för kommande generationer.
Håbo är en expansiv kommun och i takt med att befolkningsmängden
ökar sälls det krav på att planering och förvaltning sker utifrån ett
ekologiskt hållbart perspektiv. Det handlar bland annat om att skapa
ett klimatsmart samhälle som är anpassat till kommande
klimatförändringar där människor kan prioritera förnyelsebara
bränslen. Det innebär också att vi ska bidra till starka ekosystem och
gröna samband samt sträva efter vatten av god kvalitet.

Hållbarhetsstrategi Håbo kommun
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Ekologisk
hållbarhet
Fossilbränslefri

År 2030 har Håbo kommun ställt om mot en hållbar framtid. Den
kommunala organisationen är fossilbränslefri och visar vägen för det
övriga samhället som ska nå samma mål 2050. Vi bygger upp energioch effektsmarta alternativ och visar fördelarna med fossilbränslefrihet.
Väl genomtänkt planering av bebyggelse minskar behovet av bilresor och
underlättar för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.
Håbo kommuns orter och byar är utspridda, samtidigt som en stor del av
invånarna dagligen pendlar ut från kommunen till arbete eller studier.
Detta har lett till ett bilberoende hos invånarna och ett omfattande behov
av kollektivtrafik. Med hjälp av de digitala möjligheter som finns idag
kommer behovet att resa i tjänsten men även resorna till och från jobbet att
kunna minska.
Håbo kommuns fyra största energirelaterade utsläppskällor kommer från
inrikestransporter, utrikestransporter, industri och arbetsmaskiner.
Vägtrafiken genererar utsläpp i form av växthusgaser, och försurande samt
övergödande ämnen till luft, mark och vatten. Idag står transportsektorn
för de största utsläppen av växthusgaser och andra transportmedel än bil
behöver främjas.

Solcellsanläggning i Nyckelby.
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Ekologisk
hållbarhet
Samtliga fordon behöver drivas på förnyelsebart bränsle. En elektrifiering
av transporter är ett steg i att minska dess miljöpåverkan och
laddinfrastrukturen behöver finnas för att detta ska bli verklighet. En
elektrifiering ökar samtidigt elbehov och effektbelastning på elnätet och
lösningarna behöver vara flexibla.
Att detta ska kunna ske samtidigt som Håbo kommun växter gör det
viktigt att vi bara använder den energi som vi behöver. Att prioritera både
energi- och effekteffektivisering är därför en viktig del i strategin. Att
effektivisera och minska vår energianvändning är en grundförutsättning
för hållbarhet eftersom all utvinning av energi innebär miljöpåverkan.
Att effektivisera vårt effektbehov krävs för att minska vårt maxbehov och
effekttoppar som sker när många behöver energi samtidigt vintertid eller
när man kommer hem från jobbet. Vår elanvändning behöver vara
fossilfrioptimerad samt flexibel och vi ska medverka till återanvändning
av spillvärme. Fjärrvärmen är en bra energilösning där spillvärme till
exempel återanvänds och det är viktigt att den är konkurrenskraftig för
att inte medverka till att det sker en bortkoppling av fjärrvärme.

Relaterade globala mål
HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Det finns ett gemensamt ansvar att bekämpa klimatförändringarna.
Våra aktiva val gör stor skillnad. Den indirekta klimatpåverkan är stor.
Den avser utsläpp från produktion och transporter utanför Håbo kommun
och landet av varor och tjänster som konsumeras av Håbo kommuns
invånare och verksamheter. Eftersom kommunen som organisation
endast har direkt rådighet över en liten del av utsläppen krävs stärkt
samverkan mellan näringsliv, privatpersoner, föreningar och det
offentliga, liksom regional och nationell samverkan.

För att uppnå fossilbränslefrihet ska vi:
Minska andelen fossilberoende fordon genom att säkerställa möjligheterna till
förnyelsebara drivmedel, ställa krav på leverantörer samt samspela med näringsliv
och invånare.
Öka andelen förnybar energi genom att ställa krav och öka den egenproducerade energin.
Minska utsläppen av växthusgaser genom att göra hållbara val och tydliga prioriteringar
för begränsad klimatpåverkan vid planering och genomförande av bebyggelse och
infrastruktur.
Minska energi- och effektanvändningen genom att energi- och effekteffektivisera
byggnader och verksamheter samt anpassa användningen så att vi bara använder den energi
som vi behöver.

