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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.

   ur vår vision, Vårt Håbo 2030

.

Barn på brygga vid Ekilla.
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Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där vi tar vårt 
långsiktiga ansvar för natur och klimat. Håbo kommuns befolk-
ningsmängd ökar kontinuerligt och detta ställer krav på att växa 
hållbart. Kommunens vision om hållbara Håbo och denna hållbar-
hetsstrategi är Håbo kommuns sätt att möta de globala målen och 
Agenda 2030. 

Hållbarhetsstrategin pekar ut Håbo kommuns gemensamma vilja, 
långsiktiga visioner och målsättningar 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. 
Hållbarhetsstrategin gäller för kommunens organisation men även för 
Håbo geografiskt och syftar till att vägleda aktörer inom Håbo kommun 
till ett hållbart Håbo.

För att nå 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.

Barn på brygga vid Ekilla.
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Strategiinriktningar  
för ett hållbart Håbo

Slingrande hortensia på gammal elstation, Viby. 
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Slingrande hortensia på gammal elstation, Viby. 

Genomförande med samverkan - mål
Förbättra den kontinuerliga uppföljningen

Öka den aktiva strategiska styrningen

Relaterade globala mål

Strategin innehåller 11 inriktningar och 28 strategiska mål för ett 
hållbart Håbo. Strategins inriktningar inom de tre dimensionerna 
ekologisk, social och ekonomisk beskrivs i följande avsnitt. ”Genom-
förande med samverkan” skär igenom samtliga dimensioner och är 
övergripande för alla inriktningar. 

Samverkan och transparens ska genomsyra Håbo kommuns hållbar-
hetsarbete och utgöra grunden för samhällets ekologiska, sociala och 
ekonomiska utveckling. Fokus ska vara på genomförandet. 

Hållbarhetsstrategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan 
med en gemensam Agenda 2030-strategi och gemensamma övergri-
pande mål. Samverkan ska ske inom kommunen samt mellan Håbo 
kommuns olika aktörer så som företag, föreningar och invånare. Struk-
turer för samverkan behöver finnas. 
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Ekologisk hållbarhet - inriktningar och mål

Minska andelen fossilberoende fordon

Öka andelen förnybar energi

Minska utsläppen av växthusgaser

Minska energi- och effektanvändningen

Fossilbränslefri

Säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning

Minska gifters och övergödnings påverkan på yt- och grundvatten

Öka tillgången till vattenmiljöer för alla

Rent vatten för alla

Öka andelen skyddad natur

Säkerställ en hållbar förvaltning av mark

Planera hållbart och långsiktigt

Naturmiljöer med mångfald

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Relaterade globala mål
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Social hållbarhet - inriktningar och mål

Öka invånarnas inflytande och delaktighet

Öka det livslånga lärandet

Delaktighet

Öka insatser för att den upplevda tryggheten ska öka 

Öka möjligheten till möten 

Trygga mötesplatser för alla

Öka jämställdheten

Öka kunskapen om allas lika rätt

Jämlikhet

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Minska andelen riskbeteenden som leder till ohälsa

Öka utbudet av frukt och grönt 

Öka andelen studerande som klarar studierna med godkända 
betyg

God hälsa och arbetsmiljö

Relaterade globala mål
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Ekonomisk hållbarhet - inriktningar och mål

Öka långsiktigheten i våra inköp

Minska mängden avfall som går till energiåtervinning 

Öka hållbarhetskraven på de inköp vi gör

Hållbara inköp

Öka tillgången till digitala möjligheter 

Öka antal arbetstillfällen i Håbo kommun

Struktur och system

Öka andelen långsiktigt hållbara investeringar

Öka tilliten och skapa ett inkluderande samhälle 

God etik och moral

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Relaterade globala mål
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Foto    Framsida: Susanne Järild, övriga foton är tagna av Håbo  
      kommun.

Strategi    En strategi är den mest översiktliga och abstrakta formen  
      av ett aktiverande styrdokument. Den anger vägval, mål 
      sättningar, riktning och prioritering inom ett övergri 
      pande område. 

12 februari 2021

EKONOMISK 
hållbarhet

Rent vatten för 
alla 

Naturmiljöer med 
mångfald

Fossilbränslefri 

Genomförande
med samverkan

Jämlikhet Delaktighet

Struktur och 
system

God etik och 
moral

Hållbara 
inköp

EKOLOGISK 
hållbarhet

SOCIAL 
hållbarhet

God hälsa 
och 

arbetsmiljö

Trygga 
mötesplatser 

för alla

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

INGEN
FATTIGDOM

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET INGEN
HUNGER

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Hållbarhetstårtan  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 nyckel-
ord som prioriterats. Håbo kommuns hållbarhetstårta illustrerar hållbarhetsstrategins inrikt-
ningar för respektive hållbarhetsdimension, hur de samspelar och är beroende av  varandra och 
hur de förhåller sig till de globala målen.
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Vad kan du göra för att bidra till ett hållbart Håbo?
Alla behövs för att de Globala målen och vår vision om ett hållbart 
Håbo ska bli verkligehet. Fundera på vad du, din verksamhet eller 
ditt företag kan göra för att bidra!

Genomförande med samverkan
Fossilbränslefri
Rent vatten för alla
Naturmiljöer med mångfald
Delaktighet
Jämlikhet
Trygga mötesplatser för alla
God hälsa och arbetsmiljö
Hållbara inköp
Struktur och system
God etik och moral
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Egna anteckningr



D
iarienum

m
er 2021/00135

Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.håbo.se


