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Inriktning: Fossilbränslefri kommun
Målsättning: Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter 

Åtgärdspaket 2017-2020 för minskad energianvändning i kommunen

Åtgärd Ansvar År Resursbehov Uppföljning

Genomför fastighetsinspirationsdagar med tema energi 
för erfarenhetsutbyte. 

Fastighetsenheten 2017-2018 Inom budget Utfört eller inte?
Utfört

Erbjud anställda årsbiljett för kollektivtrafik mot 
nettolöneväxling. 

Personalavdelningen 2017 Inom budget Infört eller inte?
Inte via kommunen men 
via ordinarie 
försäljningsställe

Använd kommande ”solkarta” som underlag för att 
bedöma möjliga framtida investeringar i solceller.

Fastighetsenheten 2017-2018 Inom budget Utfört eller inte?
Utfört

Vid nybyggnation ska egenproducerad energi till 
exempel solceller finnas.

Fastighetsenheten 2017-2020 2017 – Ej budgeterat

2018-2020 Inom budget

Årlig procentuell 
ökning av 
egenproducerad energi.
Finns ingen 
procentsats. 

Genomför successiv uppföljning av och särskilj 
fastighets- och verksamhetsel.

Fastighetsenheten 2017-2020 Inom budget Uppföljning? Kan man 
särskilja fastighets- och 
verksamhetsel? 
Ja, vid två objekt.

Inför bilpool som kan om möjligt samnyttjas mellan
personal och invånare.

Samtliga 
verksamheter

2017-2020 Beroende på lösning men 
inom budget. Effektivare 
nyttjande = lägre 
totalkostnad för 
kommunen.

Infört eller inte?
Inte infört ännu. 
Upphandlas 2021. 

Informera brukare som vistas i kommunens lokaler om 
hur de kan spara energi.

Fastighetsenheten,
Energi- och 
klimatrådgivningen

2017-2020 Inom budget Har information gått ut?
Information har gått ut 
under åren via 
kommunens Intranät. 

Byt ut direktverkande el till mer miljövänliga och 
kostnadseffektiva alternativ där förnyelsebara 
energikällor så som sol prioriteras.

Fastighetsenheten 2017-2020 Inom budget Andel direktverkande
el.
Finns i liten 
utsträckning.



Inriktning: Fossilbränslefri kommun
Målsättning: Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter 

Åtgärdspaket 2017-2020 för minskad energianvändning i kommunen

Åtgärd Ansvar År Resursbehov Uppföljning

Vid inköp/leasing av nya fordon ska miljöklassade 
fordon väljas. Undantag måste motiveras. 

Samtliga 
verksamheter

2017-2020 Inom budget Andel miljöfordon.
2020 41 %
2019 43 %
2018 38 %
2017 43 %

Byt successivt ut belysning till mer energieffektiv 
teknik.

Fastighetsenheten,
Gatu- och 
parkenheten

2017-2020 Inom budget Hur mycket är 
utbytt?
2020 ca 75% av 
gatubelysningen är 
LED. 

Använd ”miljövänlig så kallad grön asfalt” vid 
underhållsbeläggningsarbete där det är möjligt.

Gatu- och 
parkenheten

2017-2020 Inom budget Hur stor andel av 
underhållsbeläggnin
gsarbetet är gjort 
med ”miljövänlig 
asfalt”. 
Nuvarande 
entreprenörs asfalt 
är klimatneutral
och därmed är 100 
% av den asfalt vi 
använder ”grön”.
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Inriktning: Giftfri och resurseffektiv kommun
Målsättning: Säkerställa en hållbar avloppsvattenrening, dagvattenrening och vattenförsörjning samt öka kretsloppstänkandet vid 

avfallshantering och därigenom säkerställa att kommunens samtliga vattenförekomster, framför allt Mälaren, är friska och livskraftiga
Åtgärdspaket 2017-2020 för ökad källsorteringen i kommunen

Åtgärd Ansvar År Resursbehov Uppföljning

Säkerställ källsorteringsmöjligheter i samtliga 
verksamheter/fastigheter.

Samtliga 
verksamheter

Klart 2020 Inom budget Har mängden avfall till 
förbränning minskat?

Utveckla möjligheterna för hushållsnära återvinning. Avfallsenheten, 
Plan- och 
exploateringsavd.

Klart 2020 Inom budget Visuellt på karta. Avstånd 
boende <-> station.
Införande av fyrfackssystem.

Informera internt och externt om hur källsorteringen 
kan öka och mängden avfall minska.

Fastighetseneheten,
Avfallsenheten

2017-2020 Inom budget Har information gått ut?
Information har gått ut via
kommunens Intranät. 

Inkludera och utveckla källsortering som en 
pedagogisk del i förskolan/skolan. Källsortera med 
barnen. 

Skolförvaltningen 2017-2020 Inom budget Källsorterar alla 
verksamheter eller inte?

