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§ 146  

Val av protokolljusterare  

Bengt Andersson (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. Jasmina 
Muric (C) utses till ersättare. Protokollet justeras den 29 november 2022. 

Paragrafen är justerad 
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§ 147    KS.2022.0490 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022 
Kommunledningskontoret  

Ärendebeskrivning  
Varje nämnd genomför en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet en 
gång per år. Syftet med den årliga uppföljningen är att säkerställa att 
arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt policy för arbetsmiljö och hälsa, föreskriften AFS 
2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete samt för att uppnå förbättringar i 
arbetsmiljöarbetet. Rutinen följer upp arbetsmiljöarbetet och kontrollerar att 
exempelvis skyddsronder genomförs och andra skyldigheter på arbetsmiljöområdet 
följs i syfte att upprätthålla en god arbetsmiljö. Resultatet av uppföljningen ska sedan 
ligga som grund för kontinuerliga förbättringar av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Respektive nämnds uppföljningar ligger till grund för den 
kommungemensamma uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022 

för KLK 
• Checklista för det systematiska arbetsmiljöarbetet för KLK 2022 
• Rapport från årligt uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet KLK 2022 
 

Beredning 
Checklistan för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 
kommunstyrelsens förvaltning har genomfört tillsammans inom ramen för 
förvaltningsövergripande samverkan, Fösam. 

Genomgången visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar mycket väl över 
lag. Åtgärder som kommer vidtas är att uppdaterade riktlinjer för årlig uppföljning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet samt årlig genomgång av för arbetet aktuella 
arbetsmiljöföreskrifter och rehabiliteringsriktlinjer kommer informeras om på APT. 
Även arbetsmiljödelegationer kommer att ses över. 

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Beslutet skickas till  
HR-avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 148    KS.2021.0470 

Utse vinnare i markanvisningstävling för Sibbarp 2:39  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav Kommunledningskontoret i uppdrag att 
genomföra en markanvisningstävling för fastigheten Sibbarp 2:39 i Marieholm. 
Markanvisningstävlingen pågick under perioden 13 december 2021 till 28 februari 
2022 och tre tävlingsförslag blev inlämnade. Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg 
tävlingsförslag 1 som vinnare och gav Kommunledningskontoret i uppdrag att vidare 
förhandla med vinnaren om minskad exploatering och ett förslag som uppfyller 
kriterierna för bygglov, se kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 67, 2022. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Förslag att utse vinnare i markanvisningstävling för Sibbarp 

2:39 
• Borttagen på grund av sekretess 
• Borttagen på grund av sekretess 
• Borttagen på grund av sekretess 
 

Beredning 
Vinnaren har inkommit med ett nytt förslag på bebyggelse. Ett parhus har blivit 
borttaget och förslaget innehåller nu 12 bostäder. Förråden är inte längre placerade i 
fastighetsgräns utan inflyttade på fastigheten. Parkeringarna är placerade där det 
borttagna parhuset tidigare låg och de gemensamma ytorna är kvar i förslaget. De 
gemensamma ytorna var viktiga inslag i utvärderingsgruppens motivering för att 
tilldela tävlingsförslag 1 som vinnare i tävlingen. Utvärderingsgruppen ansåg att 
tävlingsbidrag 1 utmärkte sig med en tilltalande vision för området. Denna vision 
anser Kommunledningskontoret finns kvar i det reviderade förslaget. 

Vinnaren har justerat sitt erbjudna pris från 4 000 000 kronor till 2 000 000 kronor 
för fastigheten Sibbarp 2:39. Eftersom ett parhus är borttaget så innebär det två färre 
hushåll i bostadsrättsföreningen vilket medför att det blir färre som får dela på 
kostnaderna för anläggandet av de gemensamma ytorna. Kostnaderna för 
markarbeten och framtida drift av området som till exempel sophantering är ungefär 
detsamma även om antalet hushåll i föreningen minskar. Att sänka antalet hushåll i 
bostadsrättsföreningen innebär också att föreningen inte kan belånas lika mycket. 