Hållbarhetsstrategi Håbo kommun
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Ekologisk
hållbarhet
Rent vatten för alla

Året är 2030 och Håbo kommuns vattenförekomster har en god
ekologisk och kemisk kvalitet med fungerande ekosystemtjänster. Vi
har en långsiktigt säkrad och klimatanpassad dricksvattenförsörjning
och ett välorganiserat vattenarbete på kommunal och regional nivå.
Strävan efter giftfria vatten, ingen övergödning, fungerande ekosystem
och tillgängliga vattenmiljöer är kontinuerlig. Vatten av god kvalitet är
en av grundförutsättningarna för det goda livet i Håbo.
Alla är beroende av vatten och våra vattenförekomster har ett högt
samhällsekonomiskt värde. I Håbo är Mälaren vår dricksvattentäkt
och vi har åsar som kan fungera som reservvattentäkter. För att
säkerställa en långsiktigt tryggad försörjning av dricksvatten behöver
vi genomföra klimatanpassade åtgärder samt inrätta skydd för våra
vattentäkter. Vi behöver även säkerställa en hållbar
avloppsvattenrening och dagvattenhantering samt ha en god fysisk
planering och tillsyn som bidrar till bibehållna och fungerande
ekosystem. Det innebär utmaningar och kräver samsyn, långsiktighet
och god ekonomisk planering. Arbetet med att uppnå och bibehålla god
vattenkvalitet ställer även krav på samarbete och samordning, inom
kommunen såväl som i mellankommunala forum.

Aronsborgsviken.
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Ekologisk
hållbarhet
Många verksamheter genererar avfall, utsläpp av miljögifter och
övergödande ämnen. Utmaningen är att minimera avfall och utsläpp
samt säkerställa att det blir en så liten påverkan på våra vatten som
möjligt. Det ställer bland annat krav på kommunens
myndighetsutövning att säkerställa att användandet av miljö- och
hälsofarliga ämnen minskar. Genom sin planering, tillsyn och VAverksamhet ska kommunen verka för en god vattenstatus i yt- och
grundvatten. Detta kan bland annat göras genom tillskapande av
våtmarker och reningsdammar där ytvatten kan renas innan det
släpps ut i Mälaren.

Relaterade globala mål
RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Mälaren och dess strandmiljöer är också en viktig resurs och
attraktionskraft för Håbo. Närheten till Mälaren är en tydlig del av
vår identitet och historia. Vi vill komma närmare vattnet och
säkerställa att fler får tillgång till ett rikt friluftsliv. Tillgängliga
publika stråk är avgörande för att alla, inte bara de som bor i direkt
närhet till vattnet, ska ha tillgång till våra vattenmiljöer.

För att uppnå rent vatten för alla ska vi:
Säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning genom robusta
försörjningsystem, gynna naturlig vattenrening och skydda vattentäkter.
Minska gifters och övergödnings påverkan på yt- och grundvatten genom medvetna
val, bred samverkan, hållbar planering och förvaltning samt en aktiv tillsyn.
Öka tillgången till vattenmiljöer för alla genom långsiktig planering och ett hållbart
nyttjande där vattenmiljöerna ses som en resurs för rekreation och naturupplevelse.

Hållbarhetsstrategi Håbo kommun
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Ekologisk
hållbarhet
Naturmiljöer med mångfald

År 2030 bevaras och nyttjas den biologiska mångfalden i Håbo på ett
hållbart sätt. Vi värnar naturens ekosystem för dagens och framtida
generationer. Våra friluftsområden är utvecklade och vävs samman
med tillgängliga grönområden. Håbo kommuns rika naturmiljöer är
en tillgång och förvaltas ansvarsfullt och hållbart genom långsiktigt
skydd och skötsel.
Håbo är en kommun där det finns många vackra och värdefulla
naturmiljöer med en rik biologisk mångfald och attraktiva
rekreationsområden. Grönområden och Mälarens stränder är aldrig
långt borta och naturen bidrar till värdefulla ekosystemtjänster som
temperaturreglering och vattenrening, tjänster som är viktiga för att
dämpa effekten av ett förändrat klimat. Hållbara ekosystem och
biologisk mångfald är grundförutsättningen för en robust och hållbar
samhällsutveckling och ett gott liv för oss människor.

