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Upplägg

• Hållbarhetsarbetet och Agenda 2030

• Begränsa vår klimatpåverkan - Klimatplan

• Förbättra möjligheterna att bo och verka på landsbygden -
Landsbygdsstrategi

• Motverka segregation - Samhällsbyggnadslyftet

• Avfallsplan och Översiktsplan



Möjliggöra för invånarna och näringsliv att 
leva och agera hållbart

• De som bor och verkar i kommunen ska få stöd att agera mer hållbart. Det 
görs till exempel genom att utveckla avfallshantering, gång- och 
cykelvägar, genom samhällsplanering och undervisning samt genom att 
verka för en förstärkt kollektivtrafik.

• Kommunens naturområden, parker och vattenområden ska värnas och 
utvecklas. 

• Kommunen integrera hållbarhetsfrågor i sina verksamheter och minskar sin 
miljö- och klimatpåverkan. 



Tryggt, inkluderande och delaktighet

• Trygg miljö med låg kriminalitet, förebyggande insatser för barn och unga, 
att alla ska ha förutsättningar till egen försörjning och en god hälsa samt att 
samhällsutvecklingen bidrar till att minska segregation och utanförskap. 

• Alla invånare ska ha goda möjligheter att delta i samhällsutvecklingen, 
genom olika former av dialog med kommunen.

• Avståndet mellan invånare och beslutsfattande politiker och 
tjänstepersoner ska minska. 



Sigtuna kommuns hållbarhetsarbete

• Hållbar utveckling ska genomsyra alla kommunens verksamheter och 
integreras i servicen till invånare, näringsliv och civilsamhälle

• Hållbarhetsarbetet ska förstärkas genom ett aktivt arbete med Agenda 
2030 i nämnder och förvaltningar samt bolag

• Agenda 2030 och dess mål kopplas till och inkluderas i verksamhetsplaner, 
processer och i framtagande av relevanta styrdokument 

• Nämndernas hållbarhetsarbete följs upp i kommunens 
Hållbarhetsredovisning

• Agenda 2030-utskottet är ett politiskt forum för att säkerställa och följa 
arbetet



Agenda 2030 utskottet

• Utskottet ska arbeta för att Agenda 2030 och dess mål kopplas till och 
inkluderas i verksamhetsplaner, processer och i framtagande av relevanta 
styrdokument

• Ska följa, bereda och stämma av i övergripande strategiska 
hållbarhetsfrågor. 

• Stödja de kommunala verksamheternas arbete inom Agenda 2030-området 
och kan även följa upp hur nämnderna arbetar, eller avser att arbeta, med 
aktuella frågor. 



Politiskt antagna mål

Fossilfri personbilsflotta inom 
kommunorganisationen 2025

Fossilfri kommunorganisation 2030

Fossilfri kommun senast 2040

Plan för klimatsmart 
Sigtuna

Prioriterade områden

Konsumtion

Samhällsplanering

Byggnation och energi

Resor och transporter



Fossilfri kommun 2030 – inom organisationen
Mat

• Minska matsvinnet (mäts)

• Minska matens klimatpåverkan (mäts) 

Energi

• Vindkraftverk, 3 stycken egna

• Solceller på taken (mäts)

• Förnybar energi – nästa del är att ställa om till helt förnybar- spets

• Våra egna byggnader – passivhus och miljöbyggnad och byggmaterial

• Beteende och minskad energianvändning

Transporter

• Cykling 

• Fossilfria personbilar

Upphandling

• Identifiera produktgrupper eller tjänster med hög klimatpåverkan, utöver mat och fordon 

Sigtunahem deltar i klimatinitiativet - SigtunaHem bli fossilfria 2030, dels ska energianvändningen minska 
med 30 % (jämfört med 2007). 



