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Hållbarhetsprogram för Flens kommun 
2030

● Målbilder till 2030 för att nå en miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt hållbar utveckling i kommunen

● Baseras på Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. 
Globala mål men arbetet görs lokalt!  

● Programmet är underlag till kommunens strategiska plan där 
prioriteringar och uppdrag beslutas för de närmaste åren

● Programmet antogs av kommunfullmäktige oktober 2020



De globala målen för hållbar utveckling



Miljö/klimat: hur ställer kommunen 
själv om? 

Fossilfri fordonsflotta 

Energieffektivisering och förnybar energi (solceller)

Ställer krav i upphandlingar 

Återanvänder möbler istället för att köpa nya 

Källsortering och arbete för minskat matsvinn

Intern avgift på fossila drivmedel, flygresor och användande av privat 
bil i tjänsten 



Kopplingar till näringslivet



Kommunens målbilder

● I hela kommunen är det enkelt att 
tanka/ladda fordon med olika typer 
av förnybara drivmedel och minst 
hälften av alla registrerade fordon i 
kommunen är miljöbilar.



Kommunens målbilder

● Kommunen har ett gott bemötande 
till företag och underlättar för att 
det lokala näringslivet ska vara 
framgångsrikt och kunna skapa fler 
arbetstillfällen. 

● Kommunen säkerställer att 
potentiella nyetableringar har 
minsta möjliga negativa påverkan på 
miljö och klimat.



Kommunens målbilder

● Samverkan sker med industri och 
akademi med Flens kommun som 
testbädd för olika typer av 
utvecklingsprojekt.

● Flens kommun för en löpande dialog 
med företagen i kommunen om hur 
de ska kunna ställa om sin 
verksamhet för att bli mer hållbara.



Kommunens målbilder

● Det ställs höga miljömässiga och 
sociala krav i upphandlingar som 
följs upp regelbundet i samverkan 
med andra aktörer. 

● Koldioxidutsläpp från konsumtionen 
har minskat, bland annat genom att 
invånare och företag i Flens 
kommun har god kunskap om 
klimatsmarta val och beteenden.



Kommunens målbilder

● Flens kommun samarbetar aktivt 
med föreningar, näringsliv, och 
offentliga aktörer på lokal och 
regional nivå för att tillsammans lösa 
miljö- och samhällsutmaningar. 



Biogasmacken snart klar! 

Biogas - ett bra förnybart drivmedel med många miljönyttor. HVO 
kommer inte räcka till för alla transporter och el passar inte alltid. 

Finns en mängd olika fordonsmodeller på marknaden. 10 000 kr i 
bonus samt ingen malus-skatt. Stabilt drivmedelspris. 

200 tankställen söder om Dalälven. Finns redan i Katrineholm, 
Eskilstuna, Södertälje, Norrköping. Flens biogasmack öppnar vid 
årsskiftet och kommer att ligga vid infarten till Migrationsverket. 

Framöver kommer kommunen att ställa krav om en viss andel 
biogasfordon i transportupphandlingar. 



Medskick till er

Omställning lönar sig! Hållbarhet är en konkurrensfördel.

Kommunen vill samarbeta med det lokala näringslivet kring 
hållbarhetsfrågor! 

Snart invigs biogasmacken - satsa på biogas! 
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