Backsippa på Granåsen.
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Ekologisk
hållbarhet
En utmaning som Håbo kommun står inför är att säkerställa att
värdefulla naturområden bevaras och är sammanlänkade samtidigt
som befolkningen växer. God och långsiktig samhällsplanering krävs
där naturområden får sin plats och kompensation genomförs om
naturmark måste tas i anspråk. Närheten till naturen och Mälaren är
väsentlig för oss människor och en sammanhängande natur behövs för
djur- och växtlivets fortlevnad och utveckling.

Relaterade globala mål
INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Skydd och hållbar förvaltning av naturen är delmål i flera av de
svenska miljömålen, som levande skogar, ett rikt odlingslandskap,
myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag samt ett rikt växtoch djurliv. En stor del av Håbo kommun består av skog, åkermark och
vatten vilket behöver hanteras som den värdefulla resurs de är. De
behöver brukas hållbart och klimatsmart för att säkra en långsiktig
försörjning av ekosystemtjänster som livsmedel, virke, dricksvatten
och rekreativa miljöer.

För att uppnå naturmiljöer med mångfald ska vi:
Öka andelen skyddad natur genom att långsiktigt förvalta samt varsamt utveckla naturoch vattenområden med höga natur-, kultur- och friluftsvärden för att stärka biologisk
mångfald, livskvalitet och folkhälsa.
Säkerställ en hållbar förvaltning av mark genom hållbara metoder för att den ska utgöra
en resurs för biologisk mångfald, rekreation, livsmedelsförsörjning och klimatanpassning.
Planera hållbart och långsiktigt genom att skapa en god bebyggd miljö med stärkta gröna
samband och ekosystemtjänster.

Hållbarhetsstrategi Håbo kommun
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Social
hållbarhet

Svalört på Biskops-Arnö.
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Social
hållbarhet

Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar om hur människor mår
och om deras behov. Dessutom handlar det om rättigheter, rättvisa,
makt, trygghet och de skyldigheter samhället har för sina invånare
samt kulturella uttryck. Ett socialt hållbart samhälle är jämställt och
jämlikt, med människors lika värde i centrum. Människor lever ett
gott liv med god hälsa. Människor känner tillit och förtroende till
varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen på lika villkor.
Social hållbarhet är avgörande i det demokratiska samhället och är
nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Samhällen som är
socialt hållbara och tål påfrestningar, är anpassningsbart och
förändringsbenäget och har förmåga att återhämta sig från
störningar.

Hållbarhetsstrategi Håbo kommun
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Social
hållbarhet
Delaktighet

År 2030 lever vi i ett Håbo där alla har samma möjlighet att delta och
växa. Vi tar vara 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.
Delaktighet innebär att vara del i en aktivitet eller ett sammanhang
men även att få möjlighet att bli sedd och göra sin röst hörd, utifrån
sin egen förutsättning. För att kunna vara delaktiga behöver varje
person ha den information som krävs för att bilda sig en uppfattning,
ha möjlighet att uttrycka sin åsikt, bli lyssnade till och få
återkoppling. Demokrati bygger på respekt för våra respektive roller.
Förtroendevalda företräder kommuninvånarna och delaktigheten via
dialoger är nödvändig och värdefull. Kommunen är finskt
förvaltningsområde, vilket ger finskbördiga invånare rätt att använda
sitt modersmål i offentliga sammanhang så som kontakt med
myndigheter. Detta är en tillgång för stärkt delaktighet bland
Sverigefinländare i Håbo kommun.
I kommunen finns flera rådgivande organ för att skapa dialog mellan
invånare, förtroendevalda och tjänstepersoner. Vi satsar på
ungdomsråd och ungdomsdemokratidag för ungas delaktighet.
Förutom finskt förvaltningsområde och ungdomsråd finns,
funktionsrättsråd, pensionärsråd, tillväxtråd och ett hälso- och
trygghetsråd. De rådgörande organen utvecklas hela tiden utifrån de

Språkcafé med tema återvinning på Håbo bibliotek.
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Social
hållbarhet
behov som finns.
Ett tillgängligt kulturliv och tillgängliga mötesplatser skapar
förutsättningar för delaktighet på lika villkor. Biblioteket som plats
bidrar till ökad delaktighet i samhället och är ett redskap för
demokratins utveckling. Fri tillgång till litteratur och möjligheter för
individen att utveckla sina digitala färdigheter är en viktig del i detta.
Biblioteket är en mötesplats för diskussion, social integration och
inkludering. Våra barns delaktighet och inflytande är av stor vikt. I
och med att barnkonventionen är svensk lag ställs det även högre krav
på att stärka barnens rätt i samhället och att omsätta rättigheterna i
praktiken. Barnets bästa ska exempelvis beaktas vid alla frågor och
beslut som påverkar barn.

