










































































































































































































































































Näringslivsråd 2021-04-27
Osby kommungrupp



Vad är kommungruppen?

• Företräder LRF medlemmar i kommunen

– Lite fakta

• 404 medlemmar varav 163 aktiva företag med 18 
olika verksamhetsgrenar

• 3 500 nötdjur och 1500 får

• 1850 ha åker med 1630 ha vall

• 1673 ha betesmark

• 41 500 ha skogsmark

• Var 90 minut lämnar en fullastad timmerbil kommunen 
dygnet runt året runt

• 210 personer direkt sysselsatta (ca 5% av 
förvärsarbetande i kommunen)

– 22% bor utanför tätort mot 10% i Skåne och 13% i 
riket



Vi arbetar just nu med……

• Vattendirektivets tredje steg, och dess påverkan 
på företagandet och kommunen
– 21 (landsbygds)kommuner kommer begära 

överprövning

– Remissvar från kommungruppen

– Stöttar medlemmar/organisationer som vill lämna 
svar

• Vårt svar på Regionplanens remiss
– Fruktköttet sitter mellan ”kärnorna”



Vi vill belysa…….

• MoB påverkan på landsbygden och dess 
företagande
– Avlopp

– Vattenverk

– Attityd jmf med tex grannkommunerna 



2021-04-27 NÄRINGSLIVSRÅD OSBY KOMMUN 

Dagordning 
1.       Mötet öppnas 
2.       Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 
3.       Diskussion om utformning inom ramen för näringslivsrådet 
4.       Aktuellt Osby Näringsliv 
5.       Aktuellt Företagarna 
6.       Aktuellt LRF 
7.       Aktuellt Osby Kommun 
  
21021-04-27 via Teams, kl. 08:30-10:30 
 
Närvarande: Niklas Larsson, Petra Gumesson, Calle Bejvel, Daniel Landin, Arne 
Gustavsson, Bo Ekstrand, Anders Edbro, Mikael Kindblom och Jimmy Ekborg 
Ej närvarande/förhinder: Lars-Erik Svensson 
 
Minnesanteckningar 

1. Företagarna, Mikael Kindblom berättade att man är strax under 45 medlemmar för 
närvarande. Att man sålt fastigheten hantverkshuset och är en styrelse på normalt 5 
personer, idag Patrik Atterklev, Per Sahlin och Zerny Arnesson. Lägre aktivitet med 
anledning av Corona såklart, flertalet möten via Teams. Nationellt har Företagarna 
som vanligt, men särskilt under pandemin, jobbat med påverkansarbete och med att 
stötta sina medlemmar. Antalet medlemmar växer stadigt! 

 

2. Osby Näringsliv, Bo Ekstrandberättade att man under året som gått inte haft fysiska 
möten, inga lunchmöten och digital stämma. Största och viktigaste aktiviteten var 
Presentkorten innan jul.  

 

3. LRF; Anders Edbro. Se presentation. Vattendirektivet ett hot mot Glesbygden, 
uppmanar Osby kommun att sälla sig till de kommuner som begär överprövning. 
Niklas Larsson förtydligar och har kollat lite på de överprövningar som begärts. 
Vidare lyfter Anders fram dålig attityd från Tjänstemän i Miljö och Bygg frågor 

 

4. Osby Kommun.  

• Niklas, kommunen vill ha en dialog med Näringslivet 
• Daniel, man vill fånga upp frågor 
• Calle, höga förväntningar och ett gott samarbete 
• Niklas, kommunen gör stora investeringar som t ex ny högstadieskola i Lönsboda, ny 

skola i Killeberg, ny brandstation och ishall. Upphandlingen LSS Hemgården vanns av 
Jörgen Rickardssons Bygg.  

 



2021-04-27 NÄRINGSLIVSRÅD OSBY KOMMUN 

5. Näringslivsrådets utformning 

• Anders, lite väl många deltagare i rådet? Kan detta vara ett problem som motverkar 
"hjögt i tak"? 

• Bosse, det sker mycket positivt i kommunen och mycket pekar åt "rätt håll", Bra 
agerat av kommunen avseende Byggnadsnämnden.  

• Micke, Anser att det kan finnas risk att gruppen är för stor, hade förväntat sig en mera 
"informell sammansättning" - styrelsen i Företagarna tog beslut om att "Ge det en 
chans" men upplever vi "politiskt käbbel" eller att det inte ger något, så kommer vi att 
lämna Rådet. Måste vara nytta med insatsen! 

• Daniel, viktigt att all politik läggs åt sidan! Gemensamt mål att lyfta Osby. Vill gärna 
ha mer info från Anders i vattendirektivs frågan.  

• Petra, Tackar för positiv feedback, detta glädjer henne oerhört! Den kritik som Anders 
lyfter fram avseende attityd från Tjänstemän, så kommer kommunen bedriva ett aktivt 
förändringsarbete i denna typ av frågor. Hon menar också att det är lämpligt att 
framföra till KSAU att Näringslivet tycker att det är lite många representanter från 
kommunen.  

• Arne, Instämmer att det är ett samspel mellan Kommun och Näringsliv där båda är 
beroende av att den andra partern gör ett bra jobb. Han tycker också att frågan 
angående antal ledamöter ska upp i KSAU. 

• Calle, drev frågan om hela KSAU, men tycker givetvis att frågan åter kan diskuteras. 
• Bosse, ser inga problem med denna sammansättning. Lyfter fram Bra rekryteringar 

som kommunen gjort. 
• Niklas fyller i att man gjort två rekryteringar på Bygglovssidan, Robert & Roger 
• Jimmy, Näringslivet har möjlighet att ha med ytterligare två representanter 
• Micke, ser inte behov av att göra gruppen större i nuläget, kan såklart ändras efter 

behov. 
• Petra, kan vara lämpligt att bjuda in andra personer vid behov, t ex nyss nämnda 

Robert & Roger. 
• Jimmy, även lämpligt att bjuda in aktuella personer utifrån den fråga som ska 

diskuteras 
• Daniel, kanske bjuda in Emma Frostensson?! 

6. Nästa möte den 29 juni. Jimmy kallar.  

• Micke, lite kortare möten. Ambition 1 timme (som idag) 
• Jimmy, kallar till 1,5 timme i fortsättningen 

 
*Jimmy meddelar att sista tomten vid nya Jem & Fix är såld till ett Etableringsföretag!!  
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Jimmy Ekborg 
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Svar med anledning fråga rörande sekretess i pandemiplan 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 21 april 2021 gett undertecknad i 
uppdrag att undersöka möjligheten för kommunfullmäktige att vid sitt 
sammanträde den 3 maj 2021 fatta beslut om ett dokument (pandemiplanen) 
som på grund av sekretess är delvis maskerat. Följande bedömning görs: 
 
Initialt bör utredas att aktuella stycken i pandemiplanen omfattas av någon 
sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om det 
efter en sådan utredning bedöms att sekretess råder för aktuella uppgifter ges 
det i 5 kap. 42 § andra st, kommunallagen möjlighet för fullmäktige att 
besluta att överläggningarna i ärendet ska hållas bakom stängda dörrar. Det 
är härvid dock viktigt att notera att det endast är överläggningarna som kan 
hållas bakom stängda dörrar. Beslutet ska alltid fattas offentligt. Även 
fullmäktiges beslut om att överläggningen ska ske bakom stängda dörrar är 
offentligt.  
 