Fossilfri kommun 2040

Energi - Förnybar och fossilfri

Biobränsleeldat kraftvärmeverk

Plasten från avfallet ska bort från brännbart

• Cykelvägar

• Samhällsplaneringen

• Laddinfrastruktur

• Utbildning Planetskötare

• Energi- och klimatrådgivning

• Avfall:  cirkularitet, minskat matsvinn och samla in matavfall- men även ovan plasten från det 
brännbara

• Samverkan med centrala aktörer, såsom trafikverk, trafikförvaltningen, Swedavia ,andra kommuner



Fossilfri personbilsflotta 2025

Transporter är den största utsläppskällan i vår kommun (utifrån både territoriell- och 
konsumtionsperspektivet)

Hur kan vi förändra vårt sätt att resa i tjänsten och vara föregångare?

Åtgärder bland annat:

• Fordonsansvarig

• Val av drivmedel: el, biogas, HVO100

• Cykel- och bilpool inrättat

• SL kort

• Förmånscyklar

• Beteendeförändring



Stöd för kommuninvånare och näringsliv
via Energi- och klimatrådgivning

• Oberoende och kostnadsfri rådgivning till privatpersoner, företag och föreningar om hur man kan 
minska sin energikostnad och miljöbelastning och information om olika tekniska lösningar

• Sigtuna kommun har huvudmannaskapet i samarbete med kommunerna Upplands-Väsby, Upplands 
Bro och Sollentuna

Projekt som drivs

• Mobilitetsprojekt

• Solenergiseminarium

• BRF nätverk

• Fixa laddplats

• Skolprojekt med Tekniska museet



Sigtuna kommuns landsbygdsstrategi

• Mål: att utveckla och stärka möjligheterna att bo och verka på landsbygden 

• Kommunen har länge arbetat med att utveckla landsbygden, men har inget 
aktuellt gällande program eller någon uttalad strategi som visar hur vi 
arbetar med landsbygdsfrågor.

• Strategin ska vara ett kommunövergripande dokument för att samla och 
förtydliga kommunens insatser för att utveckla landsbygden och innehålla 
långsiktiga mål och inriktningar.

• Strategin ska vara ett väl förankrat dokument hos både invånare, politiker 
och verksamheter i kommunen som kan möjliggöra en stärkt dialog, 
kunskap och samverkan inom kommunens verksamheter och invånare.



Samhällsbyggnadslyftet

Förstärkta sociala 

insatser

En ny inriktning 

för samhälls-

planeringen

Syftet med Samhällsbyggnadslyftet är att minska och motverka 

segregationen i kommunen och stärka hela kommunens attraktivitet.

Förbättrade 

levnadsvillkor i 

områden med 

socioekonomiska 

utmaningar.

Stärka gemenskapen, 

delaktigheten och 

tryggheten i hela 

kommunen.

Större balans mellan 

boendeformer.

Planering för trygga 

livsmiljöer, mötesplatser 

och ett differentierat 

näringsliv.



Avfall – förbättra möjligheterna för 
cirkularitet och återvinning

• Förebyggande och återanvändning av avfall

• Från avfall till resurs

• Minskad miljöpåverkan

• Tillgänglighet och service





Växthusgasutsläpp
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Alla Transporter Jordbruk

El och fjärrvärme Arbetsmaskiner

Sammanfattning av hushållens 

fotavtryck i Sigtuna kommun
Utsläpp per person (kg CO2e)

Livsmedel inkl. restaurang 1 311

Boende och möbler 941

Transporter 2 722

Kläder och skor 245

Kultur fritid och sport 444

Övrigt 346

Totalt 6 009



Hållbarhetsredovisning

Fokusområden

• Minskade klimatutsläpp och förnybar energi

• Ett tryggt samhälle och livskraftiga ekosystem

• Samhällsbyggnadslyftet - Minska och motverka segregation                                                                

• Demokratiska och inkluderande samhällen

• God utbildning och uppväxtvillkor

• Främjande och förebyggande arbete för god hälsa

• Innovativt arbetsmarknad och näringsliv    