Relaterade globala mål
GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

För att långsiktigt utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad behöver
vi säkerställa tillgång till den kompetens vi behöver. En god
introduktion och långsiktiga satsningar på kontinuerlig utbildning för
vår personal är avgörande för att lyckas som en attraktiv arbetsgivare.
Likaså behöver ett ökat inflytande och delaktighet vara en självklarhet
där personal, elever och brukare ses som viktiga resurser i
utvecklingsarbetet. Håbo kommun är en relativt ung kommun, antalet
invånare och aktörer i samhället växer årligen, vilket är något vi bör
ta tillvara. Delaktigheten i samhällsutvecklingen är viktig och vi
behöver samarbeta långsiktigt och i olika sammanhang för att kunna
nå visionen om det hållbara Håbo. I detta arbete är en
kommungemensam identitet något som behöver stärkas; genom att
lyfta fram och öka kunskapen om vår kulturhistoria från vikingatid
till det lilla järnvägssamhället och våra naturmiljöer.

För att uppnå ökad demokratisk delaktighet ska vi:
Öka invånarnas inflytande och delaktighet genom att agera transparent, kommunicera,
erbjuda kultur- och bildningsverksamhet, ge möjlighet att påverka med dialoger, öppenhet och
god synpunktshantering.
Öka det livslånga lärandet genom att ta vara på kompetens och satsa på långsiktig
kompetensutveckling och karriärväxling.

Hållbarhetsstrategi Håbo kommun
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Social
hållbarhet
Jämlikhet

Året är 2030 och i Håbo finns en plats för alla och ingen lämnas utanför.
Olika förmågor och resurser tas tillvara. Inom Håbo kommun finns
inkluderande och jämställda arbetsplatser med rättvisa arbetsvillkor
och en nolltolerans när det gäller diskriminering. Ett gott och
respektfullt bemötande är nödvändigt för att lyckas med detta.
Kunskapen om och förståelsen av exempelvis de sju
diskrimineringsgrunderna samt vikten av ett gott bemötande är
avgörande för att nå ett jämlikt och jämställt samhälle. Målet är att alla
individer oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation,
sexuell läggning eller ålder ska ha lika rättigheter och möjligheter. Det
gäller att våga utmana invanda mönster och låta organisationen vila på
en stark värdegrund för att skapa en positiv förändring. Inkludering och
tillit till varandra är inte alltid en självklarhet även om det bör vara det.
Samarbete och lärande är viktiga ledord.
Organisationer behöver generellt mer kunskap om hur normerna på
deras arbetsplatser ser ut för att kunna skapa goda förutsättningar
för alla individer, oavsett om de befinner sig inom eller utanför
normen. Diskussioner, övningar och föreläsningar på exempelvis
arbetsplatsträffar är avgörande för att höja kunskapen om normernas
påverkan, öka förståelsen för varandra och ändra beteenden. Till stöd

Medborgarceremoni vid nationaldagsfirande i Skokloster.
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Social
hållbarhet
finns olika organisationers kursutbud som exempelvis kan erbjuda
kurser kring HBTQ-frågor.

Relaterade globala mål

För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader när
det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män görs lönekartläggning
årligen. Kommunen som arbetsgivare uppmuntrar och ger
förutsättningar till föräldrar att likvärdigt dela på
föräldrapenningdagar och vård av sjukt barn.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

Skolan och förskolan ska vara likvärdig. Det innebär att utbildningen
ska uppväga skillnader i barns och elevers bakgrund och
förutsättningar. Genom att fördela resurser utifrån barns och elevers
socioekonomiska bakgrund motverkas ojämlika uppväxtvillkor.
Föräldrars ekonomiska resurser är en viktig faktor för ungas hälsa
och välmående under uppväxtåren. Ett väl utbyggt föräldrastöd bidrar
till stöd i föräldrarollen och kan därigenom leda till ökat välbefinnande
och psykisk hälsa både för barn och förälder. En särskilt utsatt grupp
för ojämlika villkor är ensamstående föräldrar med låg utbildning.

För att uppnå jämlikhet ska vi:
Öka jämställdheten genom att arbeta med normer och attityder.
Öka kunskapen om allas lika rätt genom diskussion och förståelse.