Bedömningen som görs är således att dokumentet inte ska läggas fram för 
beslut i fullmäktige i maskerat skick. I stället kan beslut fattas om att 
överläggningarna i ärendet ska ske bakom stängda dörrar. När 
överläggningarna är avslutade görs sammanträdet åter offentligt varefter 
beslut fattas. Fullmäktige har att bedöma om hela överläggningen i ärendet 
ska ske bakom stängda dörrar eller om det är möjligt att stänga dörrarna 
endast då avsnitten som omfattas av sekretess behandlas. 
 
 
Christian Sonesson 
kommunjurist 
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Klimat- och energiplan - remiss 

2021-05-11 

 

Inledning och uppdrag  

Nu gällande klimatstrategi för Osby kommun antogs 2008. Klimatstrategin uppfyllde när den 

antogs även kravet i lagen om energiplanering på att det ska finnas en energiplan i 

kommunen.  

Mot bakgrund av lagkravet och att mycket har hänt inom klimat- och energiområdet sedan 

den förra klimatstrategin beslutade samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-11 att uppdra åt 

samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta fram ett förslag till ny klimatstrategi (klimat- och 

energiplan) som även den uppfyller kravet i lagen om energiplanering. 

Dokumentet innehåller en beskrivning med förslagna mål inklusive beskrivande text av 

aktuella åtgärdsområden. Åtgärderna nämns kort under respektive åtgärdsområde och finns 

samlade i en bilagd handlingsplan, Bilaga 1.  

 

Nulägesbeskrivningen, Bilaga 2 ska ajourhållas kontinuerligt och löpande publiceras på 

kommunens hemsida som en årlig klimatredovisning.  

 

Beskrivningen av processen för att ta fram klimat- och energiplanen strategin kommer att 

redovisas i Bilaga 3. 

 

I dokumentets text skiljs det geografiska kommunområdet från kommunens egen verksamhet. 

 

Lokala mål 

Mot bakgrund av nedan beskrivna nationella och regionala mål och de lokala 

förutsättningarna föreslås följande mål för Osby: 

Mål Nuläge Osby 2030 

Koldioxid (geografiskt) (basår 1990) -47% -80% 

Elproduktion solceller, andel (geografiskt) 0,8% 5% 

Fossilbränslefri värme (kommunen) 1) 92,5% 100% 

Fossilbränslefria transporter (kommunen) 2) 43,9% 100% 

Energianvändning kommunala byggnader  195 kWh/m2 95 kWh/m2 

Energianvändning Osbybostäder 3)  -30% 

1) Målår 2021   

2) Målår 2023   

3) Basår 2007   
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Bakgrund och syfte  

Ett av kommunens målområden är ”Attraktiv och hållbar boendekommun”. Detta innefattar 

att bedriva ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke vilket stämmer väl 

överens med klimat- och energiarbetet. 

Enligt den internationella överenskommelsen på COP 21 i Paris 2015 ska temperaturökningen 

begränsas till högst 2 grader, med strävan ner till 1,5 grader, för att konsekvenserna av 

förväntade klimatförändringar inte ska bli riktigt allvarliga.  

FN antog 2015 Agenda 2030 – de 17 globala hållbarhetsmålen som ska vara uppnådda 2030 

och där alla världens länder måste bidra för att nå målen. Flera av målen berör arbetet med att 

minska klimatutsläppen.  

Klimat- och energiplanen är Osby kommuns styrdokument för det lokala arbetet med att 

uppfylla Sveriges nationella åtaganden om minskade utsläpp av växthusgaser. Särskilt viktigt 

för kommunens egen del är att målet om fossilbränslefri energianvändning.  

Syftet med föreliggande plan är att identifiera och ta vara på kommunens förutsättningar för 

att bidra till en omställning av energisystemet och en minskning av klimatutsläppen samtidigt 

som en säker och tillräcklig energiförsörjning till kommunen tryggas. 

Uppföljning  

Klimat- och energiläget följs genom en årlig klimatredovisning som publiceras på osby.se. 

Årlig uppföljning av handlingsplanen görs genom att åtgärdsägarna beskriver aktuell status 

för åtgärden. Avrapportering görs till kommunstyrelsen. 

 

Aktualisering av klimat- och energiplanen  

Klimat- och energiplanen ska ses över en gång varje mandatperiod för att aktualitetskravet ska 

anses uppfyllt. 

 

Svensk energipolitik 

Den svenska energipolitiken syftar till att förena försörjningstrygghet, konkurrenskraft och 

ekologisk hållbarhet.  

Riksdagen har beslutat om följande: 

– Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum 

som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut. 

– Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet 

uttrycks i termer av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten. 
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Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk 

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål 

och ett klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Klimatlagen trädde i kraft den 1 januari 2018.  

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/ 

Enligt klimatlagen ska regeringen varje år presentera en klimatredovisning i 

budgetpropositionen. Redovisningen underlättar för uppföljning och bedömning av de 

samlade klimateffekterna av alla politikområden och ska innehålla en beskrivning av 

utsläppsutvecklingen i relation till målen.  

Klimatlagen anger också att regeringen vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk 

handlingsplan.  

 

Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne  

I den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030, har länets aktörer samlats kring 

en målbild om ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne där vi har nått de skånska 

miljömålen. Det är möjligt att nå denna målbild med kraftiga utsläppsminskningar genom 

resurseffektivisering och ökad produktion och användning av förnybar energi, förändrade 

konsumtionsmönster för minskad klimatpåverkan, och ökat upptag av koldioxid i skog och 

mark.  

Klimat- och energistrategi för Skåne har 2018 tagits fram av Länsstyrelsen Skåne, Region 

Skåne och Skånes kommuner inom Klimatsamverkan Skåne som är en plattform för att stärka 

det regionala samarbetet i klimat- och energifrågor. 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/klimat--och-energistrategi-for-

skane.html 

Strategin ska ge vägledning för det fortsatta klimat- och energiarbetet i länet, och innehåller 

regionala målsättningar och prioriterade åtgärdsområden för arbetet fram till år 2030. I 

strategin finns följande klimatmål för Skåne: 

• Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år 2030 vara minst 80 procent lägre än år 1990. 

• Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre år 

2030 än år 2010. 

• Energianvändningen i Skåne ska år 2030 utgöras av minst 80 procent förnybar energi. 

• Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005  

• Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen 

resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor 

i Skåne.  

• Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton 

koldioxidekvivalenter per person och år.  

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/klimat--och-energistrategi-for-skane.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/klimat--och-energistrategi-for-skane.html
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Analys  

Kommunen har rådighet i första hand över de direkta inköpen av energi till fastigheter och 

fordon och i andra hand direkta inköp av transporter. Nästa stora möjlighet för kommunen att 

påverka utsläpp av växthusgaser är via upphandlingar av olika slag. 

 

Målen kan inte nås enbart med åtgärder på lokal nivå. Kommunen har inte rådighet över 

många av de åtgärder som krävs för omställningen utan måste bland annat förlita sig på 

nationella styrmedel, styrmedel som exempelvis förväntas bidra till en fossiloberoende 

fordonsflotta. Det åtgärder som föreslås för det geografiska området kan i viss mån bidra till 

utvecklingen.  

 

Historiskt har omställningen till förnybar energi varit ekonomiskt fördelaktig (ex 

avvecklingen av oljeuppvärmningen) och nu pågår ett genombrott för solelproduktion tack 

vare att kostnaden för att installera solceller sjunkit kraftigt.  

 

Pågående elektrifiering av samhället med en större andel eldrivna fordon och maskiner ställer 

allt större krav på energidistributionen. Den effektbrist som råder i Skåne riskerar att hämma 

omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Ett exempel på detta är att kommunens satsning på 

elbilar måste pausas i ett par år i väntan på utbyggnad av en ny mottagningsstation i Osby. 

