
                              Medborgarförslag

Energiska Håbobor

”Starta en kampanj/medborgardialog med syfte att samla in kreativa idéer i ämnesområdet 
förnyelsebar energi och energisparande bland Håbos eldsjälar, idéer som sedan omsätts i praktiskt 
handlande med eldsjälen som drivkraft och Håbo kommun som sparringpartner”

                                           

Bakgrund                  
Den 17 juni 2008 tog Håbo kommunfullmäktige beslut om att Håbo skall vara en fossilbränslefri 
kommun till år 2050. För att klara detta mål behöver elförbrukningen minskas drastiskt, alla bilar 
drivas av förnyelsebara bränslen såsom biogas, biobränslen eller el samt förnyelsebara bränslen ersätta 
fossila bränslen inom alla andra berörda områden.              
Denna samhällsomställning berör ju alla medborgare, företag och andra aktörer i kommunen.                 
Ju snabbare omställningen sker, desto bättre blir resultatet.

Medborgarförslag                     
I vår kommun finns det säkert många innovativa och kreativa människor, som om de stimuleras och på 
andra sätt uppmärksammas, kan åstadkomma idéer och konkreta förslag på hur de i sin egen vardag 
eller på ett större plan kan minska sin egen energibelastning och även ta fram utrustning eller 
systemlösningar som minskar vårt beroende av fossila bränslen/icke förnyelsebar energi.

I slutändan kan många av dessa idéer, uppfinningar och lösningar skapa nya företag och/eller nya 
arbetstillfällen i kommunen.

Förslag till upplägg av kampanjen – Energiska Håbobor:

1. Håbo kommun utser en projektgrupp bestående av en projektledare, en teknisk (projekt)ledare och 
en administratör samt vid behov kanske ytterligare några personer.



2. En projektplan tas fram. Förslag till genomförandetid 2 – 3 år. Projektet följs upp genom att det 
finns en stab som finns tillgänglig som ”bollplank” för de ”medborgarprojekt” som pågår. Deras 
behov får styra hur länge denna struktur skall finnas kvar.

3. Projektgruppen tar fram en inspirationstidning som exempelvis innehåller kortare artiklar om 
lokala och regionala inspiratörer, innovatörer och företag och deras insatser för att minska 
energiförbrukningen och om förnyelsebar energi. Artiklarna kan exempelvis handla om solfångare, 
solceller, vindkraftskooperativ, biogas, biobränslen, passivhus, elbilar, bilpooler eller andra innovativa 
grepp som för utvecklingen framåt. Inspirationstidningen delas ut till alla hushåll och företag i 
kommunen och innehåller även kallelser till medborgarmöten (se punkt 4).

4. Ett antal medborgarmöten hålls på olika platser i kommunen i syfte att fånga upp idéer och skapa 
lokala eller kommunövergripande nätverk. Grundtanken är att idégivaren själv (eller tillsammans med 
en grupp) skall driva projektet med stöttning från kommunen. Lämplig målsättning är att minst 10 nya 
projekt med målsättningen minska energiförbrukningen och ställa om till förnyelsebar energi skall 
dras igång.

Ett medborgarmöte skulle kunna se ut enligt följande upplägg:

Klockan 17:00 – 19:00

En bemannad utställning pågår med inbjudna idégivare 
och leverantörer av förnyelsebara energilösningar som 
besökarna kan del av.

Klockan 19:00 – 21:00

Temamöte där projektet Energiska Håbobor presenteras 
och ordet sedan blir fritt för deltagarna att yttra sig.

5. Projekten drivs av idégivaren och med Håbo kommun som sparringpartner i form av hjälp med 
teknisk vägledning, hjälp med idéutveckling, planering av ekonomi samt hjälp (vid behov) med att 
skapa (gärna kommunövergripande) nätverk eldsjälarna emellan.
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