Hållbarhetsstrategi Håbo kommun
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Social
hållbarhet
Trygga mötesplatser för alla

År 2030 erbjuder Håbo kommun möjligheter till mötesplatser för
människor i olika åldrar och olika faser av livet. Det engagemang som
finns i föreningar och hos invånare tas tillvara. Invånarna upplever att
det finns gott om mötesplatser som tillgodoser den efterfrågan och de
behov som finns. Trygghet och gröna värden är viktiga beståndsdelar för
mötesplatserna.
Trygga fysiska mötesplatser skapas genom att de är anpassade med
exempelvis rätt belysning, är säkra, städade, tillgängliga,
behovsanpassade och konstnärligt utsmyckade. En plats med många
personer i rörelse bidrar till ökad trygghet för de som vistas på
platsen. Upplevelsen är oftast avgörande. Därför behöver upplevelsen
av befintliga mötesplatser i Håbo kommun förbättras, liksom
kunskapen om att de finns. Långsiktigt brottsförebyggande arbete ska
vara kunskapsbaserat och strukturerat. I arbetet ingår utbildning
samt regelbundna lägesbilder på lokal och regional nivå i samarbete
med polis, näringsliv och civilsamhälle. Platser som särskilt upplevs
som otrygga ska uppmärksammas. En viktig faktor för att begränsa
våld vid våra offentliga mötesplatser är att arbeta för minskad
överkonsumtion av alkohol och bruk av droger i offentlig miljö.
I Håbo finns många gröna miljöer som är av stor vikt för avkoppling,
friluftsliv, fysisk aktivitet och utomhuspedagogik. Vistelse i naturen
främjar lugn och avspänning liksom bidrar till ökad fysisk aktivitet
och bättre inlärningsförmåga. Vi behöver fortsätta tillgodose

Träningspass i Enebyparken.
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Social
hållbarhet
människors rätt till och behov av nära och trygga gröna mötesplatser
och naturområden även när Håbo kommun växer. Det är särskilt
viktigt i och kring våra tätorter. Det behöver finnas god tillgång till
bostadsnära och skolnära natur och möjlighet till spontanlek och
idrott i närområdet av god kvalitet. Den faktiska och upplevda
närheten till Mälaren och naturen liksom till våra kulturmiljöer
behöver förbättras.

Relaterade globala mål
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Föreningslivet skapar meningsfulla mötesplatser, bygger upp sociala
nätverk, bryter isolering och verkar för inkludering. Föreningslivet är
starkt i Håbo kommun. Det rika föreningslivet ska tas tillvara på och
ställer samtidigt krav på ändamålsenliga lokaler och mötesplatser.
Nya mötesplatser behöver skapas och de behöver vara anpassade och
upplevas som trygga. De behöver även möta den efterfrågan som finns
hos föreningslivet, invånare och besökare. Kommunen ska erbjuda
positiva, flexibla, kreativa och inkluderande miljöer som möjliggör
möten. Exempel på offentliga mötesplatser som är betydelsefulla är
simhall, bibliotek, kommunhus och ungdomsgårdar. Skolan och dess
skolgård är en viktig mötesplats där trygghet är avgörande för en
lyckad skolgång. Även en trygg skolväg har betydelse för känslan av
trygghet.
Tillgängliga lokaler och mötesplatser är avgörande för att alla ska
kunna ta del av Håbo kommun på lika villkor. Detta behöver
regelbundet utvecklas och följas upp.

För att uppnå trygga mötesplatser för alla ska vi:
Öka insatser för att den upplevda tryggheten ska öka genom ett nära samarbete mellan
kommun, andra myndigheter, föreningsliv, civilsamhälle och näringsliv.
Öka möjligheten till möten genom att erbjuda trygga, inkluderande, gröna och tillgängliga
miljöer och lokaler där friluftsliv och idrottsaktiviteter kan ske spontant, nära bostaden,
i skolan eller inom det lokala föreningslivet.

Hållbarhetsstrategi Håbo kommun
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Social
hållbarhet
God hälsa och arbetsmiljö