Ansvaret för åtgärder för att råda bot på bristen ligger huvudsakligen på nationell nivå. 

 

 

Åtgärdsområden 

 

Åtgärdskatalogen som finns i den skånska klimat- och energistrategin har varit en 

utgångspunkt för åtgärderna i handlingsplanen tillsammans med beslutade åtgärder för 

fossilfria transporter. Handlingsplanen är bilaga 1 till planen. 

1. Energitillförsel, distribution, eleffekt, energilager 

2. Effektiva och fossilfria bostäder och lokaler  

3. Effektiva och fossilfria verksamheter  

4. Förnybar energiproduktion: Främjande av fjärrvärme, vindkraft och solelproduktion 

5. Effektiva och fossilfria transporter  

6. Klimatsmart fysisk planering 

7. Klimatsmart konsumtion 

8. Offentlig verksamhet som förebild 
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Bild Länsstyrelsen Skåne 

 

 

Energidistribution, eleffekt, energilager 
Pågående elektrifiering av samhället med en större andel eldrivna fordon och maskiner och i 

övrigt ökat elbehov ställer allt större krav på eldistributionen. För att säkerställa en robust 

eldistribution och en tillräcklig effektförsörjning för kommunen kontinuerligt strategiska 

dialoger med elnätsbolag och näringsliv där den långsiktiga utvecklingen av effektbehov och 

tillgång bevakas.  

 

Kapacitetsbrist uppstår i Skåne eftersom elproduktionen i södra Sverige inte motsvarar 

behovet och överföringskapaciteten från norra Sverige och för import från omgivande länder 

är för dålig. Detta leder även till högre elpriser än i andra delar av landet. Ansvaret för att råda 

bot på problemet ligger på nationell nivå. Ökad lokal produktion (huvudsakligen av vindkraft 

och solkraft) kan bidra till att minska effekt- och kapacitetsbristen. 

 

Att andelen planerbar produktion (kärnkraft) minskar och andelen väderberoende ökar leder 

till ökade risker för obalanser och störningar i elsystemet. Ur energi- och miljösynpunkt är 

fjärrvärme att föredra i områden där det är tillgängligt. Användning av fjärrvärme där sådan är 

tillgänglig gör att elenergi kan användas till annat än uppvärmning vilket bidrar till minskade 

effekttoppar i elnätet.  

 

Nya alternativ såsom batterier och andra energilager och smart styrning av elanvändningen 

kan bidra till energistabilitet i ett framtida mer väderberoende elsystem. Det finns också 

möjlighet att komplettera fjärrvärmesystemet med en ackumulatortank för att lagra värme 

under kortare tid. Detta ger en jämnare och därmed effektivare produktion. 
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Fjärrvärme produceras i Osby till största delen av bränsle från lokalt skogsbruk i en 

anläggning med höga krav på effektivitet och rökgasrening. Fjärrvärme kan också komma 

från värme som blivit över någon annanstans, som spillvärme från t.ex. industrin. Gemensamt 

för metoderna är att värmen huvudsakligen kommer från sådant som annars skulle gå till 

spillo. Biobränslet som används kommer från det som blivit över när man avverkat skog och 

spillvärme kan komma från industrier som i sina processer får stora mängder värme över. Det 

kan också vara värme från en datahall eller från kyldiskar i livsmedelsbutiker. 

I detaljplanering tar kommunen hänsyn till el- och fjärrvämedistribution genom att beakta 

platser för el- och fjärrvärmeanläggningar och kabelgator, rörstråk samt tydliggöra vilken typ 

av bebyggelse som planeras för att säkerställa att näten dimensioneras rätt.  
 

Kommunen kan samverka med näringsliv och ledningsägare för att genom flexibel 

elanvändning kapa effekttoppar och få en jämnare belastning över tid. 

 

Åtgärder 

Strategiska dialoger förs med elnätsbolag, fjärrvärmebolaget och näringsliv där den 

långsiktiga utvecklingen av effektbehov och tillgång bevakas. 

 

 

Förnybar energi – el och fjärrvärme 

 
Elproduktion - nuläge 

Elbehovet i Osby uppgår till ca 127 GWh/år, den lokala förnybara elproduktionen ligger idag 

på ca 26 GWh/år (vatten- och solkraft) vilket motsvarar ca 20 %.  

 

Vattenkraft 

I Osby finns idag ett vattenkraftverk, Genastorp, som producerar ca 25 GWh/år.  

 

Sol 

Skånes klimatstrategi anger att det bör vara möjligt att öka användningen av solel till 2030 så 

att den motsvarar 5 – 10 %. Det föreslagna långsiktiga lokala målet om 6 GWh el/år från 

solceller till 2030 innebär att ca 5 % av elanvändningen ska täckas med solelproduktion 

jämfört med dagens nivå på ca 1,4 %.  
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Vindkraft 

Det saknas för närvarande vindkraftsproduktion i Osby. 

Kommunen har dock en antagen vindbruksplan som 

tematiskt tillägg till översiktsplanen. Tre områden har 

pekats ut att ha goda förutsättningar för vindkraft, A-

områden, se karta. Det ena söder om Sjöalt, det andra 

mellan Boarp och Torup och det tredje mellan Liasjön 

och Gråshultasjön.  

 

Möjlighet till ny elproduktion 

Den huvudsakliga potentialen för ny elproduktion i Osby 

är utbyggnad av vindkraft, solkraft (solceller) och 

kraftvärme.  

 

• Vindkraft bedöms ha störst och hittills outnyttjad potential.  

• Solkraft kan produceras i stor skala i en lokal solkraftspark ägd och driven antingen av 

kommunen eller ett privat bolag där medborgarna kan via köp av andelar tillgodogöra 

sig klimatvänlig el. Solkraft kan också produceras i en anläggning på den egna 

fastigheten för ”eget bruk”. 

• Kraftvärme. Genom att ansluta en turbin till befintliga hetvattenpannor vid 

fjärrvärmeverket kan man producera en kvantitet el. Hur mycket beror på val av 

turbin.  

 

Åtgärder  

• Installation av solceller sker på kommunägda byggnader 

• Energirådgivning om solceller. 

• Utredningar omfattande kapacitet, ekonomisk kalkyl samt affärsmodell för en större 

solcellspark respektive vindkraft genomförs av Fjärrvärme i Osby AB 

• Möjligheten till elproduktion vid Gullarpsverket utreds 

 

 

Fjärrvärme 

Produktionen av fjärrvärme i Osby sker i Gullarpsverket genom omvandling av bioenergi 

(träflis) till värme. Fjärrvärmeleveranserna ligger på ca 45 GWh/år. Det använda bränslet är i 

stort sett helt förnybart sedan några år tillbaka. Från och med 2021 närmar sig den fossilfria 

andelen 100 %.  

 

Tillgången på oförädlade trädbränslen är god i regionen. Nuvarande uttag av grenar och 

toppar (GROT) samt energived räcker till för värmeproduktionens behov.  

 

Åtgärder  

• Utbyggnad och förtätning av fjärrvärmenätet.  

• Kommunala verksamheter inom distributionsområde för fjärrvärme ska i första hand 

använda fjärrvärme för uppvärmning av lokaler.  
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Effektiva bostäder och lokaler 
 

Potential  

Det finns en fortsatt stor effektiviseringspotential hos bostäder och fastigheter. Trots en 

ökning av bostadsbyggandet framöver kommer majoriteten av fastighetsbeståndet år 2030 

bestå av byggnader som redan idag är byggda. Den största energieffektiviseringspotentialen 

finns därför i det befintliga byggnadsbeståndet.  