Kommunledningskontoret bedömer att sänkningen av priset är motiverad och 
föreslår att den nya skissen på tävlingsbidrag 1 ska utses som vinnare i 
markanvisningstävlingen för Sibbarp 2:39 i Marieholm. 
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Yrkanden 
Agneta Nilsson (S) och Bengt Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott utser den nya skissen på tävlingsförslag 1 som 
vinnare i markanvisningstävlingen för Sibbarp 2:39 i Marieholm. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 149    KS.2022.0225 

Lokalisering av nytt demensboende i Eslövs tätort  

Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsnämnden fattade ett inriktningsbeslut gällande ett nytt 
demensboende i Eslövs tätort den 16 februari 2022 § 16. I inriktningsbeslutet föreslår 
vård- och omsorgsnämnden att 80 boendeplatser ska tillskapas till år 2027 och med 
möjlighet till en utökning med ytterligare 40 boendeplatser. 
Kommunledningskontoret gjorde under hösten 2021 och våren 2022 en inventering 
av kommunal mark och mark som ägs av kommunala fastighetsbolaget Eslövs 
Bostads AB (EBO). Inventeringen syftade till att hitta en lämplig lokalisering för ett 
nytt demensboende i Eslövs tätort. Under våren 2022 arbetade 
Kommunledningskontoret fram en lokaliseringsutredning med rangordning. 
Rangordningen baserades på Vård och Omsorgs behovsanalys och 
stadsbyggnadsperspektiv. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 juni 
2022 § 96, att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheter och 
tidsplan för etablering av ett boende på Källeberg samt parallellt utreda hur en 
etablering på Kärråkra påverkar planerna på Husarängens utveckling. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Lokalisering av nytt demensboende i Eslövs tätort 
• Uppdaterat lokaliseringsunderlag för framtida demensboende 
• Konsekvensanalys vid försenat demensboende 
• Vård- och omsorgsnämndens beslut § 16, 2022 Inriktningsbeslut 
 

Beredning 
Den 16 februari 2022 tog vård- och omsorgsnämnden ett inriktningsbeslut § 16, för 
det fortsatta arbetet med nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende. Ett 
demensboende med 120 boendeplatser med tillhörande lokaler innebär sannolikt att 
byggnaden/-erna måste vara över 10 000 kvm BTA. Bruttoarea (BTA) är den totala 
summan av alla våningsplans area och begränsas av byggnadens fasad. Som 
förutsättningar för lokalisering angav nämnden följande: 
- Placering i centralorten. 
- Det behöver inte ligga centralt men ha goda allmänna kommunikationer. 
- Byggnaden kan uppföras i två eller flera plan utifrån verksamhetens behov. 

Kommunledningskontoret föreslog, utifrån underlaget Lokaliseringsunderlag för 
framtida demensboende daterad 2022-05-12, att fastigheten Kärråkra 1 är den mest 
lämpliga platsen för att nytt demensboende. Den fastigheten ägs av EBO. Gällande 
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detaljplan möjliggör demensboende, dock måste troligen en planändring eller en ny 
detaljplan göras eftersom gällande detaljplan endast tillåter sju meter i byggnadshöjd. 

Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 juni 2022 § 96, har 
Kommunledningskontoret arbetat vidare med frågan tillsammans med Kultur och 
Fritid, Vård och Omsorg, Serviceförvaltningen och EBO för att klargöra vilken 
inverkan ett demensboende kan ha på både Kärråkra och Husarängen. Det tidigare 
framtagna underlaget har kompletterats med skisser som visar förhållandet mellan 
Kärråkra och Husarängen samt tre alternativ på hur bebyggelsen på Kärråkra kan 
komma att se ut. Samtliga alternativ innehåller en översiktlig karta som inkluderar 
Husarängen och 3D-skisser som visar olika perspektiv av bebyggelsen. Varje 
alternativ, förutom Alternativ 3, innefattas av en A och B variant som visar 
alternativa parkeringslösningar, under det nya demensboendet eller ovan mark. 

Syftet med alternativen är inte att förslå någon byggnad, utan att visa att olika 
utformningar är möjliga inom fastigheten.   

Kommunledningskontoret har även utrett en etablering av ett boende på del av 
fastigheten Eslöv 52:14, öster om väg 113, direkt söder om väg 17. Området utgörs 
idag av jordbruksmark och angränsar till två statliga vägar som är väldigt trafik- och 
bullerutsatta. Båda vägarna är transportled för farligt gods vilket innebär ett 
byggnadsfritt avstånd på minst 150 meter från vägens mitt till demensboendet. 
Marken är idag obebyggd och består huvudsakligen av jordbruksmark. 

