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Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen 
 
Eslövs kommun består av sju förvaltningar. Större delen av arbetet med energi- och klimatfrågor 
hamnar på Miljö och Samhällsbyggnad och Serviceförvaltningen, men arbete med dessa frågor 
sker i hela organisationen. Eslövs kommuns helägda bolag Ebo och Eifab omfattas av Energi- 
och klimatplanen. Eslöv är majoritetsägare i Merab och och Kraftringen tillsammans med andra 
kommuner. Genom ett kommunalförbund är Eslövs delaktig i VA SYD. Representanter från 
både förvaltningar, bolag och kommunalförbund sitter med i Energi- och klimatplanens 
arbetsgrupp.  
 
Förvaltningarnas, avdelningarnas och bolagens ansvar och samarbete i de olika åtgärderna 
sammanställs nedan.  

1. Energieffektivisering 

Områdesansvar Serviceförvaltningens förvaltningschef och ebos VD.  

Åtgärd Åtgärdsägare Samarbete Tar med resultat 
av åtgärd till egen 
organisation 

Rutiner för kontinuerligt arbete med 
energieffektiviseringar i bostäder och lokaler ska tas 
fram. 

Serviceförvaltningen, 
förvaltningschef 
ebo, VD 

Eifab, VD Kraftringen, 
miljöchef, 
VASYD, 
miljösamord., 
Merab, VD 

Energikravsprestanda (ex lågenergi, Green building) 
ska tas fram för renovering och nybyggnation. 

Serviceförvaltningen, 
förvaltningschef 
ebo, VD 

Eifab, VD Kraftringen, 
miljöchef, 
VASYD, 
miljösamord., 
Merab, VD 

Skapa separat budget för fastighetsutveckling och 
energiinvesteringar. 

Serviceförvaltningen, 
förvaltningschef 
 
 

  

Införande av så kallade Gröna hyresavtal, som 
stimulerar användarna att spara energi. 

Serviceförvaltningen, 
förvaltningschef 
ebo, VD 
 

Eifab, VD  

Energieffektivisering i de kommunala 
idrottsföreningarnas lokaler.  

Serviceförvaltningen, 
förvaltningschef 
 
 

  

Framtagande av riktvärden för inomhusmiljö och 
temperaturer i lokaler.  

Serviceförvaltningen, 
förvaltningschef 
 
 

ebo, VD, 
Eifab, VD 

 

Energisparkampanj för beteendepåverkan hos 
personal och hyresgäster.  

Serviceförvaltningen, 
förvaltningschef 
ebo, VD, Kraftringen, 
miljöchef, 

Eifab, VD VASYD, 
miljösamord., 
Merab, VD 

Nattvandringsprojekt ska genomföras i större 
lokaler och handledning ska tas fram. 

Serviceförvaltningen, 
förvaltningschef 
ebo, VD 

Eifab, VD Kraftringen, 
miljöchef, 
VASYD, 
miljösamord., 
Merab, VD 
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2. Energiproduktion 

Områdesansvar, Miljöchefen, Eslövs kommun 

Åtgärd Åtgärdsägare Samarbete Tar med resultat 
av åtgärd till egen 
organisation 

Ansökningsprocesser för förnybar energiproduktion 
och användning ska förenklas och förtydligas.  

Miljö och  
Samhällsbyggnad, 
förvaltningschef 
 
 

  

Livscykelanalyser samt ekologisk, social och 
ekonomisk analys mellan de energikällor som 
används ska tas fram 

Miljöavdelningen, 
miljöchef 
 
 
 

Kraftringen, 
miljöchef 

ebo, VD, Eifab, 
VD, VASYD, 
miljösamord., 
Merab, VD 

En solpotentialkarta över Eslöv ska tas fram. Miljöavdelningen, 
miljöchef 
 
 
 

Kraftringen, 
miljöchef 
 
 

ebo, VD, Eifab, 
VD 

Utredning om uppförande av solcellspark i 
kommunen ska genomföras. 

Miljöavdelningen, 
miljöchef 
 
 
 

Kraftringen, 
miljöchef, 
Merab, VD 
 

 

Uppdatera biogasplan för ökad produktion, 
användning och ett tredje tankställe för biogas i 
kommunen. 

Miljöavdelningen, 
miljöchef  
 
 
 

VASYD, 
miljösamord. 

 

En plan för tillvaratagande av spillvärme i Eslöv ska 
tas fram.  