 

Genom fokus på information och rådgivning till fastighetsägare och förvaltare, energisnålt 

byggande och utfasning av olja till mer energieffektiva uppvärmningsalternativ bedöms 

energianvändningen i bostads- och fastighetssektorn kunna minska med ca 20 procent fram 

till år 2030. 

 

Styrmedel  

De viktigaste nationella styrmedlen är energi- och koldioxidskatter, olika typer av 

investeringsstöd, energideklaration för bostadshus och lokaler, och byggregler som anger 

högsta tillåtna energianvändning  

 

Åtgärder  

• Kommunen genomför energieffektivisering för det befintliga byggnadsbeståndet och 

uppför nya byggnader med krav på låg energiförbrukning.  

• Energi- och klimatrådgivning med statligt stöd.  

 

Effektiva verksamheter  
 

Potential  

Det finns stor potential både för energieffektivisering och för minskade energikostnader i 

företagen. Det är ofta den energianvändning som sker vid sidan av huvudproduktionen som är 

lättast att effektivisera, till exempel ventilation, tryckluft och belysning. Erfarenheter från en 

kartläggning av ett stort antal företag i Sydsverige pekar på en företagsekonomisk potential 

för både el- och värme-effektivisering på i genomsnitt 10–15 procent av företagens totala 

energianvändning.  

 

Styrmedel  

De viktigaste ekonomiska styrmedlen är energi- och koldioxidskatter, handeln med 

utsläppsrätter och statliga stöd, ex vis Klimatklivet. 

 

Sedan år 2015 är det ett lagkrav att de stora företagen ska göra en energikartläggning av sin 

verksamhet. Denna ska uppdateras vart fjärde år. Ytterligare ett viktigt styrmedel är 

miljöbalken som möjliggör för tillsynsmyndigheten att ställa krav på hushållning med energi 

inom industrin. 

 

Åtgärder  

Energikrav ställs i tillsynen.  

Energirådgivning till små- och medelstora företag. 
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Effektiva och fossilfria transporter  
 

Sektorn transporter och arbetsmaskiner står för över 80 % av CO2-utsläppen i kommunen. 

Andelen förnybara drivmedel i kommunen uppgick 2019 till 14 %. 

 

De åtgärder som krävs inom transportsektorn är: 

 

• Bränslebyte - ökad låginblandning samt rena biodrivmedel 

• Elektrifiering 

• Effektivisering 

• Förändrat beteende 

 

Förutom inom den egna organisationen har kommunen begränsade möjligheter att påverka 

utvecklingen inom transportsektorn. 

 

Förutsättningar i Osby 

Bilen kommer även i framtiden att vara oumbärlig för invånarna i kommunen. Inom Osby 

kommun finns ett antal bensinstationer med tillgång till diesel och bensin med inblandning av 

biodrivmedel. På vissa stationer finns även möjlighet att tanka etanol. 2021 saknas publika 

stationer för rena biodrivmedel som biogas och HVO. En publik laddplats för elbilar finns vid 

Osby station. 

 

Buss men framförallt tågtrafiken är viktiga för in- och utpendling till Osby kommun. I 

tätorterna är det angeläget att fortsätta utveckla gång- och cykelvägnätet för att på så sätt ge 

förutsättningar för att minska korta, vanligen ”onödiga”, bilresor. Här är ett förändrat 

beteende mycket viktigt. 

 

Inom kommunorganisationen pågår arbete med omställning till en fossilbränslefri 

fordonsflotta. För att skynda på utvecklingen har en handlingsplan för fossilfria transporter 

tagits fram för kommunen.  

 

Styrmedel  

Styrmedlen för transportsektorn inkluderar energi- och koldioxidskatter, bonus-malus 

mekanismer, krav på effektivare motorer och minskade utsläpp från fordon, investeringar i 

koldioxidsnål infrastruktur. 

 

Stöd från nationellt håll finns att söka genom Klimatklivet och stadsmiljöavtal. Statligt bidrag 

till kommunala cykelvägar, kollektivtrafik samt trafiksäkerhet och miljö finns också att söka 

inom ramen för den regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne. 

 

Åtgärder  

Beslutad handlingsplan för fossilfria transporter genomförs 

Kommunens riktlinjer för distansarbete ses över 

Klimat- och energirådgivningen informerar om hållbara transporter 

En strategi för laddinfrastruktur tas framför att underlätta elektrifiering av transportsektorn.  
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Jord- och skogsbruk 
 

Hushållning med jordbruksmark är viktig för att säkerställa en långsiktig 

livsmedelsförsörjning i ett förändrat klimat och bevara förutsättningar för en ökad regional 

produktion av livsmedel, biobränslen och biobaserade material, vilket minskar importbehovet 

för dessa varor och klimatpåverkan i ett globalt perspektiv. Detta kan också ge goda 

marknadsförutsättningar för de gröna näringarna.  

 

Jordbruket står enligt tillgänglig statistik för en stor del av de klimatrelaterade utsläppen i 

kommunen, främst utsläpp av klimatgaserna metan och lustgas.  

 

Skogsbruket levererar mer klimatnytta än de utsläpp som orsakas genom ett stort upptag av 

koldioxid. Ett effektivt skogsbruk ökar upptaget av koldioxid från atmosfären och är den 

viktigaste faktorn för upptag av koldioxid i Sverige och i kommunen. 

 

Jord- och skogsbruket kan bidra till klimatomställningen genom energi-effektivisering, 

omställning till förnybar energi, minskade utsläpp av växthusgaser samt leverans av biomassa 

både till traditionella marknader (bygg, papper och förpackningar) och nya marknader 

(förnybar energi, biomaterial och biokemi). 

 

Styrmedel  

De styrmedel som kan användas för att förbättra kväveutnyttjandet är lagstiftning när det 

gäller bland annat lagring och spridning men också miljöersättningar.  

Kunskapsprojektet ”Greppa Näringen” http://greppa.nu/ erbjuder kostnadsfri rådgivning till 

jordbrukare. Målet är bland annat minskade utsläpp av klimatgaser. 

 

Åtgärder  

Tillsyn sker av lagring och spridning av stallgödsel.  

Energirådgivning ges till lantbrukare. 

 

Fysisk planering och exploatering  
I det fortsatta arbetet med samhällsplanering beaktas hållbarhetsfrågorna och 

klimatanpassningsproblematiken. I princip är det kommunstyrelsen och dess kontor som 

ansvarar för arbetet och följande verksamhetsområden/planer/projekt är redskap i arbetet för 

att nå en hållbar samhällsutveckling. 

• Översiktsplan 

• Vindbruksplan 

• Infrastruktur och kommunikationer 

• Landsbygdsfrågor  

 

Översiktsplan 

Osby kommuns översiktsplan som antogs 2010-11-29 (aktualiserad 2018) av 

kommunfullmäktige anger att klimatfrågorna är en av vår tids stora utmaningar.  

http://greppa.nu/
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Infrastruktur och kommunikationer 

Ställningstagandena som görs i översiktsplanen för busstrafiken är: 

• Nya bostadsområden och verksamhetsområden ska lokaliseras så att de stöder 

utvecklingen av ytterligare kollektivtrafik. 

• Kommande bebyggelseplanering i Osby tätort ska underlätta för en eventuell framtida 

tätortstrafik med buss. 

