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Förslag till beslut avseende utredning belysning 
Karlskoga kommun 
 
 

Sammanfattning 
Uppdrag har givits till AFRY att utreda nuvarande status i den befintliga 
belysningsanläggningen i Karlskoga kommun och det avtal som finns 
mellan parterna Karlskoga kommun och Karlskoga energi och miljö 
(Kemab).  Anläggningen övergick från Karlskoga kommun till Kemab 
1998 till ett förutbestämt pris. Rapporten från maj 2021 med bilagor ger 
förslag till olika förändringar. Kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige behöver få ett genomarbetat beslutsunderlag. Därför 
skickades utredningen kring gatubelysningen och dess ansvarsfrågor för 
yttrande till Kemabs styrelse samt till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Yttrandena har inkommit i juni 2021 och kommunstyrelsens 
ledningskontor skall i detta komplexa ärende försöka ge förslag till 
beslut. 
 

Bakgrund 
Belysningsanläggningen köptes av Kemab 1998 till ett förutbestämt pris.  
Karlskoga Elnät AB åtogs sig att sköta belysningen av de numera cirka  
9 000 ljuspunkterna i Karlskoga. De löpande belysningsavtalen har de  
senaste åren även statuerat vissa investeringar i gatubelysningsnätet. 
Utredningen kring Karlskoga kommuns belysning har aktualiserats  
genom Kemabs skrivelse angående gatubelysning den 10 november 
2020. Där konstateras att två spår är möjliga för att komma fram till en 
trygg och säker hantering av gatu- och trafikbelysning. 
1. Att arbeta fram ett nytt avtal, eller 
2. Att arbeta med att låta Karlskoga kommun överta gatubelysningsnätet 
med ljuspunkter. 
 
Uppdrag har därför givits till AFRY av samhällsbyggnadsförvaltningen 
att utreda nuvarande status i den befintliga belysningsanläggningen i  
Karlskoga kommun. Dessutom gavs uppdrag att utreda status i det avtal  
som finns mellan parterna Karlskoga kommun och Kemab. 
 



 Tjänsteskrivelse  2 (6) 

 2021-07-21 KS 2021-00422  
 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Belysningsanläggningen måste hållas i ett bra skick, utifrån ekonomiska, 
trafiksäkerhetsmässiga och trygghetsmässiga aspekter samt uppfylla 
myndighetskrav, för att vara säker. Utredningen har konstaterat att det 
finns ett stort reinvesteringsbehov. De planmässiga reinvesteringarna har 
inte genomförts. Utredningen konstaterar även att det inte finns någon 
gemensam strategi och målsättning mellan kommunen och Kemab 
avseende förnyelse av stolpar, fundament och kablage. Det finns även 
oklarheter i samordning mellan parterna gällande målbild, funktion och 
gestaltning. Rapporten med bilagor ger därför förslag till olika 
förändringar.  
 
Förslag enligt rapport med bilagor  

1. Karlskoga kommun övertar belysningsanläggningen från Kemab, 
då kontroll över denna anläggningsdel är ett måste för att uppfylla 
det som medborgarna förväntar sig genom trygg belysning och 
ökad säkerhet.  

2. Med hänsyn till de eftersatta reinvesteringarna föreslår 
utredningen vidare att ingen köpeskilling utgår till Kemab.  

3. Kostnader för att separera näten föreslås delas lika mellan 
Karlskoga kommun och Kemab.  

4. Fram till tidpunkten för ett övertagande föreslås att det 
kostnadsförslag som anges i Kemabs tjänsteskrivelse (2020-11-
10) följs.  
 

Oavsett ägarfrågan så föreslås följande åtgärder till kommunen: 
5. Anställning av en belysningsansvarig tillika Elinstallatör för  

regelefterlevnad enligt ESL 2016:732 i kommunen, med ansvar  
för förvaltning och drift. 

6. Inrätta ett belysningsråd som ovan är sammankallande för. 
7. Upprätta med intern eller extern kompetens, en belysningsstrategi  

med tillhörande plan samt därtill en gestaltningspolicy kopplat till  
belysning. 

8. En succesiv digitalisering takt i med att belysningsnätet förnyas  
och att man fasar in ett överordnat styrsystem. Detta ska också  
digitaliseras via kartsystem för att snabbt kunna få kontroll på  
service och underhåll på hela belysningsanläggningen inom  
kommunen. 
 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden stödjer utredningens förslag att Karlskoga 
kommun tar över belysningsanläggningen, för att kommunen ska ha egen 
kontroll över anläggningen och dess reinvesteringar. Nämnden påtalar att 
en förutsättning för ett konstruktivt övertagande av belysnings-
anläggningen är ett tydligt uppdrag mellan parterna. 
Samhällsbyggnadsnämnden påtalar också att finansiering av organisation 
och drift av belysningsanläggning i kommunens regi, måste beräknas och 
budgeteras över tid. Ett uppdrag behöver också ges till nämnden att skapa 
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en organisation och skaffa kompetens kopplat till realistisk budget under 
samhällsbyggnadsnämndens ansvar. Digitalisering av belysnings-
anläggningen behöver ingå i uppdraget till nämnden. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att uppdraget från kommunstyrelsen 
2019, att ta fram en belysningsstrategi, synkroniseras med processen för 
övertagandet av belysningsanläggningen och fokuserar på säkerhet och 
trygghet samt nytto- och trygghetsperspektiv. 
 

