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ÅTGÄRDER Tidsplan Ansvar Finansiering Status  
ENERGIFÖRSÖRJNING         
För strategiska dialoger med 
elnätsbolag och näringsliv där 
den långsiktiga utvecklingen av 
effektbehov och tillgång 
bevakas. 

Årligen SBN Ordinarie 
verksamhet 

E.on kommer att bygga 
ett nytt ställverk hösten 
2022 i nordöstra 
industriområdet som ger 
en stor utökning av 
kapaciteten i Osby tätort 

EFFEKTIVA BYGGNADER         
Kommunorganisationen Tidsplan Ansvar Finansiering Status  
Värdeskapande 
fastighetsförvaltning 

2021-
2026 

SBN Investeringsbudget Beslutat i 
Kommunstyrelsen 2021-
04-21. KF 2021-05-03 

Livscykelanalys används i 
projekteringsfasen för att 
minimera utsläpp och 
energiförbrukning 

Årligen SBN Investeringsbudget Pågår kontinuerligt i 
kommunens byggprojekt 

Solceller sätts där så är möjligt Årligen SBN Investeringsbudget Ligger inom ramen för 
värdeskapande 
fastighetsförvaltning 

Geografiskt område Tidsplan Ansvar Finansiering Status  
Energi- och klimatrådgivning 
via telefon till privatpersoner, 
företag och organisationer. 
Platsbesök hos företag och 
organisationer. 

Årligen EKR Energimyndigheten Verksamheten fortsätter 
under 2022 

EFFEKTIVA 
VERKSAMHETER 

        

Geografiskt område Tidsplan Ansvar Finansiering Status  
Energitillsyn i samverkan 
mellan kommunens 
miljöinspektörer och 
energirådgivningen 

Årligen Miljö och 
Bygg/EKR 

Ordinarie 
verksamhet/ 
statsbidrag 

Verksamheten fortsätter 
under 2022 

          
FÖRNYBAR 
ENERGIPRODUKTION 

        

Kommunorganisationen         
Utred och utvärdera 
möjligheten till elproduktion 
vid Gullarpsverket 

  Fjärrvärme i Osby 
AB 

  Ej påbörjad 

Utred och utvärdera 
möjligheten att bredda 
verksamheten genom 
investeringar i vindkraft och 
solenergi 

  Fjärrvärme i Osby 
AB 

  Ej påbörjad 

Geografiskt område         

Informera om solel, samt i viss 
mån solvärme; via 
telefonrådgivning och 
föreläsningar.” 

Årligen EKR Energimyndigheten Verksamheten fortsätter 
under 2022 

          
  



EFFEKTIVA OCH 
FOSSILFRIA 
TRANSPORTER 

        

Kommunorganisationen Tidsplan Ansvar Finansiering Status  
Beslutad handlingsplan för 
fossilfria transporter följs upp 
och genomförs 

  SBN   Se nedan 

Översyn av rutiner för 
distansarbete 

2021 HR Ordinarie 
verksamhet 

Förslag till rutin finns 
framtagen 

Geografiskt område Tidsplan Ansvar Finansiering Status  
En plan för laddinfrastruktur tas 
fram 

2022 SBN Ordinarie 
verksamhet 

Ej påbörjat 

Informera om eldrift och 
förnybara drivmedel 

Årligen EKR Energimyndigheten Verksamheten fortsätter 
under 2022 

Kommunorganisationen ska 
uppmuntra efterfrågan på 
biogas 

    Ordinarie 
verksamhet 

En extern aktör har sökt 
statsbidrag för att 
etablera en biogasmack i 
Osby 

FYSISK PLANERING OCH 
EXPLOATERING 

        

Geografiskt område Tidsplan Ansvar Finansiering Status  
Utred lokaliseringsmöjligheter 
för storskalig 
solkraftproduktion 

  SBN     

KONSUMTION         
Kommunorganisationen Tidsplan Ansvar Finansiering Status  
Mat med låg klimatpåverkan 
köps in av kommunen samt 
arbete med att minska matsvinn 

      Åtgärden följs upp i 
annat sammanhang 
(måltidspolicyn) 

          
OFFENTLIG FÖREBILD         
Kommunorganisationen Tidsplan Ansvar Finansiering Status  
Tydlig och aktuell information 
om kommunens arbete med att 
minska klimatpåverkan 
ajourhålls på intranätet, 
hemsidan och kommuniceras 
till media 

Årligen SBF i samverkan 
med 
kommunikatörerna 

Ordinarie 
verksamhet 

Diskussioner inledda 

Kommunens placeringsriktlinjer 
från 2017 ska förtydligas med 
avseende på fossil verksamhet 

  KS Ordinarie 
verksamhet 

Upplåning görs grönt om 
möjligt; ex industrispår 
och nya förskolor samt 
även effektiviserings-
åtgärder i kommunens 
byggnader  

Ställ och följ upp klimatkrav i 
upphandlingar 

  Upphandlings-
enheten 

Ordinarie 
verksamhet 

Kommunen arbetar med 
att successivt skärpa 
kraven vid upphandling 
samt att förbättra 
uppföljningen av 
tecknade avtal.  

 

  



 

 Handlingsplan fossilfria transporter Beslutad av KS 2020-06-24  
  Åtgärd Ansvar Tidsplan Aktuell status 
1 Riktlinjer fordon och drivmedel  SBF 2020 Beslutade av KF 2020 

2 Uppföljning av inköpta drivmedel 
samt kommunikation av resultatet SBF Årligen i 

februari 
Uppföljning 2021 genomförd, 
kommunicerad i KLG och SBN 

3 Omställningsplaner för befintlig 
fordonsflotta tas fram SBF 2020- Påbörjat.   

4 Utbyggnad av laddpunkter SBF 2020-2023 
Påbörjat. Effektbrist i Osby tätort 
fördröjer utbyggnad av infrastruktur 
för eldrift till 2023. 

5 Infasning av elbilar SBF 2020-2023 20 elbilar anskaffade under 2020 

6 Tankstation för HVO100 SBF 2020 

HVO finns tillgänglig för kommunen 
på bulk från 1 april 2020. HVO100 
kommer att finnas vid Göingebil i 
Osby. Privat aktör har sökt bygglov 
för tankstation för biogas och 
HVO100.  

7 Elektroniska körjournaler införs SBF 2020-  Upphandling pågår 
8 Cykelpool etableras vid kommunhuset  SBF 2021 Driftsatt 2021 

9 Riktlinjer för resor och möten i 
tjänsten implementeras och följs upp HR Löpande 

Genomförd resvaneundersökning 
pekar på dålig kännedom om 
riktlinjerna. Dessa ges en översyn 
efter pandemin 

10 Resfria digitala möten HR Löpande Pga pandemin används numera resfria 
digitala möten frekvent 

11 Personalcyklar (bruttolöneavdrag) HR   Frågan bör utredas 
 

 