Kommunledningskontoret och Vård och Omsorg bedömer att Kärråkra fortfarande är 
den lämpligaste lokaliseringen för ett nytt demensboende. Kommunledningskontoret 
menar att marken på fastigheten Kärråkra 1 kan nyttjas bättre än vad den gör idag 
och att en utbyggnad av demensboendet kan ske etappvis. Kommunledningskontoret 
och Vård och Omsorg föreslår följande rangordning: 
 
1. Kärråkra 
2. Drottningen 
3. Berga Trädgårdsstad 
4. Källeberg 
5. Långåkra 2 och Marieholmsvägens förlängning 
 
De fjärde och femte alternativen i rangordningen har Kommunledningskontoret 
avskrivit eftersom de bedöms som direkt olämpliga. Kommunledningskontoret gör 
bedömningen att alternativet Källeberg inte klarar lagkrav i miljöbalken. För 
Långåkra 2 gör Kommunledningskontoret bedömningen att ett demensboende i flera 
våningsplan avviker drastiskt från den befintliga skalan och strukturen. 
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Yrkanden 
Bengt Andersson (M och Agneta Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta 
vidare med ett nytt vård- och omsorgsboende på fastigheten Kärråkra 1 tillsamman 
med Eslövs bostads AB, vård- och omsorgsnämnden samt servicenämnden. 

Beslutet skickas till  
Vård- och omsorgsnämnden 
Servicenämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 150    KS.2022.0428 

Information om medverkan i Cleancon II  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommun har erbjudits möjlighet att medverka i projektet Cleancon II. 
Kommunledningskontoret har tillsammans med Miljö och Samhällsbyggnad tittat på 
projektidén och kommit fram till att det är av intresse att medverka. Samtal har förts 
med kommundirektören som också delar denna åsikt. Projektansökan med Eslövs 
kommun som projektpartner skickades till Tillväxtverket 23 september 2022. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Information om medverkan i Cleancon II 
 

Beredning 
Projektet ska genom samverkan i värdekedjan, tester, framtagning av verktyg och 
modeller accelerera utvecklingen av lösningar som möjliggör emissionsfria siter för 
att långsiktigt säkerställa användning av förnybar energi och utsläppsfria arbets-
maskiner.  

Projektet kommer att leverera metoder och framgångsfaktorer för att förenkla 
energiförsörjningen för siter med emissionsfria arbetsmaskiner. Affärsmodeller tas 
fram för att realisera hållbarhetsperspektivet hos dessa nya tekniker, och betydelsen 
av ursprunget för dess bränslen belyses. Resultaten tas fram i samverkan mellan 
svenska och norska maskintillverkare, entreprenadföretag samt energi- och 
infrastrukturleverantörer, och sprids till relevanta målgrupper i Öresund-Kattegatt-
Skagerrak-regionen (ÖKS).  

För offentliga beställare kommer mallar att tas fram för kravspecifikationer och 
uppföljning av ställda krav. Stor vikt kommer att läggas vid mätmetoder och 
inhämtning av driftsdata för denna uppföljning. Resultaten kommer spridas via 
seminarier samt integreras i Cleancons veileder, som kommer uppdateras med 
projektresultat och fortsätta spridas bland offentliga organisationer. 

Även ett antal demos kommer att genomföras och dessa ger erfarenheter av, 
synliggör och marknadsför emissionsfri teknik. 

Femton partners medverkar. Från Sverige är det: RISE, Göteborgs stads Leasing AB, 
Lunds kommun, Nilsson Energy, PEAB, Tekniska Högskolan i Jönköping och Volvo 
Construction Equipment AB. I Norge är det: DFØ, Eviny AS, Kunnskapsbyen Lille-
ström, Lilleström Kommune, NASTA AS, NILU, NAPOP AS. 
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De delar Eslövs kommun åtar sig att medverka i ligger i linje med kommunens 
inriktningsmål och Agenda 2030. Likaså i linje med FÖP östra Eslöv där det framgår 
att hållbarhet ska vara en viktig parameter i genomförandet av planen. Även i 
projektbeskrivningen för genomförandet framgår det att ökade hållbarhetskrav ska 
ställas vid upphandling av entreprenörer m m. Parallellt har det sedan den 1 juni 
2022 kommit ny lagstiftning om att entreprenörer måste ta fram klimatdeklarationer 
vid uppförande av ny bebyggelse. Arbetsmaskinernas utsläpp är en del av dessa 
deklarationer. 