Karlskoga Energi och Miljös yttrande 
Kemab anser att utredningen innehåller ett antal felaktigheter och brister 
inklusive flera väsentliga faktafel. Vidare saknas helt en genomgång eller 
analys av de ekonomiska och redovisningsmässiga konsekvenserna av 
förslagen i utredningen. Vidare tillbakavisas rapportens påstående om 
eftersatta reinvesteringar och att ansvaret för detta helt skulle läggas på 
Kemab. Bärighet för utredningens förslag att köpeskilling inte ska utgå 
till Kemab vid kommunens eventuella förvärv av belysnings-
anläggningarna saknas. En överlåtelse av anläggningstillgångarna i 
gatubelysningen till underpris kommer medföra en skattekonsekvens för 
Kemab. För att undvika detta måste tillgångarna överlåtas till 
marknadsvärde. Detta bör sammanfalla med bokfört värde eller mer. Om 
kommunen följer utredningen och väljer att inte betala bokfört värde eller 
mer, så kan detta kompenseras med en utdelning. Belysningsdelen har 
inget överskott att utdela ifrån och det är inte korrekt att det är 
elnätskollektivet eller någon annan del av Kemabs verksamheter som ska 
utdela till skattekollektivet. Vidare bör man också utreda hur en eventuell 
affär konstrueras så att det inte blir en negativ effekt beträffande 
momsen. Om Kemab överlåter hel verksamhet kan detta undvikas men 
om kommunen enbart tar över anläggningstillgångarna 
(inkråmsförsäljning) kan det uppstå en momspåverkan av negativ art. 
 
Inget av ovanstående berörs i utredningen varpå Kemab bedömer att 
utredningen har stora luckor. I sin nuvarande utformning är det helt 
enkelt inte lämpligt att utredningen ligger till grund för ett beslut i frågan.  
En väsentlig fråga där Kemab och utredningen dock är av samma 
uppfattning gäller den totala utgiften för att driva gatubelysningen 
inklusive investeringar. Utredningen bedömer den vara 11,5 Mkr/år. 
Detta stämmer helt överens med Kemabs uppfattning och tidigare 
tjänsteskrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden. I tjänsteskrivelsen 
daterad 2020-11-10 bedömer Kemab kostnaden till 11-13 Mkr/år. 
 
Kemab anser att följande är en väg framåt: 
Färdigställ i samråd mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kemab 
en belysningsstrategi för kommunen. Därefter kan vidare utredningar 
göras kring belysningen, ägarskap, drift och storlek på investeringar.  
 
Samverka för att få fram ett gemensamt förslag till koncept mellan 
Kemab och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Därefter ett yttrande från 
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nämnd och bolagets styrelse. Slutligen eventuellt kommunfullmäktige 
beslut.  
 
Under utredningstiden förlängs dagens temporära avtal mellan 
samhällsbyggnad och Kemab avseende kostnader och investeringar. Det 
är möjligt att gemensamt diskutera en ökning av kostnader och 
investeringar över tid.  
 
Parallellt även utreda olika koncept, inkluderande en bolagisering av  
gatubelysningen, eventuellt övertagande av kommunen samt hur drift, 
underhåll och investeringar skall hanteras på bästa sätt.  
 
Avseende gatubelysningen på landsbygden måste politiska beslut fattas 
om åtgärder och överenskommelse av kostnader baserat på en särskild 
rapport upprättad i samråd mellan samhällsbyggnad och Kemab varefter 
beslutade åtgärder snarast påbörjas. 
 
Ett ytterligare alternativ som kan utredas är att kommunen enligt ovan 
övertar ägarskapet av belysningen men att löpande underhåll och 
förvaltning sköts av Kemab.  
 
I framtagning av konceptet ingår en kompletterande utredning av en 
auktoriserad revisor kring såväl en oberoende värdering av 
gatubelysningen samt de ekonomiska konsekvenserna för såväl 
kommunen som Kemab-koncernen.  
 

Kommentarer från kommunstyrelsens ledningskontor 
Ärendet är komplext och det råder olika uppfattningar hur 
kommunkoncernens belysningsanläggning hamnat i nuvarande situation. 
Oavsett vem som bör skulden måste stora reinvesteringar genomföras för 
att återupprätta anläggningens status. Kommunens skattebetalare och 
Kemabs kunder förväntar sig givetvis en trygg belysning och god 
säkerhet. Det krävs ett genomarbetat beslutsunderlag innan 
kommunfullmäktige kan fatta beslut i frågan. Kommunstyrelsens 
ledningskontor instämmer här i Kemabs yttrande att det saknas en analys 
av de ekonomiska och redovisningsmässiga konsekvenserna av förslagen 
i utredningen. Det kompletterande utredningsuppdraget bör dock vara 
begränsat, tydligt och utgå från att kommunen övertar ägandet av 
belysningsanläggningen. Det finns fler skäl till att kommunen ska överta 
ägandet:  
 
 Rådigheten över ägandet medför ekonomiska resultatfördelar för 

kommunen. Kostnaderna för avskrivningarna (enligt Kemabs 
avskrivningstider i sitt yttrande) blir ca 500 tkr/år för de ca 6,8 
mnkr/år i investeringsutgifter som Afry föreslår. Separering av 
näten hanteras som en investeringsutgift av kommunen. Afry 
menar att kommunens driftkostnader efter övertagande skulle 
vara ca 4,7 mnkr/år plus nämnda avskrivningar. I nuvarande 
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förlängningsavtal som löper fram tom 31 december 2021 betalar 
kommunen 5,9 mnkr till Kemab utan att Kemab genomför 
investeringar i belysningsanläggningen. Att i framtiden betala 
Kemab en driftkostnad på ca 11-13 mnkr/år som föreslogs av 
Kemab i november 2020 skulle innebära en fördubblad kostnad 
för kommunen.          
 

 Rådigheten över ägandet medför ökad möjlighet att nå målet 
32 000 invånare år 2025. Då kommunen har goda förutsättningar 
att vara en attraktiv bostadsort, med ett varierat näringsliv och 
pendlingsavstånd till flera andra orter, är det rimligen 
bostadsbristen som hindrar inflyttning. Arbetet med infrastruktur 
kring nya bostadsområden måste löpa i samma takt som 
kommunens mark- och exploateringsarbeten. Ett tydligt gränssnitt 
kring belysningsanläggningen underlättar givetvis.  
 