Delta i Håll Sverige Rent:s skräpplockarkampanj. Plan- och 
exploateringsavd.,
Gatu- och 
parkenheten,
Skolförvaltningen

2017-2020 Inom budget Deltagit eller inte? 
2020: 896 deltagare
2019: 1152 deltagare
2018: 450 deltagare
2017: 1438 deltagare

Minska matsvinnet i våra skolor och förskolor. Kostenheten 2017-2020 Inom budget Minskat matavfall i kg.
Under åren har vi arbetat 
för att få fullständiga 
underlag. Ingen minskning 
kan visas i kg. 

Öka återvinningen av byggnads- och rivningsmaterial i 
kommunens investeringsprojekt.

Fastighetsenheten 2017-2020 Inom budget Andel återvunnet material. 
material.
Ingen andel kan redovisas. 

Skapa en plats för masshantering för att minska 
transporter och öka återanvändningen. 

Gatu- och 
parkenheten

2018-2020 Utanför budget Finns plats eller ej?
Ingen plats finns. 
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Inriktning: Naturmiljöer med mångfald
Målsättning: Bevara och utveckla strandområden och vattenmiljöer i kommunen på ett långsiktigt hållbart sätt, för att skydda de 

områden med höga rekreations- och naturvärden samt stor artrikedom
Åtgärdspaket 2017-2020 för ökad andel skyddad natur i kommunen

Åtgärd Ansvar År Resursbehov Uppföljning

Genomför grundläggande miljöutbildning med syftet 
att öka kunskapen om våra natur- och vattenmiljöer.

Samtliga 
verksamheter

2017-2020 Inom budget Genomfört eller inte?
Genomfört 2019 för 6 
verksamheter. 

Genomför strandinventering för att öka vår kunskap 
om våra strandmiljöer.

Bygg- och 
miljöförvaltningen,
Plan- och 
exploateringsavd.

2018 Utanför budget, 
konsultstöd behövs

Genomfört eller inte?
Genomfört. 

Utveckla ”Smultronställen”. Identifiera och tillskapa
fler.

Håbo Marknads AB, 
Plan- och 
exploateringsavd.
Kultur- och 
livsmiljö,
Gatu- och 
parkenheten

2017-2020 Utanför budget Antal smultronställen. 

Frösundaviks strandpark 
med omgivningar har 
antagits som 
Smultronställe.

Skydda någon/några av de mest värdefulla områdena 
som finns utpekade i Naturvårdsplanen, exempelvis i 
form av naturreservat. 

Plan- och 
exploateringsavd.

Klart 2020 Utanför budget, 
konsultstöd behövs

Områden som är 
skyddade. Ökad areal 
skyddad mark.
Arealen skyddad mark har 
inte ökat 2017-2020. 

Informera internt och externt med syftet att öka 
kunskapen om våra natur- och vattenmiljöer. 

Bygg- och 
miljöförvaltningen,
Plan- och 
exploateringsavd.

2017-2020 Inom budget Har information gått ut?
Ja. 

Ta fram en grönstrukturplan. Plan- och 
exploateringsavd.,
Gatu- och 
parkenheten

2017-2020 Utanför budget, 
konsultstöd behövs

Finns plan eller inte?

Ja, förslag finns
framtaget. 



Inriktning: Naturmiljöer med mångfald
Målsättning: Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer, särskilt tätortsnära natur och möjliggöra för rörligt friluftsliv och 

rekreation.
Åtgärdspaket 2017-2020 för bättre förutsättningar för gång- och cykel i kommunen

Åtgärd Ansvar År Resursbehov Uppföljning

Utred hur kommunen kan uppmuntra anställda att 
cykla till/från jobbet och cykla i tjänsten.

Personalavdelningen 2017 Inom budget Premieras cyklister 
i likhet med 
bilister?
Nej. Men 
kommunanställda 
erbjuds cykel via 
bruttolöneavdrag.

Ta fram en metod för hur vattnet kan tillgängliggöras i 
Bålsta och Skokloster med strandpromenader, spänger 
eller liknande.

Plan- och 
exploateringsavd.,
Gatu- och 
parkenheten, 
Kultur- och 
livsmiljö

2017-2018 Utanför budget, görs med 
fördel i samband med 
exploatering

Har det tagits fram 
eller inte?
Ja, inom 
grönstrukturprogra
mmet. 

Ta fram en strategi/plan för hur Håbo kommun ska öka 
cykelanvändningen i kommunen. 

Plan- och 
exploateringsavd.,
Gatu- och 
parkenheten,
Kultur- och 
livsmiljö,
Håbo marknads AB

2018 Utanför budget, 
konsultstöd behövs

Har en 
cykelplan/strategi 
tagits fram eller 
inte?

Ja, cykelsstrategi 
och riktlinjer är 
framtagna. 



Kommunstyrelsens 
förvaltnings  

åtgärder

Bygg- och 
miljöförvaltningens 

åtgärder

Håbohus AB åtgärder Håbo Marknads AB 
åtgärder

Barn- och 
utbildningsförvaltning-

ens åtgärder

Socialförvaltningens 
åtgärder

Kommunövergripande handlingsplan 
Prioriterade åtgärder (4 år framåt)

Miljöstrategi
för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

Nationella och regionala miljökvalitetsmål
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