Sammanfattningsvis är mångt och mycket av det som ska göras, sådant som det 
redan finns planer på att göra i Eslövs kommun inom ramen för genomförandet av 
östra Eslöv. Fördelen med en medverkan i projektet är att ett utökat erfarenhetsutbyte 
är möjligt, inte bara med andra kommuner utan även med byggherrar och 
arbetsmaskinsproducenter. Detta kommer att förstärka kommunens kompetens i 
kravställning vid upphandling av entreprenader och arbetsmaskiner. 

Projektet är på tre år och projektstart blir den 1 januari 2023, om medel beviljas. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret – Patrik Larsson 

Paragrafen är justerad 
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§ 151    KS.2022.0389 

Beslut om deltagande i SKR:s nätverk för medborgarbudget  

Ärendebeskrivning  
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inbjuder kommuner och regioner till att 
delta i nätverk för att utveckla medborgarbudget enligt SKR:s modell för 
medborgarbudget för demokratisk och lokal utveckling. Under 2019-2022 har SKR 
haft ett nätverk för kommuner som utvecklat medborgarbudget utifrån SKR:s modell 
som bygger på internationell forskning och de erfarenheter som visat sig vara mest 
framgångsrika. Eslövs kommun blev inbjuden att delta i detta nätverk i januari 2021 
efter att arbetet med kommunens landsbygdsutveckling uppmärksammats av SKR. 

SKR bjuder nu in kommuner och regioner som har pågående arbete med 
medborgarbudget eller är på väg att starta medborgarbudget att delta i ett 
processinriktat nätverk. Kommuner och regioner som deltar bidrar med sina 
erfarenheter och deltar aktivt i nätverksträffar. För att delta ska beslut om deltagande 
från en styrelse/nämnd finnas och förtroendevalda och tjänstepersoner ska vara 
beredda att delta i processen. Deltagande kommuner/regioner förväntas delta med en 
eller flera projektansvariga vid nätverksmöten, förtroendevalda är välkomna att delta 
i mån av tid. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Beslut om deltagande i SKR nätverk för medborgarbudget 
• Inbjudan. Medborgarbudget för demokratisk och lokal utveckling 
 

Beredning 
Det ingår i kommundirektörens delegation att besluta om deltagande i nationella 
nätverk av denna sort, men i detta nätverk kräver SKR ett politiskt beslut. 

Kommunen bedriver idag aktivt en medborgarbudget inom ramen för 
landsbygdsutveckling och Kommunledningskontoret ser att ett deltagande i SKR:s 
nätverk ger möjligheten att utveckla kommunens arbete med medborgarbudget 
samtidigt som kommunen kan dela med sig av lärdomar. 

Yrkanden 
Agneta Nilsson (S) och Bengt Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 
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Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Eslövs kommun deltar i SKR:s nätverk 
för medborgarbudget och uppdrar åt Kommunledningskontoret att utse 
projektansvarig till nätverket. 

Beslutet skickas till  
- SKR - anders.nordh@skr.se 

Paragrafen är justerad 
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§ 153    KS.2022.0473 

Igångsättningstillstånd för förskolan Vitsippan (tidigare Nya 
Skogsgläntan)  

Ärendebeskrivning  
Servicenämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja 
igångsättningstillstånd för förskolan Vitsippan. Kommunfullmäktige har beslutat om 
budgetökning med fem miljoner kronor, § 96, 2022. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Igångsättningstillstånd för förskolan Vitsippan 
• Servicenämndens beslut § 107, 2022 Igångsättningstillstånd för förskolan 

Vitsippan (tidigare Nya Skogsgläntan) 
• Redovisning av budget för byggherrekostnader 2022-09-28. 
• Entreprenadnyckel koncept D 
• Beräkning av preliminär hyreskostnad 2022-10-05 
• Kommunfullmäktiges beslut § 96, 2022 Delårsbokslut per 2022-08-31 för Eslövs 

kommun 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår att bevilja igångsättningstillstånd för förskolan 
Vitsippan. 