 Kommunstyrelsens ledningskontor instämmer i Kemabs yttrande 
att elnätskollektivet inte ska drabbas av belysningsanläggningens 
resultatpåverkan. Det bästa sättet måste väl då vara att särskilja 
belysningsdelen från elnätsverksamheten för renodling dvs lyfta 
ut belysningsanläggningen från Elnätsbolaget till kommunen.  
 

 Likviditeten är betydligt starkare i kommunen än i Kemab.  
 

 Kemab kan i högre grad fokusera på de verksamhetsgrenar som 
drivs med affärsmässighet i vinstsyfte. En kommunal 
belysningsanläggning får anses vara en icke vinstgivande 
verksamhet. 

 
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår följande 
utredningsuppdrag: 
Kommunstyrelsen (kommunstyrelsens ledningskontor), 
samhällsbyggnadsnämnden och Kemab får i uppdrag att gemensamt ta 
fram en kompletterande analys av de ekonomiska och 
redovisningsmässiga konsekvenserna av förslagen i Afrys rapport. 
Kommunen övertar således ägandet av belysningsanläggningen. 
Analysen bör besvara hur Kemab kan kompenseras ekonomiskt inom 
kommunkoncernen. Rapportering till kommunstyrelsen ska ske senast till 
sammanträdet den 26 oktober 2021. Eventuella kostnader som 
uppkommer för analysen delas lika mellan Kemab och kommunen. 
 
Vad beträffar belysningsstrategin instämmer kommunstyrelsens 
ledningskontor med samhällsbyggnadsnämndens yttrande. Arbetet med 
att ta fram en belysningsstrategi synkroniseras med processen för 
övertagandet av belysningsanläggningen och fokuserar på säkerhet och 
trygghet samt nytto- och trygghetsperspektiv. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 21 juli 

2021 
 Rapport AFRY: Utredning och intervjuer avseende nuläge 

Belysningssystem och markområden samt ansvarsfrågor 
Karlskoga Kommun och Karlskoga energi och miljö  

 Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden daterad 8 juni 2021 
 Yttrande från Karlskoga Energi och Miljö daterad 23 juni 2021 

 
 
Konsekvenser  
Hållbarhetsgranskning utifrån checklista bedöms inte aktuell i detta 
ärende. 
 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge följande utredningsuppdrag: 

 
Kommunstyrelsen (kommunstyrelsens ledningskontor), 
samhällsbyggnadsnämnden och Kemab får i uppdrag att 
gemensamt ta fram en kompletterande analys av de ekonomiska 
och redovisningsmässiga konsekvenserna av förslagen i Afrys 
rapport. Kommunen övertar således ägandet av 
belysningsanläggningen. Analysen bör besvara hur Kemab kan 
kompenseras ekonomiskt inom kommunkoncernen. Rapportering 
till kommunstyrelsen ska ske senast till sammanträdet den 26 
oktober 2021. Eventuella kostnader som uppkommer för analysen 
delas lika mellan Kemab och kommunen. 

 
 
 
 
Johan Harryson  Christian Westas 
Kommundirektör  Ekonomichef 
 
 
Expedieras till 
Karlskoga Energi och Miljös styrelse samt VD 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 

             Författare:  Patrik Jämtvall AFRY Joakim Hernmyr AFRY 
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Sammanfattning 
AFRY har fått i uppdrag att utreda nuvarande status i den befintliga belysningsanläggningen i 

Karlskoga kommun och det avtal som finns mellan parterna Karlskoga kommun och Karlskoga energi 

och miljö (Kemab). 

Anläggningen köptes av Kemab 1998 till ett förutbestämt pris. Köpeskillingen har inte varit möjlig att 

utvärdera i förhållande till dåvarande anläggnings status, men enligt kontraktet var båda parter 

överens om att den motsvarade anläggningens värde vid den tidpunkten. 

Vi kan i denna utredning konstatera alldeles oavsett kontraktsförhållandet, att huvuddelen av 

anläggningen har ett stort reinvesteringsbehov, framförallt beträffande kablage, stolpar och 

fundament. Det framgår inte heller någonstans att Kemab påpekat eller informerat Karlskoga 

kommun, om att de inte utfört planmässiga reinvesteringar. För att återupprätta anläggningens 

status och arbeta ifatt dessa uteblivna reinvesteringar på 20 år, behöver utbytestakten öka med 

motsvarande ca 4 miljoner/år. 

Det bör prioriteras högt att belysningsanläggningen hålls i ett bra skick utifrån ekonomiska, 

trafiksäkerhetsmässiga och trygghetsmässiga aspekter samt att den måste uppfylla myndighetskrav 

för att elanläggningen ska vara säker för person och egendom. 

På landsbygden finns anläggningar som utgör fara för liv och egendom. 

Våra vidare observationer gör gällande att det inte funnits någon gemensam strategi och målsättning 

gällande förnyelse av stolpar, fundament och kablage. Vi kan vidare konstatera att det funnits 

oklarheter i samordning internt mellan parterna gällande målbild, funktion och gestaltning. 

Vår starka rekommendation är att Karlskoga Kommun anställer en belysningsansvarig, tillika 

Elinstallatör för regelefterlevnad enligt ESL 2016:732, med ensamt ansvar för förvaltning och drift. 

Därutöver måste en belysningsstrategi tas fram samt tillhörande plan och gestaltningspolicy kopplat 

till belysningsanläggningen i Karlskoga. 

Dessutom behöver anläggningen digitaliseras och dokumenteras, så det blir möjligt att sköta den i 

framtiden. Med digitalisering menar vi att lyfta den tekniska nivån på hela belysningsanläggningen 

och införa ett styrsystem som ger goda förutsättningar för underhåll och service. 

