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Bilaga 1 – beskrivning av energi- och klimatprojekt

Bakgrund
Förbundet Agenda 21 har sedan ett år tillbaka förberett ett

stort och långsiktigt energi- och klimatprojekt, som kan samla

medlemsorganisationerna i ett gemensamt arbete under flera

år. En förstudie om projektet inleddes vid vårstämman i april

2011 och avslutas i samband med vårstämman den 27 april

2012. Ett omfattande arbete har genom seminarier, medlems-

stämmor, personliga besök och enkäter lagts ner på att enga-

gera många medlemmar i utformningen av projektet.

Till vårstämman den 27 april har förbundets styrelse tagit

fram ett konkret projektförslag som bland annat innefattar syfte,

mål, arbetssätt, verksamhet, organisation och ekonomi.

Projektinnehåll
Här följer en kortfattad beskrivning av projektet. Utförligare

skrivningar finns i de handlingar som den 13 april sändes ut till

samtliga medlemsorganisationer.

SYFTE: Det övergripande syftet med projektet är att bidra till
minskad klimatpåverkan. Genom en omfattande folkbildnings-

insats ska människor stimuleras till attityd- och beteendeför-

ändringar som leder till ökad resurseffektivitet och ökad an-

vändning av förnybar energi.

MÅL: Inom respektive delprojekt sätts uppföljningsbara mål upp
för klimatpåverkan och resurseffektivitet, attityd- och beteen-

deförändringar samt projektaktiviteter.

MÅLGRUPP: Projektet ska i första hand ha ett indvidperspektiv och
nå många människor i Västmanlands län och Heby kommun,

framförallt genom de arenor och kontaktytor medlemsorganisa-

tionerna förfogar över.

ARBETSSÄTT: Den övergripande arbetsmetoden är att genom sam-
verkan och erfarenhetsutbyte kring delprojekt utnyttja den sam-

lade kraften i Förbundet Agenda 21:s medlemsorganisationer.

Delprojekten ska understödja och komplettera medlemsorgani-

sationernas ordinarie verksamhet samt tillföra ett mervärde.

En central processledning motsvarande 1-1,5 årsarbetare ska

under styrelsens ledning fungera som samordnare och kataly-

sator för hela projektet. Mer operativa projektledare rekryteras

vid behov och under förutsättning att finansiering finns.

PROJEKTPERIOD: Projektperioden är fem år. Den första projekt-

etappen utgörs av 20 månader, 1 maj 2012-31 december 2013.

VERKSAMHET: Under den första projektetappen inriktas projektet
främst på följande delprojekt och verksamheter:

1. Vett & Watt. Delprojektet består av tre utbildningsträffar

kring ett särskilt framtaget studiematerial, som vänder sig till

individer i företag, föreningar och andra organisationer samt

direkt till privatpersoner. Syftet är att minska energianvänd-

ningen, öka andelen förnybar energi och få igång ett engage-

mang kring energi- och klimatfrågor. Studiematerialet och

metoden har med gott resultat testats i några pilotgrupper.

2. Solvecka. Förbundet Agenda 21 genomför temadagar kring

solenergi som handlar om allmän kunskapsspridning, mäss-

aktiviteter samt lokala kampanjer. En första aktivitet genom-

förs under hösten 2012 och ska sedan följas av årliga arrange-

mang.

3. Idéforum är en arena för kunskaps- och tankeutbyte med

syftet att driva på utvecklingen av en hållbar samhällsutveck-

ling. Genom seminarier, debatter, mediaaktiviteter och andra

initiativ ska kunskaper, erfarenheter och olika åsikter spridas

på ett organiserat sätt.

4. Nya aktiviteter. Utöver de tre prioriterade verksamheterna

kan medlemsorganisationerna starta nya aktiviteter och pro-

jekt som genomförs i egen regi eller i samverkan med andra.

Nya projektidéer som framkommit under förstudien är bland

annat mat och energi samt demofamiljer.

Finansiering
De ordinarie intäkterna från förbundets medlemmar uppgår till

cirka 1,2 miljoner kr per år. Av dessa används drygt en miljon

kr till Gröna Draken (papperstidning, taltidning, hemsida och

E-Tidning) och resten till förbundssekreterare och kansli.

För att finansiera processledning, kommunikation och verk-

samhet inom energi- och klimatprojektet har styrelsen bedömt

att det krävs särskilda projektmedel i samma storleksordning

som de ordinarie intäkterna. Styrelsens ambition är en finansi-

ering från Västmanlands län och Heby kommun på samman-

lagt en miljon kronor per år. Länsstyrelsen har ställt sig positiv

till att bidra med 500 000 per år de första tre åren, under förut-

sättning att medfinansiering sker enligt planerad budget.

För att erhålla projektmedlen från Länsstyrelsen krävs mot-

svarande belopp i medfinansiering. Som en del av denna

medfinansiering söker Förbundet Agenda 21 totalt 200 000 kr

per år från de elva medlemskommunerna, enligt en modell

som utgår från invånarantalet i respektive kommun.

Denna ansökan till kommunerna gäller den första projekt-

etappen, 20 månader räknat från 1 maj 2012. Beloppet för 2012

har räknats om så att det motsvarar åtta månader.

Projektmedel söks även från bland andra Energimyndigheten.
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Bilaga 2 – fördelning av sökt belopp mellan kommunerna

Finansiering av energi- och klimatprojektet

Kalenderår totalt Kalenderår/kom Sökt belopp 2012 Sökt belopp 2013

Kommunerna 200000 8 månader 12 månader

67% 100%

Kommun Invånare Andel Summa 2012 2013

Arboga 13309 4,98% 9960 6673 9960

Fagersta 12502 4,68% 9356 6268 9356

Hallstahammar 15200 5,69% 11375 7621 11375

Heby 13375 5,00% 10009 6706 10009

Kungsör 8069 3,02% 6038 4046 6038

Köping 24828 9,29% 18580 12449 18580

Norberg 5717 2,14% 4278 2866 4278

Sala 21553 8,06% 16129 10807 16129

Skinnskatteberg 4411 1,65% 3301 2212 3301

Surahammar 9864 3,69% 7382 4946 7382

Västerås 138428 51,80% 103592 69407 103592

Summa 267256 100,00% 200000 134000 200000

KOMMENTAR

Det belopp som söks från kommunerna, totalt 200 000 kr per kalenderår, utgör en del av medfinansieringen till de 500 000 kr per

år som Länsstyrelsen i Västmanlands län har ställt sig positivt till att bidra med till energi- och klimatprojektet. Landstinget Väst-

manland har utlovat 100 000 kr per år. Resterande del (200 000 kr) ska sökas från andra medlemsorganisationer och från externa

finansiärer, bland annat Energimyndigheten.