Miljöavdelningen, 
miljöchef 

Kraftringen, 
miljöchef, 
VASYD, 
miljösamord., 
Eifab VD 

 

Utvecklingsmöjligheter av vindkraften som 
produceras i kommunen ska kartläggas. 
 

Miljöavdelningen, 
miljöchef 
 
 
 

Kraftringen, 
miljöchef 

 

Planering om långsiktig investering i förnybar 
energi för en hållbarhet både ekonomiskt och 
ekologiskt ska tas fram. 

Miljö och  
Samhällsbyggnad, 
förvaltningschef 

Kommun-
lednings-
kontoret 

ebo, VD, Eifab, 
VD, Kraftringen, 
miljöchef, 
VASYD, 
miljösamord., 
Merab, VD 
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3. Transporter 

Områdesansvarig, chefen för Gata, Trafik och Park, Eslövs kommun 

Åtgärd Åtgärdsägare Samarbete Tar med resultat av 
åtgärd till egen 
organisation 

Genomförande av cykelplan för att 
förbättra cykelbanor, säkerhet, skyltning 
och parkeringar för cyklister i kommunen 
samt separera budget för 
gång/cykelvägsunderhåll från bilvägar. 

Avdelningen för gata, 
trafik och park (GTP), 
gatuchef 

Miljöavdelningen, 
miljöchef 

 

Elstolpar och snabbladdare för elbilar ska 
installeras i kommunen. 

Avdelningen för GTP, 
gatuchef 
 
 
 

Miljöavdelningen, 
miljöchef, ebo, VD, 
Kraftringen, 
miljöchef 

 

Samåkningsprojekt i byarna och på 
landsbygden ska samordnas. 

Avdelningen för GTP, 
gatuchef 
 
 
 

Miljöavdelningen, 
miljöchef, ebo, VD 

 

Medverka till införande av bilpool som 
allmänheten har tillgång till. 

ebo, VD, 
Avdelningen för GTP, 
gatuchef 
 
 

  

Översyn av trafikreglerna för att minska 
miljöpåverkan. 

Avdelningen för GTP, 
gatuchef 
 
 
 

  

Plan för ”mobility management” och 
långsiktig plan för permanenta åtgärder 
och kampanjer ska tas fram. 

Avdelningen för GTP, 
gatuchef 
 
 
 

Miljöavdelningen, 
miljöchef 

 

Solceller ska användas för att driva 
belysning, parkeringsautomater och skyltar 
utanför och inom elnätet. 

Avdelningen för GTP, 
gatuchef 
 
 
 

Kraftringen, 
miljöchef 

ebo, VD, Eifab, 
VD, Merab, VD, 
VASYD, 
miljösamord. 

Minska gräsklippningen på grönområden 
till förmån för ängar. 

Avdelningen för GTP, 
gatuchef 
 
 
 

ebo, VD, Eifab, VD, 
Kraftringen, 
miljöchef 

Merab, VD 
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4. Resor och möten 

Områdesansvarig, förvaltningschef Miljö och Samhällsbyggnad, Eslövs kommun 

Åtgärd Åtgärdsägare Samarbete Tar med resultat av 
åtgärd till egen 
organisation 

Utse rese- respektive fordonsansvarig på varje 
förvaltning och bolag.  

Miljö och 
Samhällsbyggnad, 
förvaltningschef 

 ebo, VD, Eifab, VD, 
Kraftringen, 
miljöchef, VASYD, 
miljösamord., 
Merab, VD 

En klimatkompenseringsmodell för anställdas 
resor ska tas fram.  

Miljö och 
Samhällsbyggnad, 
förvaltningschef 

 ebo, VD, Eifab, VD, 
Kraftringen, 
miljöchef, VASYD, 
miljösamord., 
Merab, VD 

Enkla rutiner för anställda att använda 
tjänstecykel, tjänste-elcykel och jojokort för 
resor med Skånetrafiken samt material för 
videokonferenser ska finnas. 

Miljö och 
Samhällsbyggnad, 
förvaltningschef 

 ebo, VD, Eifab, VD, 
Kraftringen, 
miljöchef, VASYD, 
miljösamord., 
Merab, VD 

Nya rutiner för att minska andel körning med 
egen bil i tjänsten.  