Vi föreslår följande åtgärder: 

1. För att förfoga över belysningsanläggningen och ges en större möjlighet till påverkan 

beträffande ekonomi, funktion, styrning, utseende och drift etc. föreslår vi att Karlskoga 

kommun övertar belysningsanläggningen från Kemab, detta kräver god och ordnad övergång 

mellan parterna. Ur ett medborgarperspektiv, trygghetsperspektiv och inte minst ur ett 

barnperspektiv så anser vi att kontroll över denna anläggningsdel är ett måste för att uppfylla 

det som medborgarna förväntar sig genom trygg belysning och ökad säkerhet. 

2. Med hänsyn till de eftersatta reinvesteringarna föreslår vi vidare att ingen köpeskilling utgår 

till Kemab, se mer under ekonomiavsnittet. 

3. Kostnader för att separera näten föreslås delas lika mellan Karlskoga kommun och Kemab, se 

mer under ekonomiavsnittet. 

4. Fram till tidpunkten för ett övertagande föreslår vi att det kostnadsförslag som anges i 

Kemab´s Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-10 följs, se bilaga 3, samt att arbetet med 

punkterna enligt sida 5 ”Förslag och råd” inleds.  
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Genomförandebeskrivning 

Inledning 
Energimyndigheten beskriver att ”God belysning bidrar till välbefinnande, bättre arbetsmiljö och 

ökad trygghetskänsla. Men inte bara det – en modern och effektiv belysningsanläggning med 

styrsystem använder ofta bara hälften så mycket el som äldre anläggningar.” 

Med hjälp av digitalisering och ny teknik kan man skapa den smarta, uppkopplade staden. För 

kommuner är det viktigt att fokusera på hur det digitala kan samverka för att skapa bättre service 

och möjliggöra effektivisering, hållbar utveckling och förbättrade arbetssätt. Syftet är att få största 

möjliga nytta med gemensamma resurser och kompetenser som omfattar digitala gränssnitt till 

invånaren, digitala tjänster och automatisering. Här ser vi att Karlskoga kommun har alla 

förutsättningar att nå framgång. Att digitalisera kräver också en mogen organisation som kan ta till 

sig nya arbetssätt och organisera sig på lämpligt sätt givet förutsättningarna. 

Nuläge 
Karlskoga kommun har totalt cirka 8800 belysningspunkter 60 % uppskattas vara utbytt mot modern 

LED belysning. Arbete pågår med att byta befintlig armatur till LED för att minska 

energiförbrukningen och förbättra ljuset. Byten sker dock främst vid utbyte av trasiga armaturer eller 

vissa slingor/stråk som befintlig budget tillåter. Arbetet utförs på avtal av Karlskoga Energi och Miljö 

som är ett helägt kommunalt bolag. 

Gamla skåp, kablage, fundament och stolpar har inte under utredningen kunnat visats genomförts 

enligt en underhållsplan eller rapport. Dock har nya anläggningar tillkommit i utbyggnadsområden. 

Uppskattad kabellängd är 365 km. 

SYFTE 

Kort beskrivning av projektgenomförande 
Vi har inledningsvis blivit inbjudna till Karlskoga kommun och Kemab för att deltaga på möte mellan 

parterna, då som deltagare med lyssnaläge. 

Avsikten med rapporten är att utreda de faktiska förhållandena i det befintliga avtalet som finns 

mellan parterna Karlskoga kommun samt Karlskoga energi och miljö. 

Rapporten genomlyser partsoberoende de faktiska omständigheterna för respektive part och 

intervjuer har skett som en grund till förutsättningarna i denna rapport. 

Metod 
Analys av material och intervjuer med personer i operativ drift samt inhämtning av historik från 

personer med insyn i verksamheten. 

Utförda kvalitetskontroller  
Kontroller okulärt har gjorts på ett antal platser via stickprov i centrumdelar, staden och utvalda 

delar inom landsbygden. 

Jämförelsetal har tagits fram erfarenhetsmässigt och stämts av med externt entreprenadföretag 

inom branschen. 
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Intervjuer Karlskoga Kommun 
Jan Schmidt, Agnetha Köhler, Christian Vestas och Ulrika Lundgren, samtliga på Karlskoga kommun. 

Frågeformulär har skickats från oss med frågor som är relevanta för resp. Part. 

Intervjuer Karlskoga Energi och Miljö 
Intervjuer har skett med Jimmy Lundberg, Kemab. 

Frågeformulär har skickats från oss med frågor som är relevanta för resp. Part. 

Allmänna observationer 
Anläggningen har skötts av Kemab efter avtal som reglerats mellan parterna. Vi kan i denna 

utredning konstatera alldeles oavsett kontraktsförhållandet, att en stor del av anläggningen lider av 

ett eftersatt reinvesteringsbehov. Belysningen alltså armaturen har genom avtal hanterats och 

bytts/ersatts mot bakgrund av underliggande avtal. Det kvarstår dock ett stort behov av byte av 

belysningsstolpar, kablage och skåp. Vi kan konstatera att kablage har en mycket hög ålder och utgör 

en risk för framtida avbrott, som kan påverka den upplevda tryggheten. 

Våra vidare observationer gör gällande att det inte finns någon gemensam strategi och målsättning 

om förnyelse av armaturer, stolpar, fundament och kablage. Vi kan vidare konstatera att det finns 

brister i samordning internt mellan parterna gällande målbild, funktion och gestaltning. Tidigare 

enligt avtalet så har Kemab skött rapportskrivning från de styrgruppsmöten som ska hållas 4 ggr/år, 

innehållande bl.a. lägesavstämning och redovisning av utförda reinvesteringar. Sedan 2017 har 

Kemab upphört att skriva dessa och kommunen har istället fört anteckningar. Vi har inte kunnat 

delges någon av dessa rapporter efter 2011-06-08. 

Underlagen som legat till grund för denna rapport har i vissa delar varit bristfälliga vid inhämtandet 

och försöken att erhålla eller källgranska de uppgifter som kommit till oss har därmed försvårats. Vi 

ser generellt att kabelnät, skåp och stolpar har vid ett övertagande, stora och omedelbara 

underhållsbehov, varpå vi har visat en estimerad kostnad för detta i vår ekonomiska redogörelse. 