År 2030 fortsätter Håbos hälsofrämjande arbete ge människor möjlighet
att öka kontrollen över sin hälsas utveckling. Hälsoklyftorna minskar
och alla, barn som äldre har en meningsfull fritid och vardag. Håbo
kommun erbjuder säkra arbetsmiljöer som gynnar välbefinnande och
hälsa. Sunt arbetsliv är ledord för arbetsmiljöarbetet som är långsiktigt
och systematiskt där åtgärder vidtas direkt vid behov. Det finns en
stolthet över att studera och arbeta i eller för Håbo kommun.
God hälsa handlar inte bara om frånvaro av sjukdom eller besvär. Det
är ett tillstånd som ger människor en känsla av sammanhang liksom
ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Med goda levnadsvanor
minskas riskfaktorerna för försämrad hälsa och genom ökade insatser
för de hälsofrämjande skyddsfaktorerna förbättras hälsoläget i
befolkningen. Den som exempelvis äter mycket frukt och grönsaker
minskar risken för bland annat fetma, hjärt- och kärlsjukdom och
vissa typer av cancer. Tydliga hälsovinster får vi också om vi rör på
oss regelbundet och avstår från droger.
Rökning, snusning, bruk av alkohol samt andra droger och fysisk
inaktivitet är några av de viktigaste riskbeteenden som har betydelse
för hälsan. Flera av dessa riskfaktorer är beteenden och vanor som
utvecklas under uppväxtåren. Därför är det förebyggande och
främjande arbetet för barn och unga särskilt viktigt. En genomförd
utbildning är en av de främsta skyddsfaktorer som finns för god hälsa
i befolkningen. Utbildning ger möjlighet att komma vidare i livet,
stärka sina egna förmågor, få jobb och klara sin egen försörjning.

En god hälsa är viktigt genom hela livet.
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Social
hållbarhet
Förskola, grundskola, gymnasium, eftergymnasial utbildning,
folkhögskola, svenska för invandrare (SFI) och den kommunala
vuxenutbildningen, är uttalade resurser både för social hållbarhet och
individuell delaktighet i samhället.
Genom att erbjuda goda möjligheter att arbeta med
attitydförändringar som främjar hälsa bidrar vi till det hållbara Håbo.
Kommunen som utbildningsanordnare och arbetsgivare ska vara en
förebild för privat verksamhet för att främja god arbetsmiljö för alla i
Håbo kommun. Aktiviteter och bidrag för ökad friskvård är exempel på
åtgärder för att bidra till en god hälsa och arbetsmiljö. Samarbete
mellan kommun och idrottsföreningar är också avgörande för att nå
målen. Gemensamt bidrar vi till en förbättrad folkhälsa genom att
identifiera och åtgärda skillnader i invånarnas hälsa. För att stödja en
gynnsam och jämlik hälsoutveckling i befolkningen behöver det
hälsofrämjande arbetet formas utifrån god människosyn samt så att
åtgärderna är generella men också kan anpassas för de grupper som
har störst behov. Skolan och dess idrottsundervisning, naturskola,
elevhälsoarbete är viktiga faktorer för att fler barn och unga ska
uppmuntras till rörelse och bättre hälsa. För de som inte arbetar
exempelvis äldre, föräldralediga eller arbetslösa, är mötesplatser i
samhället viktiga för att skapa gemenskap och bidra till välmående.

Relaterade globala mål
INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

För att följa hälsoutvecklingen i befolkningen analyseras statistik från
olika hälsoundersökningar och trygghetsmätningar. För bästa nytta
görs insatser med stöd av hälsoekonomiska beräkningar.

För att uppnå god hälsa och arbetsmiljö ska vi:
Minska andelen riskbeteenden som leder till ohälsa genom att arbeta förebyggande
och erbjuda generella främjande insatser anpassat efter olika målgruppers behov.
Öka utbudet av frukt och grönt genom att alltid erbjuda frukt, grönsaker, rotfrukter,
baljväxter i eller till de måltider som serveras.
Öka andelen studerande som klarar studierna med godkända betyg genom att
erbjuda individuell studieanpassad undervisning i anpassade lokaler och möjliggöra
kompetensutveckling.
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Ekonomisk
hållbarhet

Ek i Skörby.
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Den ekonomiska hållbarhetsdimensionen handlar om att hushålla och
vårda våra resurser, för att tillgodose dagens behov utan att utmana
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Våra
inköp behöver vara medvetna och konsumtionen minska så att vi
börjar leva på avkastning och inte på kapitalet.
Det handlar om att skapa ett ansvarsfullt och rättvist samhälle där
det är lätt att göra rätt. Arbetet i kommunen ska utgå från en budget i
balans, ordning och reda, uppföljning och långsiktig förvaltning. För
att uppnå ekonomisk hållbarhet behöver tilliten till varandra vara hög,
konsekvensanalyser och reflektion utföras för att kunna ta långsiktiga
ekonomiska beslut, där hänsyn inte bara tas till de kortsiktiga
fördelarna.
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Hållbara inköp