Yrkanden 
Bengt Andersson (M) och Agneta Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar igångsättningstillstånd för förskolan 
Vitsippan. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 154    KS.2022.0390 

Åtgärdsplan investeringar budget 2023 plan 2024-2027  

Ärendebeskrivning  
I kommunens budget och i den ekonomiska flerårsplaneringen framgår årligen en 
precisering av de ekonomiska förutsättningarna för att upprätthålla god ekonomisk 
hushållning med kommunens resurser. I kommunlagen återfinns grundläggande 
regler för kommunens ekonomiska förvaltning och för redovisning finns lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. I kommunallagen finns också specificerat vad 
som åligger kommunstyrelsen att göra i frågor som inverkar på kommunens 
ekonomiska ställning och att de utifrån detta ska göra de framställningar som behövs 
hos fullmäktige och övriga nämnder. 

Den bedömning årets budgetprocess har utgått från har i grunden förändrats och 
kommunstyrelsen måste därför göra en framställning om åtgärdspaket utifrån hur 
omvärldsläget inverkar på kommunens ekonomiska ställning inför år 2023. 

Beslutsunderlag 
• Reviderat förslag till beslut; Åtgärdsplan investeringar budget 2023 plan 2024-

2027 
• Kommunstyrelsens beslut § 176, 2022 Framställning av kommunens ekonomiska 

läge inför 2023 samt beställning av analys av kommunens ekonomiska situation 
 

Beredning 
Ekonomistyrningsprocessen är en ständigt pågående process, där 
omvärldsbevakning, budget och uppföljning är hörnstenar. Processen ska i största 
möjliga utsträckning präglas av dialog, transparens och delaktighet. 

Utvecklingen med ökande kostnader som skett de senaste månaderna i världen beror 
till stor del på den bristsituation som finns på många produkter. Skälet till bristerna är 
en kombination av effekter av pandemin, kriget i Ukraina och den allmänna 
situationen i världen. I Sverige beror inflationen till stor del på att varor som 
importerats blivit dyrare. KPIF ökade med 8 procent i juli jämfört med föregående år. 
Att inflationen var så hög just i juni påverkar prisbasbeloppet för 2023 som baseras 
på inflationen juni 2021 till juni 2022. För kommunen har prisbasbeloppet särskild 
betydelse då våra pensioner är värdesäkrade med prisbasbelopp. Det innebär att de 
kostnadsbedömningar som gjordes under våren då inflationen beräknades var 2,6 
procent, inte håller längre. Många bedömare anser att inflationen kommer fortsätta 
att vara hög även under 2023, så man kan räkna med kraftigt ökade 
pensionskostnader även för 2024. 
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Många av de avtal för leverans av varor och tjänster som kommunen använder är 
kopplade till olika prisindex, det innebär att det inte bara kommer att vara 
pensionskostnaderna som drar iväg, utan även andra kostnader kommer att öka rejält. 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagens 6 kapitel 11 § att följa de frågor som 
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
har att hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs. Den ekonomiska utveckling som beskrivits ovan är av 
den karaktären att kommunstyrelsen har ett krav på sig att agera och göra fullmäktige 
och samtliga nämnder medvetna om den ekonomiska realitet som nu råder med 
behov på åtgärd/reducering av planerade investeringar för budget 2023, plan 2024-
2027 och därför framställa krav på åtgärdsplan. 

Kommunstyrelsen delegerade till kommunstyrelsens arbetsutskott enligt beslut i 
kommunstyrelsen den 15 september 2022 § 176 att vidare ta fram förslag som 
omfattar bland annat omvärldsförutsättningar, intäktsprognos, ram till respektive 
nämnd, framförda förutsättningar och samlad effekt för kommunens ekonomi. 

För att få en samlad bild av investeringar i kommunens lokaler ska samordning av 
investeringar göras enligt processen för lokalförsörjning vilken finns beskriven i 
lokalförsörjningsplan 2021, antagen av kommunfullmäktige. I denna process bereder 
den kommunövergripande lokalgruppen aktuella frågor till styrgruppen för 
lokalfrågor som prioriterar lokalfrågorna utifrån tillgängliga resurser och är 
beredande innan politiska beslut i lokalfrågor. 