Vår bedömning 
Det finns ett stort reinvesteringsbehov för det befintliga gatubelysningsnätet i Karlskoga kommun 

och stora delar av anläggningen har tjänat ut sin livslängd. Behovet består i att byta uttjänta 

energikrävande armaturer, åtgärda rost-och rötskadade stolpar och även åtgärder såsom utbyte av 

kablage i marken, som blivit gammal. Det bör prioriteras högt att gatubelysningsanläggningen hålls i 

ett bra skick utifrån ekonomiska, trafiksäkerhetsmässiga och trygghetsmässiga aspekter samt att 

uppfylla myndighetskrav för att elanläggningen ska vara säker för person och egendom. På 

landsbygden finns anläggningar som enligt Kemab utgör fara för liv och egendom. 

Vid ett eventuellt övertagande så anser vi att anläggningen skall vara särskild från Kemab´s elnät 

fullständigt samt att de åtgärder som krävs, genomförs av Kemab. Anläggningen skall vara säker 

utifrån Elsäkerhetsverkets krav gällande person och egendom innan övertagandet sker. Om ingen 

satsning genomförs på belysningen utan man inväntar felen, så är det stor risk att kostnaderna 

kommer att öka mer och mer för varje år och situationen kan bli ohållbar om många armaturer, 

stolpar och kablar går sönder samtidigt. Att satsa på belysningsanläggningen utgör också en 

möjlighet att följa målsättningen i Agenda 2030 samt Purple flag-certifieringen.  
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Förslag och råd 
Alldeles oavsett ägarfrågan så föreslår vi följande åtgärder till kommunen: 

1. Anställning av en belysningsansvarig tillika Elinstallatör för regelefterlevnad enligt ESL 

2016:732 i kommunen, med ensamt ansvar för förvaltning och drift. 

2. Inrätta ett belysningsråd som ovan är sammankallande för. 

3. Upprätta med intern eller extern kompetens, en belysningsstrategi med tillhörande plan 

samt därtill en gestaltningspolicy kopplat till belysning. 

4. Utöver ovan så föreslår vi en succesiv digitalisering i takt med att belysningsnätet förnyas och 

att man fasar in ett överordnat styrsystem. Detta ska också digitaliseras via kartsystem för att 

snabbt kunna få kontroll på service och underhåll på hela belysningsanläggningen inom 

kommunen. 

Ekonomi 
Vår bedömning är att kostnaden för framtida reinvesteringar är hög, eftersom det historiskt sett varit 

eftersatt. Vi rekommenderar att anläggningens akuta brister skall åtgärdas omgående. 

Om vi använder Kemab´s förslag till avskrivningstider, innebär det att målsättningen med löpande 

kabelbyte på 5 km/år (avskrivningstid 70 år), inte genomförts alls enligt avtal och inte heller de 225 

stolpbytena/år (avskrivningstid 40 år). Armaturbyten följer dock planen på ca 300 st/år 

(avskrivningstid 30 år). 

Utifrån ovan gör vi bedömningen att den upparbetade reinvesteringsskulden under 21 år (sen 

övertagandet) är ca 4 miljoner/år eller totalt ca 84 miljoner kronor under hela avtalstiden. 

Beräkningen ovan bygger på siffror levererade av Kemab.  

Gjorda investeringar åren 1999-2020 

 

Kommentar till ovan redovisning: 

Reinvesteringar för utbyte av armaturer på ca 20” ger ca 950´/år på 21 år, vilket motsvarar en avskrivningstid på 30 år. 

Reinvesteringar för utbyte av stolpar på ca 5” ger ca 240´/år på 21 år, vilket motsvarar en avskrivningstid på 187 år. 

Reinvesteringar för utbyte av kablage har inte utförts alls. 

Utbyte av armaturer Utbyte av stolpar Nyanläggning Optokabel Styrningsutr. Belysningsanl. Proj. Arm. Proj. Opto Ansk.värde Restvärde

1996 1 419 833 1 419 833 

1997 539 517 539 517 

1998 4 463 000 4 463 000 

1999 388 106 23 278 411 384 

2000 888 522 19 953 1 711 602 2 620 077 3702

2001 329 734 200 000 87 712 2 104 142 2 721 588 22414

2002 70 514 139 852 329 000 539 366 21907

2003 125 252 141 447 266 699 41120

2004 91 636 105 827 138 169 335 632 68516

2005 256 585 211 410 35 147 503 142 127988

2006 220 247 583 395 226 166 1 029 808 313232

2007 250 217 85 345 131 659 467 221 165462

2008 192 717 241 720 271 435 705 872 285291

2009 203 626 247 373 450 999 204829

2010 617 573 290 488 55 964 964 025 486030

2011 868 968 136 810 31 918 820 438 1 858 134 1029716

2012 1 530 748 12 798 1 543 546 932559

2013 1 402 214 46 272 228 264 1 676 750 1096875

2014 1 319 973 305 474 36 305 1 661 752 1170151

2015 1 906 524 217 092 70 155 2 193 771 1654470

2016 1 637 116 639 072 2 276 188 1830434

2017 2 222 494 525 663 3 564 2 751 721 2365241

2018 2 156 276 352 706 28 445 2 537 427 2294257

2019 1 758 307 363 704 12 178 2 134 189 2036373

2020 1 365 800 151 667 12 761 1 530 228 1457374

Totalt 19 803 149 kr 5 041 346 kr 1 278 566 kr 3 999 952 kr 824 002 kr 4 463 000 kr 87 712 kr 2 104 142 kr 37 601 869 kr 17 607 941 kr
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Kalkyl 

Investeringar Bokfört värde (Okt 2020) 17 607 941 kr 

     

  Ljuspunkter (inkl. stolpar och fundament)   

  * Landsbygd 363 

  * Bostadsgator 6 300 

  * Leder 329 

  * Cykelbanor, skolor, parkeringar 1 793 

   8 785 

  * Bostadssrättsföreningar 485 

     