 

Vindbruksplan  

Vindbruksplanen är ett tillägg till Översiktsplanen för Osby kommun och antogs av 

kommunfullmäktige 2014-04-28. I vindbruksplanen redovisas lämpliga områden för 

vindkraftsetablering i kommunen motstående intressen som kan tänkas beröras och hänsyn 

som behöver iakttas.  

Landsbygdsfrågor  

Osby kommun tog fram en landsbygdsstrategi som antogs av kommunfullmäktige 2020-06-

08. I den anges att bebyggelse måste även lämplighetsprövas med hänsyn till riksintressen, 

landskapets karaktär, klimat-, natur-, rekreations- och kulturvärden samt möjligheter till 

lämpliga VA-lösningar.  

Inriktning/åtgärder 

Vid lokalisering av nya utbyggnadsområden med potential för fjärrvärme ska möjligheten att 

ansluta till nätet bedömas.  

 

Kommunen bör föra en aktiv dialog med exploatörer/byggherrar i syfte att uppmana till 

utökad ambitionsnivå avseende energianvändning och andel förnybar energi för 

uppvärmningen 

I plan- och byggprocessen ska hänsyn tas till solenergifrågan. Både gällande utvinning av 

solenergi, men även hur man kan planera och bygga för att minska solens påverkan på 

byggnaders kylbehov.  

 

Vid lokalisering och utformning av nya bebyggelseområden bör beaktas hur 

energianvändningen kan begränsas, bland annat genom gynnsamma sol- och 

vindförhållanden. Möjlighet ska normalt finnas att välja en takvinkel och en orientering av 

huskroppen som är lämplig vid installation av solceller.  

 

Kommunen ska fortsatt utveckla en attraktiv gång- och cykelinfrastruktur. Cykel- och 

gångtrafik prioriteras och främjas genom nybyggnad och utbyggnad av gång- och cykelvägar, 

fysiska åtgärder som förbättrar och trafiksäkrar gång- och cykelbanor samt bra 

cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik och arbetsplatser.  
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Konsumtion  
Konsumtion av varor och tjänster leder till varierande grad av energiförbrukning och 

klimatpåverkan. Energi- och klimatdeklarerade produkter underlättar för konsumenten och 

verksamheter att välja klimatsmart och driva utvecklingen genom efterfrågan.  

 

En ansenlig del av de varor som konsumeras importeras till Sverige och ger upphov till 

utsläpp av växthusgaser i andra länder.  

 

 
Bild: Naturvårdsverke 

 

Om dessa utsläpp räknas med blir utsläppen som svensk konsumtion orsakar ca 60% högre än 

utsläppen som sker i Sverige. Export av varor som produceras i Sverige och som konsumeras 

i andra länder har motsatt effekt. Klimateffektiviteten för varuproduktion varierar stort mellan 

olika länder. 

 

Cirkulär ekonomi 

En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och den 

miljöpåverkan som följer av denna. Genom att återanvända och återvinna produkter, material 

och resurser kan vi behålla deras ekonomiska värde. Samtidigt kan vi minska uttaget av ny 

råvara och uppkomsten av avfall och restprodukter. Med cirkulär ekonomi, eller 

kretsloppsekonomi, menas en ekonomisk modell som bygger på ett kretslopp snarare än en 

linjär process. 

 

Potential 

Avseende energi och klimat finns betydande potentialer inom cirkulär ekonomi i Osby 

kommun. Sedan lång tid tillbaka finns en betydande cirkulär näringssektor som bygger på 

jord- och skogsbruk.  Andra sektorer kan utvecklas till att bli mer cirkulära i sina 

affärsmodeller. Ett ändrat konsumentbeteende är en viktig drivkraft. Idag är inte utbudet av 

återbrukade produkter eller återvunna material det som begränsar utan efterfrågan på dessa. 

Potentialen för att minska utsläpp av växthusgaser är stor.  
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Styrmedel 

Styrmedel som redan införts är koldioxidskatt för drivmedel samt lagstiftning avseende 

förebyggande och hantering av avfall samt producentansvar. Sänkt moms och skattereduktion 

för reparation vissa produkter har också införts.  

 

På det lokala planet som kommunen har rådighet över utgör policies och riktlinjer för t ex 

offentlig upphandling, miljötillsyn, avfallsplan, renhållningsföreskrifter samt 

planbestämmelser viktiga styrmedel. Källsortering av avfall är en mycket viktig åtgärd för att 

öka möjligheter till återvinning. 

 

Möjliga åtgärder 

• Styra upphandling av biobaserade drivmedel och andra biobaserade produkter för att 

ersätta fossilt baserade produkter. 

• Styra upphandling för att skapa en större efterfrågan och därmed större marknad för 

återbrukade produkter och återvunna material. 

• Genom renhållningsförskrifter och service styra mot ökat återbruk och återvinning av 

material samt giftfria cirkulära kretslopp. 

• Stärka innovations- och näringslivsklimatet så att fler cirkulära företag kan växa. 

• Information och rådgivning från ÖGRAB till konsumenter och företagare. 

 

 

Offentlig upphandling och offentlig verksamhet som förebild  
Kommunen har stora möjligheter att arbeta mer med kommunikation och marknadsföring av 

olika klimat- och energiinsatser.  

 

Det är även viktigt att samverka med andra och utbyta erfarenheter i arbetet med 

omställningen genom att delta i projekt och i nätverk. Ett exempel på detta är de nätverk som 

drivs inom projektet Fossilbränslefria kommuner där Osby medverkat i Fossilbränslefria 

uppstartskommuner 

Klimatpåverkan från de offentliga inköpen är betydande. Att kommuner ställer krav bidrar till 

att klimat- och energimålen nås. Klimat- och energikrav i upphandlingar har även stor 

potential att påverka och stärka det lokala och regionala näringslivet.  

 

Styrmedel  

De offentliga inköpen regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på 

gemensamma EU-regler. Det handlar mer specifikt om Lagen om offentlig upphandling 

(2016:1145) och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster (2016:1146).  

 

Upphandlingsmyndigheten är regeringens expertorgan för miljöanpassad offentlig 

upphandling. De har tagit fram upphandlingskriterier (exempelvis energikrav) för offentliga 

företrädare i upphandling.  

 

 

  



 
 
 
 

14 
 

Upphandling  

Osby kommun köper varor och tjänster för över 200 miljoner kronor (2017 ca 

350 milj.kr/2018: 188 milj.kr/ 2019: 218 milj. Kr) varje år. Genom att ställa miljö- och 

klimatkrav på varor och tjänster kan både kostnader och klimatpåverkan minska.  

 

Kommunens inköpsarbete utgår från den antagna inköpspolicyn som ger riktlinjer för 

upphandling och bland annat anger att kommunens inköp ska bidra till en hållbar 

samhällsutveckling. Ytterligare inriktning och målsättningar för kommunens inköp återfinns i 

kommunens Måltidspolicy, Strategi för Integration, arbete och kompetensförsörjning samt 

riktlinjerna för fossilfria transporter. 

 

Kommunen arbetar med att successivt skärpa kraven vid upphandling samt att förbättra 

uppföljningen av tecknade avtal och har uppdaterat riktlinjer för kravställan och prioritering 

av olika upphandlingar med syfte att stärka och följa upp miljö- och klimatkrav.  

 

Gröna finanser 

Kommunsektorn investerar för över 100 miljarder kronor varje år och det är viktigt att dessa 

investeringar är hållbara och klimatsmarta. Både kommuner och företag kan divestera, det vill 

säga avinvestera från fossila investeringar, samt investera i fossilfria lösningar.  

