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Redovisning av berett medborgarförslag om att "stimulera små
husägare att energieffektivisera sina fastigheter" 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås genomförandet aven energieffektiviserings
kampanj , riktad till småhusägare. Som en del i detta föreslås att kommunen 
medverkar i kampanjens två inledande skeenden genom att: 

1. Förhandla och samordna materialinköp, VVS- och byggentreprenö
rer samt fmansinstitut med mera så att fastighetsägare ska kunna er
hålla fönuånliga erbjudanden vad gäller tjänster och åtgärder för att 
minska energianvändandet i bostadshus. 

2. Infonuera fastighetsägare om möjligheten att ta del av dessa erbju
danden. 

Kommunstyrelsekansliets beredning 
Inom energirådgivningsområdet sanlVerkar Håbo kommun idag med 27 
kommuner i Stockholmsregionen. Verksamheten samordnas av KSL, 
Kommunförbundet Stockholms län och består av gemensam telefonrådgiv
ning med lokal förankring, webbplats och gemensamma projekt inriktade 
till olika målgrupper. Rådgivningen är både opartisk och kostnads:fr·i och 
riktas till invånare, företag och organisationer. 
Håbo kommun bedriver också egna infonuationsinsatser inom ramen för bi
draget. För energirådgivningsarbetet erhåller Håbo kommun stöd :fr·ån ener
gimyndigheten. 

I medborgarförslaget föreslås att Håbo kOlmnun kompletterar sin rådgivande 
roll inom energieffektiviseringsOlmådet, med att även aktivt förhandla fram 
och förmedla energieffektiviseringslösningar till småhusägare inom kom
munen. 

Enligt 2 § i förordningen om bidrag till kommunal energi- och klimatråd
givning (1997:1322), så ska energi- och klimatrådgivningen organiseras så 
att "opartiskhet och frihet från kommersiella intressen garanteras". Detta in
nebär att bidraget inte får användas vid finansiering av ett projekt av den ka
raktären som förslaget föreslår. 

Vidare gör kansliet bedömningen att kompetensen för att driva ett sådant 
projekt inte finns att tillgå inom den kommunala förvaltningsorganisationen, 
vilket sarmolikt llmebär ett behov av extern konsulthjälp eller en extern pro
j ektledare. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2464 



~l-H-A-CO'-B-O-· ----------~:u~MÄNTRÄ:DESPR01-oKi)tt-------

KOMMUN 2013-09-23 

Kommunfullmäktige 

KF § 59 KS 2012/57 

Kansli menar att ett sådant förfarande inte ligger inom ramen för den all
mäJ.ma kommunala kompetensen. Det är också tveksamt huruvida ett sådant 
förfarande är förenligt med gällande konkulTenslagstiftning. 

Håbo kommun har många andra möjligheter till att påverka och förbättra 
energikonsUl11tionen inom kommUllen och minska koldioxidutsläppen. 
Kommunen kan med stöd av plan- och bygglagen samt miljöbalken påverka 
och styra hur markOlmåden får användas och vilka förutsättningar som ska 
uppfyllas vid byggnadsprojekt. 

Kommunen kan även i sin långsiktiga samhällsplanering verka för att ändli
ga resurser utnyttjas på ett fömuftigt sätt och att utnyttjandet av fömybara 
resurser ökar. 

Även inom ramen för det traditionella energirådgivningsarbetet så har 
kOlllillUllen möjlighet att genomföra olika kampanjer riktade till allmänhe
ten. Detta har genomförts bland annat i samband med kommunens miljö
vecka. 

För åtgärder för energieffektivisering av småhus, kan fastighetsägaren ge
nom rot-avdrag och däJ.1lled genom viss skattereduktion, sänka kostanden 
för sådana åtgärder. 

KOlllillunstyrelsens gör bedömningen att det är som rådgivande funktion och 
som saniliällsplanerare S0111 Håbo kOlmnun ska utveckla och bedriva sitt 
energieffektiviseringsarbete. 

Medborgarförslaget bör därför avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-05-03 
KF beslut § 592012-06-11 
Tj änsteskrivelse 2013 -04-22 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 90 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-02, § 113. 

Styrelsen tillstyrker att förslaget avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till redovisad utredning, att avslå 
medborgarförslaget. 
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