  Kablage   

  Belysningskabel (Huvuddelen 3-fas) 365 km 

     

  Separering av näten (165 st)   

  Egna belysningscentraler (165 st*30 000 kr) 4 950 000 kr 

     

  Styrsystem   

  Styrsystem belysning 2 000 000 kr 

     

     

Reinvesteringar Reinvesteringsbehov (År) Kostnad/år 

  * Armaturer (351) 1 405 600 

  * Stolpe/fundament (220) 988 313 

  * Kablage (7 300 m) 2 920 000 

  * Personal (2,0 FTE*730 800 kr inkl. soc) 1 461 600 

    6 775 513 kr 

   

   

   

   

Driftkostnader Driftkostnader (År)   

  * Elabonnemang/år (165 blir 85 st) 1 100 000 

  * Elhandelspris (2 900 000 kWh*0,5 kr/kWh)) 1 450 000 

  * Personal (2,5 FTE*730 800 kr inkl. soc) 1 827 000 

  * Administration (Bilar, övrigt 30 000 kr/månad)) 360 000 

   4 737 000 kr 

      

   

 Investering 4 475 000 kr 

 Reinvestering/år 6 775 513 kr 

 Driftkostnad/år 4 737 000 kr 

 

Kommentar till ovan redovisning: 

Vår bedömning är att kostnaden för separering av näten borde kunna effektiviseras och utföras till en kostnad av ca 30 000 kr/central. 

I samband med detta anser vi att antalet abonnemang borde kunna minskas till ca 85 st. 

Förslaget vilar på att delningen av belysningscentraler delas lika mellan parterna alltså 4 950 000/2 

Med anledning av eftersatta reinvesteringar beträffande stolpar, så skulle den posten behöva ökas med ca 900´ för att vara ikapp om 20 år. 

Med anledning av eftersatta reinvesteringar beträffande kablage, så skulle den posten behöva dubblas till ca 6” för att vara ikapp om 20 år. 
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ÖVRIGT 

Projektstyrning/ledning 
Konsultens uppgift är att på ett opartiskt sätt bedöma värdet av anläggningen utifrån de befintliga 

och av er givna underlag som vi fått ta del av under inspektionen samt de intervjuer som skedde 13/4 

med KEMAB och 22/4 med Karlskoga Kommun. 

Konsulten ger också i rapporten råd och rekommendationer på nuläge och framtidsläge. 

Som underlag till arbetet så har kartmaterial, befintliga avtal, bilagor samt tjänsteskrivelse granskats. 

 

Riskanalys/slutord 
Uppdragets slutmål ligger under medelhög risk till hög risk och vår bedömning är främst kopplad till 

att det förekommer avtalsförhandling och osäkerhetsfaktorer i hur fortsatt hantering sker 

förvaltningsmässigt och ägarmässigt. 

Vår samlade bedömning är att erforderliga åtgärder och planer omedelbart bör verkställas när dessa 

finns på plats. Vi ser vidare ett fortsatt behov av att ni nyttjar extern kompetens för att säkerställa en 

mjuk övergång vid ev. ändring i ägarförhållandet. 

 

Utredare för rapport 
Joakim Hernmyr AFRY/Samhällsbyggnad 

010-5054683 

Patrik Jämtvall AFRY/Sektionschef El-design tillika elsäkerhetsansvarig Infrastructure Division 

010-5054614 

Bilagor 
Bilaga 1A Överlåtelseavtal 1998-06-25 

 1B Belysningsavtal 1998-06-25 

 1C Belysningsavtal gällande 2011-11-21 

Bilaga 2 Kartor 

Bilaga 3 Tjänsteskrivelse Kemab 2020-11-10 
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Bilaga 1A Överlåtelseavtal 1998-06-25 
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Bilaga 1B Belysningsavtal 1998-06-25 
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Bilaga 1C Belysningsavtal gällande 2011-11-21 
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Bilaga 2 Kartor 
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Områden med gatubelysning, landsbygdsområdet Karlskoga (20130508) 

 

 

 



                    22 (26)  

 

             Författare:  Patrik Jämtvall AFRY Joakim Hernmyr AFRY 
 

Bilaga 3 Tjänsteskrivelse Kemab 2020-11-10 
TJÄNSTESKRIVELSE 

2020-11-10 

Dnr: KEN 2020/47                                                                       Karlskoga kommun 

                                                                                                                      Samhällsbyggnads 

                                                                                                                      691 83 Karlskoga 

 

 

 
Angående Gatubelysning 

 
Bakgrund 

Karlskoga Elnät tog över gatubelysningen av Karlskoga kommun 1998-01-01 till en 

köpesumma om 4 882 000 kr. Därefter har ett antal avtal skrivits om 3 år i taget, där 

Karlskoga Elnät AB åtagit sig att sköta belysningen av de numera cirka 9 000 

ljuspunkterna i Karlskoga. De löpande belysningsavtalen har de senaste åren även 

statuerat vissa investeringar i gatubelysningsnätet. 

 

I nuläget finns det 8 785 ljuspunkter fördelade enligt följande: 

 Landsbygd: 363 st 

 Bostadsgator: 6 300 st 

 Leder: 329 st 

 Cykelbanor, skolor, parkeringar: 1 793 st 

 

 Därutöver tillkommer Bostadsrättsföreningar: 485 st 
 

Att sköta gatubelysningen omfattar allt från att laga kabelfel, rondering av hela gatube- 

lysningsnätet två gånger om året, hantering av felanmälningar såväl via kundtjänst som 

själva fysiska lagningen. Vidare köper bolaget in och utför utbyten/installation av inve- 

steringar, såväl utbytes som nyinvesteringar. Deltar på Purple Flag möten om trygg och 

säker stad, med tillkommande aktiviteter och eventuella ändringar i gatubelysningen. 