År 2030 skapar vi långsiktiga och medvetna affärer i Håbo där våra
resurser används hållbart. Det gör vi genom att förbereda oss väl innan
vi gör våra inköp. Vi använder våra medel på ett ansvarsfullt sätt och
våra hållbarhetskrav är välplanerade och möjliga att följa upp.
Korruption motverkas och goda arbetsvillkor säkerställs. Det cirkulära
och lokala gynnas.
Vårt sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker är inte
långsiktigt hållbart. En övergång till en cirkulär ekonomi är
nödvändig. Cirkulär ekonomi är ett annat ord för kretslopp. För att
tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall återanvänds
och återvinns så mycket som möjligt så länge som möjligt. I Sverige
liksom i stora delar av världen har vi en överkonsumtion och vårt
ekologiska fotavtryck på jorden är hög. Genom att minska vår
konsumtion och använda det vi har så länge som möjligt samt
använda oss av cirkulära tjänster kan vi förändra detta. Inköp av
lokalproducerade varor och tjänster minskar behovet av transporter
och gynnar det lokala näringslivet.

Bytesbod på återvinningscentralen i Västerskog.

36

Hållbarhetsstrategi Håbo kommun

Ekonomisk
hållbarhet
Det finns flera utmaningar vi behöver satsa på för att minska vår
konsumtion och återvinna mer material. Ett par exempel är vår
konsumtion och produktion av plast och mat. Ansträngningar är
nödvändiga för att stoppa plastens påverkan på vår miljö, säkerställa
en giftfri matproduktion och se till att den mat som produceras äts
upp. Många produkter tillverkas i länder där det finns risk att
mänskliga rättigheter och trygga arbets- och levnadsvillkor åsidosätts.
Att säkerställa att de produkter vi köper produceras på ett etiskt
försvarbart sätt kan vara en möjlig lösning.

Relaterade globala mål
HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Kommunen behöver visa vägen genom att ta hänsyn till
hållbarhetsaspekter när tjänster och varor köps in. Vi behöver
säkerställa goda arbetsvillkor, icke-korruption, antidiskriminering,
tillgänglighet, barns rättigheter och att sysselsättningsmöjligheter
främjas för en hållbar upphandling. För att minimera påverkan på
miljön behöver vi säkerställa giftfrihet, fossilbränslefrihet,
resurseffektiva kretslopp och en långsiktig mark- och
vattenanvändning. Håbo kommun ska vara en plats där hållbara
lösningar, hållbart företagande och alternativa sätt att äga främjas.
Sociala entreprenörer ska uppmuntras och ha en plats i Håbo kommun
för att tillgodose kommuninvånarnas behov av omsorg och
sysselsättning. Lokala leverantörer stärker samhällets
motståndskraft mot konjukturvariationer och kriser samt minskar
transportbehoven.

För att uppnå hållbara inköp ska vi:
Öka långsiktigheten i våra inköp genom att förvalta de investeringar som görs, välja
hållbara alternativ och använda livscykelanalyser i våra beslut kring investeringar.
Minska mängden avfall som går till energiåtervinning genom cirkulär ekonomi där
återanvändningen och materialåtervinningen ökar samt uppkomsten av avfall förebyggs.
Öka hållbarhetskraven på de inköp vi gör genom att ställa tydliga miljökrav och sociala
krav där så är möjligt och följa upp dem kontinuerligt.
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Struktur och system

Året är 2030 och i Håbo är det lätt att göra rätt. Vårt arbete utgår från
långsiktighet och regelbundenhet. Det är ordning och reda i alla led.
Håbo kommuns hållbarhetsarbete kännetecknas av ständiga
förbättringar. Struktur tillsammans med gemensamma mål och tydligt
ledarskap gör förbättringarna möjliga.
Genom att skapa struktur säkerställs en långsiktighet och att beslut
fattas utifrån samma förutsättningar. Begränsningar kring tid eller
andra resurser skapar behov av system som gör de mest hållbara
valen till det lättaste och mest fördelaktiga. Hållbara förutsättningar
är avgörande för att nå hållbar utveckling i alla led.
Det finns många företag i Håbo kommun, framför allt mindre och
medelstora, som behöver förutsättningar för att kunna bedriva ett
hållbart företagande genom exempelvis digitala lösningar. Hållbara
verksamheter med lokal förankring och innovativa idéer ska främjas.
Snabb uppkoppling behövs för att kunna bo och verka i hela Håbo
kommun, driva tillväxt och nyskapande produktion. Vi ska ta tillvara
på Håbos strategiska läge som gör innovativa och hållbara
företagsetableringar möjliga i samarbete med näringsliv och
universitet. Genom att företagen i Håbo har goda förutsättningar att

Digitala lösningar möjliggör framtida flexibilitet och hållbarhet.