Antagande av kommande operativ lokalförsörjningsplan sker normalt månaden efter 
antagen budget. Antagande av den operativa lokalförsörjningsplanen för åren 2023-
2027 kommer senareläggas så att konsekvenserna av framtagna åtgärdsplanerna för 
kommunens investeringar i lokaler kan föras in. 

Yrkanden 
Agneta Nilsson (S) och Bengt Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samtliga nämnder i uppdrag att senast den 31 
januari 2023 ta fram en åtgärdsplan för sin nämnd, utifrån nya ekonomiska 
förutsättningar, avseende åtgärd/reducering av investeringar budget 2023 och plan 
2024-2027. Åtgärdsplaner för investering lokaler ska samordnas enligt kommunens 
process för lokalförsörjning och föras in i operativ lokalförsörjningsplan för åren 
2023-2027. 
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Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 

Paragrafen är justerad 
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§ 155    KS.2022.0501 

Åtgärdsplan för energieffektivisering  

Ärendebeskrivning  
I kommunens budget och i den ekonomiska flerårsplaneringen framgår årligen en 
precisering av de ekonomiska förutsättningarna för att upprätthålla god ekonomisk 
hushållning med kommunens resurser. I kommunlagen återfinns grundläggande 
regler för kommunens ekonomiska förvaltning och för redovisning finns lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. I kommunallagen finns också specificerat vad 
som åligger kommunstyrelsen att göra i frågor som inverkar på kommunens 
ekonomiska ställning och att de utifrån detta ska göra de framställningar som behövs 
hos fullmäktige och övriga nämnder. 

Den bedömning årets budgetprocess har utgått från har i grunden förändrats och 
kommunstyrelsen måste därför göra en framställning om åtgärdspaket utifrån hur 
omvärldsläget inverkar på kommunens ekonomiska ställning inför år 2023. Det finns 
med anledning av ovanstående också skäl att analysera kommunens ekonomiska 
situation och verksamhetens kostnader samt göra en bedömning av förutsättningarna 
för de närmaste fem åren. 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 september 2022 § 176 att ge 
Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för 
energieffektivisering. Åtgärder ska redovisas löpande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Åtgärdsplan för energieffektivisering 
• Kommunstyrelsens beslut § 176, 2022 Framställning av kommunens ekonomiska 

läge inför 2023 samt beställning av analys av kommunens ekonomiska situation 
 

Beredning 
Inom Serviceförvaltningen och Miljö och Samhällsbyggnad har det gjorts och görs 
det fortlöpande en systematisk genomgång av byggnader och belysningspunkter. 

Nedanstående är förslag på åtgärder och delar som ska utredas: 

• Driftsoptimeringen är fokuserad på samtliga byggnader med prioritet på de 
”större” inkluderande styrning av belysning och ventilation där målet är satt 
till en besparing på 2 %. Utfall för oktober månad är en minskad 
elförbrukning på 6 %. 
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• Sänkning av inomhustemperatur - Minskning inomhustemperatur från 21 
grader till 20 grader bör ge minskad värmeförbrukning om ca 3 %. 
Normalårskorrigerade värden. 

• Fritidsanläggningar där belysning av fotbollsplaner inomhushallar etc. ses 
över. 

• Utökning av solceller ses över och investeringskalkyler tas fram främst i 
samband med planerade takbyten och nybyggnationer. 

• Översyn av gatubelysning i form av utbyte av stolpar och armatur (LED-
belysning) och även nattsänkning av gatubelysning sker löpande. 
  

Totalt sett ger ovanstående en årlig besparing på 2,0 miljoner kronor inkluderande en 
investering på 4,5 miljoner kronor för utbyte av 1000 stolpar och armatur. 

Beslut 
- Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar till en översyn av förslaget avseende 
gatubelysningen så den blir likvärdig i tätort och på landsbygd. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 156  

Övrig information  

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Eva Hallberg och ordförande Johan Andersson (S) informerar om: 

- Kommunen har fått beslut om regionalt bredbandstöd. 

- Diskussion pågår kring hur trygghetsfrågorna i kommunen ska hanteras politiskt. 

Paragrafen är justerad 
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