 

Nuläge 

Nuvarande avtal om gatubelysning tecknades i slutet av 2011 och gick ut 2014-12-31 och 

därefter infann sig 3-årig automatisk förlängning om inte avtalet sades upp senast 6 

månader innan nästa period gick ut. 

 

I maj 2019 så sa Karlskoga Elnät AB skriftligen upp avtal med gatubelysning som då går ut 

2020-12-31. 

 

Priset för detta gatubelysningsavtal är då detsamma som sedan utgången av 2014, dvs 5 900 

kkr/år. I det uppsagda avtalet skulle investeringar i gatubelysning ske med 1 Mkr årligen. 

 

 

Vägverket och belysning på landsbygd 

Ägarförhållandena för landets belysningsanläggningar på det statliga vägnätet är idag 

komplicerade. Till viss del är det staten genom Trafikverket som äger belysning, men i de 

flesta fall är det kommunerna som svarar för den belysning som inte är Trafikverkets. 
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Trafikverket har beslutat att de inte kan erbjuda kommuner att överlämna kommunala 

belysningsanläggningar längs statliga vägar inom närtid. Detta mot bakgrund av att det 

saknas medel för att finansiera ett övertagande. Trafikverket menar på att frågan ska 

hanteras i kommande strategiska åtgärdsplaneringen. 

 

För kommunerna (även för oss i Karlskoga) innebär beslutet fortsatt huvudmannaskap av 

kommunalt ägd belysning längs statlig väg. 

 

Karlskoga Elnät planerar att rasera kommunal vägbelysning på vägsträckor där 

Trafikverket är väghållare. Bolagets bedömning är att nedanstående etapper (där 

Trafikverket är väghållare) skall raseras eftersom belysningen är ålderstigen, inte 

personsäker och skulle utgöra en stor kostnad att investera i för att klara dagens- och 

kommande krav: 

 

 Sträcka Smedstorp-Högåsen-Stråbergsmyren och från Linnebäck mot Åsbergsviken. 

 Några vid Timsbron, ett antal i Granbergsdal och sträckan Granbergsdal- 
Lerängskorset. 

 Genom Öfalla, sträckan Utterbäck-Sibberboda och ett fåtal på Kosia. 
 

Utöver dessa sträckor avser Karlskoga Energi & Miljö att rasera ytterligare några mindre 

anläggningar av samma anledningar som ovan men med den skillnaden att det inte är 

Trafikverket som är väghållare. 

 

Det gäller följande områden: 

 Ett mindre antal vid Lonnhyttan (ej skolvägen). 

 Längs gamla Lokavägen med undantag för sträckan Korset i Tavlan och Kapellet. 

 Ett mindre antal i Kedjeåsen. 
 

I kostnaderna nedan är inte medtaget kostnad för vare sig rasering, eller utbyte av ovan 

specificerade sträckor för att nå dagens och kommande krav. 

 

 

Investeringar i belysningsnätet - historiskt 

 Samtliga kommunens gång- och cykelvägar (GC) samt vägtunnlar är numera 
utrustade med vandalsäkerbelysning. 

 Byte av ca 65-70 procent till LED-armaturer. 

 Utbyte stolpar sen 2014. 

 Julbelysning sen 2014 avser enbart arbete, då kommun sköter inköp av materiel. 

 Byte av styrsystem till gatubelysningen när bolaget installerade mätarna förra 
gången. 

 

För genomgång av anskaffningsvärden, avskrivningar och restvärde sedan övertagande 

1998, se bilaga 1 

Vad påverkar kostnader för gatubelysning 

 Elabonnemang till antalet 165 st. Med den fasta och rörliga delen kostar detta 
årligen cirka 2 100 kkr årligen med nuvarande elnätspris. 

 Elhandeln för energimängden cirka 2 900 000 kWh/år kostnad beroende av 
elhandelspris. 

 Elektriker som sköter löpande underhåll. 

 Fordon, såsom korgbil med avskrivningar och driftskostnad. 
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 Kundtjänst, mottagande av felanmälan. 

 Administration. 

 Investeringsunderhåll av nuvarande infrastruktur för gatubelysning såsom: 

˗ Belysningskabel 365 km, antagande om byte efter 70 år ganska lång tid för kabel i 
mark, då ska 5 km bytas årligen = 3 000 kkr/år 

˗ Belysningsarmaturer 9 000 st livslängd ca 30 år, årligt byte på 400 st. 
Investering ca 950 kkr per år. 

˗ Belysningsstolpar 9 000 st - beräknad livslängd 40 år. Investering ca 1 125 kkr 
årligen. 

 

Övriga påverkande faktorer – ej inkluderade i indikativ kostnadsbild nedan 

 Belysningsstrategin, som Samhällsbyggnads har ansvar att ta fram i samråd med 
bland annat bolaget. Den ska enligt Kommunstyrelsen ledningskontor beslut 2019- 
11-05 vara klar senast 2020-21-31. Bolaget har inte sett några utkast eller bjudits in 
till några möten kring belysningsstrategin. 

 Julbelysning – som ökat kraftigt de senaste 10 åren. Med detta menas antal 
ljuspunkter i staden. För att beräkna arbetet för upp- och nedtagning. Materialet har 
tidigare Karlskoga kommun stått för avseende julbelysningen. 

 Arbetet med Purple Flag och trygg och säker stad. 

 Vägverket och rivning, övertagande eller behållande (det sistnämnda kräver 
investeringar) av belysning på delar av landsbygden. 

 Flytt av belysningscentraler ut ur nätstationerna och in i ett nytt belysningsskåp. 
Belysningscentral + arbete 50 000 kr gånger 165 centraler, ca 8 till 10 milj. 

 

Ny indikativ kostnadsbild 

 Bolaget har ännu inte sammanställt en offert. Pga många utestående frågor bla; 

˗ Belysningsstrategin och dess påverkan 

˗ Vägverket och övertagande eller behållande av belysning på landsbygd. 