38

Hållbarhetsstrategi Håbo kommun

Ekonomisk
hållbarhet
må bra och utvecklas skapas hållbar tillväxt och motståndskraft mot
kriser. Mångfald inom det lokala näringslivet med variation inom alla
områden, till exempel bolagsform, storlek och bransch skapar ett
näringsliv som står starkare mot kriser och konjunktursvängningar.

Relaterade globala mål
HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Kommunen har möjlighet att skapa struktur och styra
näringslivsutvecklingen genom statistik och god kännedom om de
lokala företagen. Håbos landsbygd, natur och kulturarv har stor
potential för en livskraftig besöksnäring som på många sätt bidrar till
samhällsutvecklingen, inte minst genom arbetstillfällen och
attraktivitet.
Ett exempel där kommunen samarbetar med andra aktörer är inom
den moderna hälso- och sjukvården. Digitala lösningar möjliggör nya
sätt att arbeta på, exempelvis med hjälp av digital
monitoreringsutrustning, men också videomöten och digitala formulär
kan användas inom vården. Detta ställer krav på bra
internetuppkoppling för både den enskilde individen och aktören.

För att uppnå struktur och system ska vi:
Öka tillgången till digitala möjligheter genom att arbeta för att alla ska ha tillgång
till snabbt bredband samt stabila mobila tjänster av god kvalitet.
Öka antal arbetstillfällen i Håbo kommun genom att ge förutsättningar för hållbara
lokala företag, nyetableringar och verksamheter.
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God etik och moral

År 2030 är Håbo en kommun där ansvarsfullhet, tillit och rättvisa är
grunden för god samhällsstyrning, fri från onödiga konflikter.
Kommunens värdegrund ska även synas 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 avstämning är en självklarhet för att ständigt underhålla
och upprätthålla god etik och moral.
Verksamheter ska ta ansvar och bedrivas långsiktigt,
ändamålsmässigt och effektivt. Våra resurser behöver användas,
vårdas och underhållas hållbart. För att kunna möta oväntade
händelser och kriser av olika slag behövs en långsiktig beredskap och
uthållighet. Genom att kommunen tillhandahåller bra kvalitet i
kärnverksamheter skapas tillit. Kommunen ger förutsättningar,
verkar för och följer upp värdegrundsarbetet och samverkar med
andra myndigheter. Kommunen ska agera rättssäkert och förebygga
mutor och korruption.

Frösundaviks förskola.
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Håbo kommun har under en längre tid haft en lägre arbetslöshet
jämfört med riket i stort. Ett arbete är en stark skyddsfaktor för hälsa.
Föräldrars ekonomiska resurser är en viktig faktor för ungas hälsa
och välmående.
Kommunens uppdrag handlar om att maximera välfärd och
samhällsnytta för våra kommuninvånare. För att kunna göra det är
ekonomisk stabilitet en grundförutsättning. Är vi ekonomiskt stabila
kan vi leverera en bra verksamhet, agera långsiktigt och skapa
trygghet för invånarna. Ekonomisk hållbarhet är beroende av att
kommunen har ekonomiskt överskott över tid, vilket förutsätter att
långsiktiga investeringar görs med framtiden i åtanke. Kommunen är
en viktig markägare för att långsiktigt säkerställa mark och
naturmark till kommunens invånare. Strategiska försäljningar för att
säkerställa tillväxt i kommunen ska ske utifrån ett helhetsperspektiv
där hållbara ekosystem och kommuninvånarnas bästa är i fokus. Ett
hållbart näringsliv bidrar också i hög utsträckning till den
kommunala ekonomin genom skatteintäkter från anställda i privat
sektor som bor i Håbo kommun.

Relaterade globala mål
ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

För att uppnå god etik och moral ska vi:
Öka andelen långsiktigt hållbara investeringar genom att investera och bygga
resurseffektivt och genom att vårda det nuvarande och framtida värdet av våra tillgångar.
Öka tilliten och skapa ett inkluderande samhälle genom att ge möjligheter till arbete
och egenförsörjning där civilsamhällets kraft och engagemang tas tillvara och man snabbt
kommer in på arbetsmarknaden.
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