 

Etiska riktlinjer från 2017 finns för placering av pensionsmedel. Dessa behöver förtydligas på 

följande sätt: Placeringar ska undvikas i företag som är verksamma inom utvinning, 

produktion och prospektering av fossila bränslen. 

 

Kommunen har börjat med ”grön” upplåning via Kommuninvest. Kommuninvests Gröna 

obligationer (Gröna lån) finansierar investeringsprojekt som genomförs i kommuner och 

landsting/regioner. Godkända projekt måste främja övergången till ett klimattåligt samhälle 

med låga utsläpp. Exempel på projekt är industrispåret och nya förskolan i Lönsboda. Andra 

projekt som kan bli aktuella är Rönnegården och effektiviseringsåtgärder i kommunens 

byggnader.  

 

Åtgärder  

Information om kommunens arbete med att minska klimatpåverkan ajourhålls på intranätet, 

hemsidan och kommuniceras till media 

Krav på minskad klimatpåverkan ska finnas med i samtliga relevanta upphandlingar med ett 

särskilt fokus på områden med stora utsläpp som ex. transporter i utförandet av tjänster till 

kommunen, leveranser av varor samt i bygg och anläggningsprojekt.  

 

Miljöbedömning  

Åtgärderna i klimat- och energiplanen skapar förutsättningar för miljö- och hållbarhetsvinster, 

utan betydande negativa konsekvenser.  

Planen anses inte innebära någon påverkan eller begränsningar på kommande 

tillståndsprocesser, vidare innebär inte planens ställningstagande (i form av åtgärder) 

förändring som skapar betydandande miljöpåverkan.  
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Genomförandet av åtgärderna i energi- och klimatplanen innebär inte påverkan på 

angränsande kommuners eller länsstyrelsens verksamhet som är av sådan art att 

miljöbedömningen kräver samråd.  

Osby kommun anser sammanfattningsvis att det inte krävs en strategisk miljöbedömning och 

miljökonsekvensbeskrivning eftersom genomförandet av planen inte antas medföra en 

betydande miljöpåverkan.  

 

Bilagor 

Bilaga 1 Handlingsplan  

Bilaga 2 Nulägesbeskrivning 

Bilaga 3: Framtagande av planen, kompletteras efter remiss 
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Bilaga 1 Handlingsplan 

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 

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 2021 

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 2021 

          

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 solkraft via 

telefonrådgivning och 

föreläsningar 

Årligen EKR Energimyndigheten Verksamheten fortsätter 

under 2021 
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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 

2021-

2022 

SBN Ordinarie 

verksamhet 

Ej påbörjat 

Informera om eldrift och 

förnybara drivmedel 

Årligen EKR Energimyndigheten Verksamheten fortsätter 

under 2021 

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  

effektiviseringsåtgärder 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.  
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 Handlingsplan fossilfria transporter Beslutad av KS 2020-06-24  

  Åtgärd Ansvar Tidsplan Aktuell status 

1 Riktlinjer fordon och drivmedel  SBF 2020 Beslutat 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 2020-2022 

Påbörjat. Effektbrist i Osby fördröjer 

utbyggnad av infrastruktur för eldrift 

till 2023. 

5 Infasning av elbilar SBF 2020-2022 20 elbilar anskaffade under 2020 

6 Tankstation för HVO100 SBF 2020 

HVO finns tillgänglig på bulk från 1 

april 2020. 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 Lansering avvaktar pandemin 

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 

 



 

T 
Datum 

2021-05-11  

Sida 
1(1) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen    
Lennart Erfors    
Tel 07934 10906    
lennart.erfors@osby.se    

 

Besöksadress Västra Storgatan 

35 

Postadress 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 

E-post kommun@osby.se 
Hemsida www.osby.se 

Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

Klimat- och energiplan för Osby kommun - remiss 

Dnr SBN/2021:112 

 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade den 5 maj 2021 att 
remittera föreliggande klimat- och energiplan för synpunkter. 

Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 30 juni 2021. 

Under remisstiden finns förslaget tillgängligt på kommunens webbplats 
www.osby.se/klimatplan 

Här översänds  

1) Klimat- och energiplan inkl åtgärder 
2) Nulägesbeskrivning 

 

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ha inkommit 2021-06-30 via e-post 
till samhallsbyggnad@osby.se  alternativt per brev till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen,  

Osby kommun,  

283 80 OSBY 

Ange Dnr SBN/2021:112 

 

Eventuella frågor besvaras av: Lennart Erfors, telefon 07934 10906 eller e-post 
lennart.erfors@osby.se 

http://www.osby.se/
http://www.osby.se/klimatplan
mailto:samhallsbyggnad@osby.se
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Klimat- och energiplan - nulägesbeskrivning  

Bakgrund och syfte 

Dokumentet är en uppföljning av klimat- och energisituationen i kommunen, såväl för 

kommunkoncernen som för det geografiska området och tjänar som nulägesbeskrivning till 

förslaget till klimat- och energiplan 2021. 

I dokumentet görs en avstämning mot gällande klimat- och energimål för Skåne. Framöver 

kommer avstämning att ske mot de mål som antas för kommunen. 

Nedan följer först en redovisning av läget för Osby kommun och de kommunala bolagen 

därefter redovisas det geografiska området. 

Förutom uppgifter för kommunkoncernens egen energianvändning har uppgifter hämtats från 

SCB energistatistik och den nationella emissionsdatabasen. De öppna jämförelserna mellan 

kommuner (KOLADA) innehåller också en hel del statistik. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fossilbränslefri kommun 

Osby kommun anslöt sig 2013 till utmaningen om ett fossilbränslefritt Skåne 2020 genom 

följande beslut” Klimatsamverkan Skånes utmaning 100% fossilbränslefritt antas som ett 

strävansmål” (Dnr 2013.ks1159). Både Osby kommun och Osbybostäder har sedan tidigare 

(Klimatstrategin 2008) ett uppdrag att arbeta för att fasa ut olja för uppvärmning.  

Effektivisering 

Mellan 2018 och 2020 minskade energianvändningen för kommunorganisationen med i 

genomsnitt 13 %, huvudsakligen av el och värme. Drivmedelsanvändningen för de egna 

fordonen låg på en stabil nivå. 
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Kommunen deltar sedan 2019 i projektet ”Värdeskapande fastighetsförvaltning” med syfte att 

uppnå en rad förbättringar inom fastighetsförvaltningen, särskilt med avseende på 

energieffektivisering.  

Alla kommunens fastigheter har inventerats med avseende på el och värmeanvändningen. 

Nuläge:    195 kWh/m2 

Mål efter åtgärder:  95 kWh/m2 

Målnivå nybyggnation   35 kWh/m2 

Effektivisering av gatubelysningen och parkbelysning pågår; 2700 armaturer har bytts ut och 

resterande 700 byts under återstoden av 2021. 

 

Andel fossilbränslefritt 

Här redovisas hur långt kommunen kommit i omställningen till fossilfri uppvärmning, 

elanvändning och transporter. 