Miljö och 
Samhällsbyggnad, 
förvaltningschef 

 ebo, VD, Eifab, VD, 
Kraftringen, 
miljöchef, VASYD, 
miljösamord., 
Merab, VD 

Resor ska kartläggas, följas upp årligen och 
presenteras förvaltningsvis.  

Miljö och 
Samhällsbyggnad, 
förvaltningschef 

 ebo, VD, Eifab, VD, 
Kraftringen, 
miljöchef, VASYD, 
miljösamord., 
Merab, VD 

Upprätta gemensam cykelpool vid Stadshuset 
med underhållsansvarig och undersöka 
möjligheten att bygga ett centralt cykelgarage.  

Miljö och 
Samhällsbyggnad, 
förvaltningschef 
 

 

 Serviceförvaltningen 

Märka upp egna fordon som kör på förnybart 
bränsle samt tjänstecyklar och tjänste-elcyklar 
med organisationens namn.  

Miljö och 
Samhällsbyggnad, 
förvaltningschef 

Service-
förvaltningen, 
förvaltningschef 

ebo, VD, Eifab, VD, 
Kraftringen, 
miljöchef, VASYD, 
miljösamord., 
Merab, VD 

Uppmuntra anställda att ta sig miljövänligt till 
arbetet.  

Miljö och 
Samhällsbyggnad, 
förvaltningschef 

 ebo, VD, Eifab, VD, 
Kraftringen, 
miljöchef, VASYD, 
miljösamord., 
Merab, VD 

Ruttoptimeringsprojekt inom hemtjänsten.  Vård och omsorg 
 
 
 
 

 Miljöavdelningen, 
Serviceförvaltningen 
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5. Energi- och klimatinformation 

Områdesansvarig, miljöchefen, Eslövs kommun 

Åtgärd Åtgärdsägare Samarbete Tar med resultat av 
åtgärd till egen 
organisation 

Instifta ett Energipris (likt det befintliga 
Miljöpriset) till årets bästa insats för 
energieffektivisering eller energiinnovation i 
kommunen. 

Miljöavdelningen, 
miljöchef  

  

50 pressmeddelande om energi- och 
klimatarbetet i Eslövs kommun ska skrivas 
2015-2020.  

Miljöavdelningen, 
miljöchef  

Informations-
avdelningen, 
ebo, Eifab, 
Merab, 
VASYD, 
Kraftringen 

 

Samla ”Visste du att-information”… på 
Eslövs kommuns hemsida. 

Miljöavdelningen, 
miljöchef  

Informations-
avdelningen, 
ebo, Eifab, 
Merab, 
VASYD, 
Kraftringen 

 

Synliggöra energianvändningen, 
måluppfyllnad och fossilfri andel på hemsida 
och displayer. 

Miljöavdelningen, 
miljöchef  

Informations-
avdelningen,  

ebo, VD, Eifab, VD, 
Kraftringen, 
miljöchef, VASYD, 
miljösamord., 
Merab, VD 

Bättre skyltning av biogastankställena samt 
en instruktionsfilm för tankning av biogas. 

Miljöavdelningen, 
miljöchef  
 

 

Informations-
avdelningen 

 

Återkommande kampanjer för 
beteendepåverkan mot minskade 
klimatutsläpp 

Miljöavdelningen, 
miljöchef  

Informations-
avdelningen,  

ebo, VD, Eifab, VD, 
Kraftringen, 
miljöchef, 
miljösamord., 
Merab, VD 

Börja ta emot energiförbättringsförslag från 
anställda och medborgare 

Miljöavdelningen, 
miljöchef  

 ebo, VD, Eifab, VD, 
Kraftringen, 
miljöchef, 
miljösamord., 
Merab, VD 

Marknadsföra att energi- och 
klimatrådgivningen finns som resurs till 
privatpersoner, företag och föreningar samt 
genom projektet Energi i Tillsynen som riktas 
till företag och lantbrukare.  

Miljöavdelningen, 
miljöchef  

Informations-
avdelningen,  

ebo, VD, Eifab, VD, 
Kraftringen, 
miljöchef, Merab, VD 

Goda exempel från lokala företag ska samlas 
in och presenteras 

Miljöavdelningen, 
miljöchef  

 
 

  

Informations- och utbildningsinsatser lokalt 
tillsammans med bolagen.  

Miljöavdelningen, 
miljöchef  

Informations-
avdelningen,  

ebo, VD, Eifab, VD, 
Kraftringen, 
miljöchef, 
VASYD,miljösamord., 
Merab, VD 

 


