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Svar på medborgarförslag: Arbeta mot ett fossilfritt
Håbo 2050
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget, samt konstaterar att
medborgarförslaget redan är genomfört.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit med rubriken ”Arbeta mot ett fossilfritt
Håbo 2050”. Med hänvisning till kommunfullmäktigebeslut 2008-06-16, §
78, vill förslagsställaren att Håbo kommun ska göra en s k PPAupphandling av solel (Power purchase agreement). Detta för att påskynda
processen mot ett fossilfritt Håbo 2050.
Kommunstyrelsen fattade den 26 november 2018, § 230, beslut om att ge
dåvarande tekniska avdelningen i uppdrag att genomföra en investering avseende solcellsanläggningar på de tio egna fastigheter som man bedömde
som särskilt lämpliga, förutsatt tillräcklig hållfasthet för taken. Målet är att
fem av tio anläggningar ska vara uppförda under 2020. Kommunhuset blir
första fastighet där solcellsanläggning installeras.
Solcellsanläggningar kan installeras och drivas på i huvudsak två sätt, extern
regi eller egen regi. Extern regi innebär att kunden köper el från en solcellsanläggning genom att teckna ett långsiktigt avtal med en leverantör. Kunden
betalar per levererad kWh. Leverantören äger solcellsanläggningen och ansvarar för drift och förvaltning. Vid egen regi är det kommunen som äger
anläggningen och svarar för drift och förvaltning. Det finns för- och nackdelar med bägge alternativen. Fördelen med egen regi-alternativet är att man
bygger upp en egen kompetens och får bättre kontroll på fastigheter och systemen i dessa. Håbo kommun har valt att gå vidare med egen regialternativet.
I den miljöstrategi som togs av fullmäktige 2015 finns dels målformuleringar för 2030 samt en mer långtgående vision för 2050 där kommunen ska
vara fossilbränslefri. Ett medel för att uppnå detta är en satsning på solenergi. Vilket alternativ, extern regi eller intern regi, man väljer kan knappast
ha någon betydelse från miljösynpunkt.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat. Vid beredningen har underlag från fastighetsavdelningen inhämtats.
Beslutsunderlag
KS 2020-10-19 § 228
KSAU 2020-10-05 § 160
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Beslutsgång
Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen – fastighetsavdelningen
Uppdragslista
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