 

 

Under 2020 skedde avsevärda förbättringar båda avseende minskad oljeanvändning för 

uppvärmning och ökad andel förnybart i kommunens fordonsflotta. 
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Oljeleveranserna minskade med 44 % (ca 40 m3) mellan 2019 och 2020: 

Oljeleveranser  kubikmeter 

Anläggning 2019 2020 

Örkenedsskolan 60 37,8 

Förrådet Osby 15,7 12 

Förrådet Lönsboda 8,7 0 

Lönnegården Lönsboda 8,8 3 

Killebergsskolan  1 0 

Summa 94,2 52,8 

 

Avvecklingen fortlöper på följande sätt: 

a) Pannan på förrådet i Lönsboda stängdes under våren 2020 och har ersatts med 

bergvärme. 

b) Lönnegårdens förskola vid Örkenedsskolan stängdes den 1 juli 2020. 

c) Örkenedsskolans panna kommer att avvecklas (försörjer simhallen och en annan 

byggnad) och ersättas med en geoanläggning. Upphandling klar, projektet bedöms 

färdigt i kvartal 4 under 2021. 

d) Förrådet i Osby kommer att rivas under 2021 och området ska omvandlas till bostäder. 

SBVT använder lokalerna under 2021 i avvaktan på flytt till kommunens förråd. 

e) Snickeriet på naturbruk olja(spetsvärme) ersätts med fjärrvärme 2021 

f) Läkarstationen i Lönsboda – oljan (spetsvärme) avvecklas under 2021 

g) Killebergsskolan (spetsvärme) avvecklas när ny skola byggs, 2023 
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Solceller 

Solceller: alla nybyggnader ska förses med solceller, Alla gamla byggnader ska ha 

solcellsanläggningar där det är möjligt. Under 2020 producerades ca 138 MWh el vid 

anläggningar, varav de vid förskolorna sattes i drift under året. Elproduktionen uppgick 2020 

till ca 1,6 % av kommunens behov. 

 

 

Transporter i kommunens verksamhet 

Fordonsflottan 

Kommunen har 151 motordrivna fordon, av dessa är 83 leasade och 68 ägda. 116 av dessa är 

personbilar och lätta lastbilar. Ungefär en tredjedel drivs med el eller HVO100 enligt 

diagrammet: 
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21 elbilar finns sedan 2020 i flottan. Huvuddelen används av Hälsa och välfärd. 

En stor av de ägda fordonen används av samhällsbyggnadsförvaltningen och tankas via egna 

tankanläggningar i Osby och Lönsboda med HVO 100 på bulk.  

 

Drivmedel 

Diagrammet nedan visar fördelningen mellan olika drivmedel under 2020. Andelen 

fossilbränslefritt ökade från 18 % 2019 till 44 % 2020 huvudsakligen beroende på att diesel på 

bulk för samhällsbyggnadsförvaltningens fordon ersattes med HVO100 under året. Under 2020 

inleddes även infasningen av elbilar till kommunens verksamheter. 

 

 

 

Övriga resor: Privatbil i tjänsten, tåg, flyg och buss 

Nedanstående tabell är hämtad från inventeringen av tjänsteresor under 2019 och 2020. Här ser 

man tydligt pandemins påverkan. Reslängden anges i km. 

 

 2019 2020 Förändring 

Privatbil 173 205 114 210 -34% 

Fjärrtåg 132 769 41 090 -69% 

Flyg 170 780 2 208 -99% 

Skånetrafiken 68 486 34 365 -50% 

Summa km 545 240 191 873 -65% 
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Privatbil i tjänst 

 

 

 

Under 2020 fördelades bilersättningen bil på följande sätt mellan förvaltningarna: 

 

 

Utslaget per förvaltning ser siffrorna för 2019 och 2020 ut så här: 
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  Privatbil, antal mil inkl förtroendevalda 

  2019 2020 Förändring 

Barn och Utbildn förv 9 720 6 936 -29% 

Hälsa och välfärd 3 800 1 746 -54% 

Kommunstyrelseförv 2 376 1 360 -43% 

Samhällsbyggnad 1 527 1 188 -22% 

Miljö och bygg 198 72 -63% 

Summa 17 621 11 303 -36% 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har minskat antalet privatmil mest; ca 2 800 mil. 

 

HEL- OCH DELÄGDA BOLAG 

Osbybostäder 

Osbybostäder deltar i allmännyttans klimatinitiativ. Initiativets mål är att de allmännyttiga 

bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och ha 30 procent lägre energianvändning 

räknat från år 2007. https://www.sverigesallmannytta.se/allmannyttans-klimatinitiativ/ 

I november 2019 sattes bergvärmeanläggningarna på Bergfast och Trapphuset i drift. Detta 

minskar oljeanvändningen med ca 50m3/år. Det innebär att Osbybostäders uppvärmning till 

98,4 % är fossilbränslefri. I nuläget finns olja kvar på Soldalen som hyrs av kommunen. 

Huvudsaklig uppvärmning är luft/vatten värmepumpar. Oljan går in när pumparna inte orkar 

eller vid stillestånd på värmepumparna. Olja används som reserv/toppkraft.  Innan byggnadens 

framtida användning klarlagts kommer ingen förändring av uppvärmningen att ske.  
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Fjärrvärme i Osby AB 

Fjärrvärmeleveranserna ligger relativt stabilt kring 45 GWh/år. Tendensen är svagt ökande från 

2006. Inom Osby tätort finns 387 abonnemang på fjärrvärme. Av dessa är 200 villor, 95 

flerbostadshus, 39 offentliga fastigheter, 28 industrier och 24 övriga. 

 

Nyckeltal för fjärrvärmen: 

Bränslemix i produktionen 2020  99,6 % förnybart  

Emissionsfaktor 2020:  0,005 kg CO2 ekv/kWh:  

 

 

 

Övrig energianvändning, exklusive flis och olja för värmeproduktion, fördelar sig på följande 

sätt: 
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Östra Göinge renhållningsaktiebolag (ÖGRAB) 

Östra Göinge Renhållnings AB, som ägs av Osby och Östra Göinge kommuner sköter 

insamling, behandling och återvinning av avfall från hushåll och verksamheter inom de två 

kommunerna. Verksamheten är en viktig del i utvecklingen av en cirkulär ekonomi och en 

hållbar konsumtion. 

 

 

ÖGRAB har från och med 2020 övergått till helt fossilfritt drivmedel till fordon och 

arbetsmaskiner. 

 

Skåne Blekinge vattentjänst (SBVT) 
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GEOGRAFISKA OMRÅDET 

Utsläpp av växthusgaser 

Mål 

Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år 2030 vara minst 80 procent lägre än år 1990. 

 

Måluppfyllelse 

De samlade växthusgasutsläppen i Osby har minskat med 38 % mellan 1990 och 2018. 

 

 

Källa: Nationella emissionsdatabasen http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-

data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx 
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Fördelningen sektorsvis framgår tydligare här:  

 

Källa: Nationella emissionsdatabasen 

En förhållandevis stor andel, 24 % av utsläppen kommer enligt statistiken från 

jordbrukssektorn. Drygt hälften av dessa kommer från djurs matsmältning. Andra stora poster 

är lagring och användning av kogödsel och användning av konstgödsel. De grunddata som 

används kommer från jordbruksverket: Uppgifter om åker och betesmark och antal djurplatser 

på kommunnivå/församlingsnivå. 

I Kolada, (den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner) finns en 

jämförelse av utsläppen per invånare i Sveriges kommuner. Osby har relativt låga utsläpp vilket 

huvudsakligen förklaras av näringslivsstrukturen. 

 

Källa: https://kolada.se/verktyg/jamforaren/ 
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Koldioxidutsläpp 

 

Källa: Nationella emissionsdatabasen 

Koldioxidutsläppen i Osby har minskat med 47 % mellan 1990 och 2018, huvudsakligen inom 

sektorerna el och fjärrvärme, egen uppvärmning och industri.  

Utsläppen från transporter och arbetsmaskiner har endast minskat med 6 respektive 8 %. 

Fördelningen sektorsvis framgår tydligare här: 

 

Källa: Nationella emissionsdatabasen 
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Av diagrammet framgår att hela 82 % av koldioxidutsläppen kommer från transporter och 

arbetsmaskiner. 11 % kommer från uppvärmning av bostäder och lokaler. 

 

Växthusgaser från transporter 

Mål 

Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre år 2030 än 

år 2010. En ny nationell beräkningsgrund från och med 2017 gör att det inte går att applicera 

det skånska målet på Osby vilket framgår av nedanstående diagram.  

 

 

Källa: Nationella emissionsdatabasen 
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Energianvändning  

2019 fördelades energianvändningen i Osby på följande sätt: 

 

Källa SCB: s energibalanser: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/ 

 

Energianvändningen i Skåne ska enligt det skånska målet år 2030 utgöras av minst 80 procent 

förnybar energi. Måluppfyllelsen i Osby kan beräknas på följande sätt: 

 

Biobränslen och biodrivmedel  36 % (inkl fjärrvärme) 

Förnybar el 41 % * 0,61 =   25 % (se nedan om svensk elmix) 

Summa förnybar energi =  61 % 

 

Svensk elmix (källa: Energiföretagen.se): 

Eltillförsel År År 

 2018 2019 

 TWh TWh 

Vattenkraft 61,8 64,4 

Vindkraft 16,6 19,5 

Kärnkraft 65,8 63,2 

Solkraft* 0,39 0,6 

Övrig värmekraft 15 15,4 

Elproduktion totalt 159,6 163,1 

Förnybart 93,79 99,9 

Andel förnybart 59% 61% 
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Slutanvändningen av energi 2019 i Osby fördelad sektorsvis:  

 

I diagramform: 

 

 

El 

Elanvändningen i Osby uppgick 2019 till ca 115 GWh med fördelning enligt diagrammet 

nedan. Här ingår all elanvändning, även direktverkande elradiatorer, elpannor för vattenburen 

värme och värmepumpar samt drift av maskiner och annan utrustning. 
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Inblandat i bensin, 

diesel     
jordbruk,skogsbruk 2091 499 0 0 4445 7035 

industri, byggverks. 2676 0 9039 8960 21567 42249 

offentlig 

verksamhet 2064 0 0 8394 10720 21178 

transporter 56112 8824 0 0 14 64950 

övriga tjänster 0 0 0 4234 27556 31790 

småhus 308 0 42410 4034 43726 90478 

flerbostadshus 378 0 0 16868 3847 21093 

fritidshus 0 0 0 0 3123 3123 

summa bränsletyp 63630 9323 51449 42490 114998 281897 
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Den lokala förnybara elproduktionen ligger idag på ca 26 GWh/år (vatten- och solkraft) vilket 

motsvarar ca 22 % av behovet.  

 

 

Drivmedel 

Inom Osby kommun finns ett antal bensinstationer med tillgång till diesel och bensin med 

inblandning av biodrivmedel. På vissa stationer finns även möjlighet att tanka etanol.  

 

2021 saknas publika stationer för rena biodrivmedel som biogas och HVO. En publik laddplats 

för elbilar finns vid Osby station. 

 

Andelen förnybart uppgick enligt SCB 2019 till 14 % som framgår av diagrammet. 

Huvudsakligen bestående av låginblandningar i bensin och framförallt i diesel.  
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Enligt SCB innehöll bensin 4,73 procent etanol och 0,06 procent bionafta, diesel 5,33 procent 

FAME och 15,55 procent HVO. E85 innehåller 82 procent etanol och 18 procent bensin.  

 

Appen ”Tanka grönt” ger närmare information om möjligheterna att tanka förnybart i 

kommunen. Mer information om appen finns på http://tankagront.se/ 

 

 

EFFEKTIVISERING 

 

Mål 

Energianvändningen i Skåne ska 2030 vara minst 20 procent lägre än år 2005. Enligt SCB:s 

statistik är målet för Osby redan uppnått. 

 

 
Källa SCB: s energibalanser: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/ 

 

Avstämningen för Osbys görs med rullande 3-årsmedelvärden. Linjen i diagrammet visar att 

energianvändningen minskat med ca 28 % mellan 2005 och 2019. 
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Lokal produktion av förnybar energi 

Den huvudsakliga potentialen för ny lokal elproduktion är utbyggnad av vindkraft och 

solelproduktion. 

 

Vattenkraft 

I Osby finns idag ett vattenkraftverk, Genastorp, som producerar ca 25 GWh/år. Dessutom 

finns ett mindre kraftverk i Sibbarp. 

 

Vindkraft 

I Osby finns idag inget producerande vindkraftverk. En vindbruksplan antogs av 

kommunfullmäktige 2014-04-28. Planen är ett tillägg till översiktsplanen för Osby kommun. 

https://www.osby.se/bygga-bo--miljo/stadsplanering/oversiktsplan/vindkraft.html 

Tre områden har pekats ut att ha goda förutsättningar för vindkraft, A-områden, se karta. Det 

ena söder om Sjöalt, det andra mellan Boarp och Torup och det tredje mellan Liasjön och 

Gråshultasjön. Fyra områden har därtill pekats ut som lämpliga för vindkraft, men kan ha större 

intressekonflikter. 

 

 

Solkraft 

2020 hade Osby 119 nätanslutna solcellsanläggningar med den sammanlagda installerade 

effekten 1,95 MW. Anläggningarna är huvudsakligen små vilket framgår av diagrammet: 

https://www.osby.se/bygga-bo--miljo/stadsplanering/oversiktsplan/vindkraft.html
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Omräknat till energiproduktion med antagandet 900 kWh per installerad kW blir den 

sammanlagda elproduktionen i Osby knappt 1,8 GWh/år Den sammanlagda eltillförseln till 

kommunen uppskattas årligen till ca 127 GWh. Andelen lokalt producerad solel var 2020 ca 1,4 

%. Ett rimligt mål är 5 % till 2030. 

 

Källa: Energimyndigheten 

Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, fr.o.m. år 2016 -. PxWeb 

(energimyndigheten.se) 

Transporter och resor i kommunen 

Mål för Skåne 2030:  

Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som 

görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.  
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Måluppfyllelse 

Under 2019 färdigställdes en kommunövergripande resvaneundersökning avseende 2018 

(Region Skåne, 2019). Tidigare undersökningar genomfördes 2007 och 2013. 

 

Resultatet av undersökningarna visas här: 

 

  Gång Cykel 

Gång och 

cykel Buss Tåg 

Buss och 

tåg Bil 

2007 9,6% 9,5% 19,1% 5,0% 3,1% 8,1% 71,2% 

2013 12,2% 4,6% 16,8% 8,8% 4,0% 12,8% 67,8% 

2018 8,1% 8,3% 16,4% 3,3% 6,6% 9,9% 71,4% 

 

Att nå upp till den skånska målnivån bedöms inte möjligt beroende på kommunens struktur 

med stor landsbygd och begränsade möjligheter till kollektivtrafik. Det bedöms också svårt att 

sätta ett lokalt mål om uppföljningen baseras på resvaneundersökningar. 

 

Från undersökningen 2018: 

 

Källa: Resvaneundersökning i Skåne (2018) 

https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-

prognoser/resvaneundersokning-i-skane/ 

 

  

https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/resvaneundersokning-i-skane/
https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/resvaneundersokning-i-skane/
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Befintlig fordonspark och nyregistrerade personbilar 2020 i Osby enligt Trafikanalys: 

 

Källa Fordon på väg (trafa.se) 
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Körsträckor 

 

 

Källa: Körsträckedata - rus 
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