 Däremot indikerar den totala kostnaden för Karlskoga Kommun bör utgöras sig av 
11-13 Mkr/år. Då ingår: 

˗ Investeringar i nätet om knappt 6 Mkr 

˗ Kostnad för Elnät = överföringsavgift 

˗ Kostnad för Elhandel 

˗ Kostnad för administration 

˗ Kostnad för personal, korgbil, och löpande slitage 

 Det ingår inte 

˗ Julbelysning 

˗ Utveckling av belysning som ett resultat av belysningsstrategin. 
 

Karlskoga kommun övertar gatubelysningsnätet  

 Bolaget har fått frågan av Karlskoga kommun om att kommunen skulle överta 
gatubelysningen. 

 Bolaget ställer sig positiva till att diskutera detta. 

 Ärendet har inte varit i bolagets styrelse ännu. 

 Ersättningen för detta bör endast utgöras av det bokförda värdet 
för gatubelysningen samt flytt av belysningscentraler. 

˗ Det bokförda värdet uppgår per Okt 2020 till 17,6 Mkr. Se bilaga 1. 
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˗ Flytt av belysningscentraler ut ur nätstationerna och in i ett nytt belysningsskåp. 
Belysningscentral + arbete 50 000 kr gånger 165 centraler summerar till 

ytterligare ca 8 till 10 Mkr. Detta är helt nödvändigt att genomföra för att kunna 

separera parternas mellanhavanden och praktiska arbete om Karlskoga kommun 

övertar huvudmannaskapet och driften av gatubelysningen. 
 

Nästa steg 

Arbeta vidare med två parallella spår som utgör att både arbeta med ett nytt avtal. 

Alternativt att arbeta med att låta Karlskoga kommun överta gatubelysningsnätet med 

ljuspunkter. 

 

I det fall parterna inte kommer överens om ett nytt avtal innan den 31/12 2020 så 

föreslår vi att vi fortsätter med nuvarande avtal i 3 månader tom (2020-03-31), med en 

indexering om + 23%. Detta baseras på 3% årlig indexhöjning from 2015-01-01. Nytt 

årsbasispris blir då 7 257 000 kr. Vilket för kvartal 1 blir 1 814 250 kr plus moms. 
 

Med vänlig hälsning 

 

Karlskoga Energi & Miljö AB 

 

Sebastian Cabander 
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År Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Restvärde 

1996 1 419 833 -1 419 833 0 

1997 539 517 -539 517 0 

1998 4 463 000 -4 463 000 0 

1999 411 384 -411 384 0 

2000 2 620 077 -2 616 375 3 702 

2001 2 721 588 -2 699 174 22 414 

2002 539 366 -517 460 21 907 

2003 266 699 -225 579 41 120 

2004 335 632 -267 115 68 516 

2005 503 142 -375 154 127 988 

2006 1 029 808 -716 576 313 232 

2007 467 221 -301 759 165 462 

2008 705 872 -420 581 285 291 

2009 450 999 -246 171 204 829 

2010 964 025 -477 996 486 030 

2011 1 858 134 -828 418 1 029 716 

2012 1 543 546 -610 987 932 559 

2013 1 676 750 -579 875 1 096 875 

2014 1 661 752 -491 601 1 170 151 

2015 2 193 771 -539 301 1 654 470 

2016 2 276 188 -445 754 1 830 434 

2017 2 751 721 -386 481 2 365 241 

2018 2 537 427 -243 170 2 294 257 

2019 2 134 189 -97 817 2 036 373 

2020 1 457 374  1 457 374 

Totalsumma 37 529 015 -19 921 078 17 607 941 
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1. Bakgrund  

I tjänsteskrivelse KS 2021-00422 ”Begäran om yttrande kring gatubelysning” beskrivs 
hur uppdrag har givits till konsultföretaget AFRY att utreda nuvarande status i den 
befintliga belysningsanläggningen i Karlskoga och det avtal som finns mellan parterna 
Karlskoga kommun och KEMAB. Utredningen har redovisats i form av en rapport 
”Utredning och intervjuer avseende nuläge – Belysningssystem och markområden samt 
ansvarsfrågor.” 
 
I tjänsteskrivelsen (KS 2021-00422) beskrivs hur kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige behöver få ett genomarbetat förslag till åtgärd utifrån utredningen. 
Vidare beskrivs att utredningen därför skickas för yttrande till KEMAB:s styrelse samt 
till Samhällsbyggnadsnämnden. Yttrandena ska finnas tillhanda senast 30 juni 2021. 
 
Denna tjänsteskrivelse syftar till att från KEMAB:s sida att kommentera utredningen, 
belysa överväganden och konsekvenser samt presentera ett förslag till åtgärd. 
 

1.1 Föreslagna åtgärder i utredningen 

I utredningens initiala sammanfattande del föreslås följande åtgärder (AFRY:s 
formuleringar): 
 

1. För att förfoga över belysningsanläggningen och ges en större möjlighet till 
påverkan beträffande ekonomi, funktion, styrning, utseende och drift etc. 
föreslår vi att Karlskoga kommun övertar belysningsanläggningen från Kemab, 
detta kräver god och ordnad övergång mellan parterna. Ur ett 
medborgarperspektiv, trygghetsperspektiv och inte minst ur ett barnperspektiv 
så anser vi att kontroll över denna anläggningsdel är ett måste för att uppfylla 
det som medborgarna förväntar sig genom trygg belysning och ökad säkerhet. 

2. Med hänsyn till de eftersatta reinvesteringarna föreslår vi vidare att ingen 
köpeskilling utgår till Kemab, se mer under ekonomiavsnittet. 

3. Kostnader för att separera näten föreslås delas lika mellan Karlskoga kommun 
och Kemab, se mer under ekonomiavsnittet. 

4. Fram till tidpunkten för ett övertagande föreslår vi att det kostnadsförslag som 
anges i Kemabs tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-10 följs, se bilaga 3, samt att 
arbetet med punkterna enligt sida 5 ”Förslag och råd” inleds. 

 

KEMAB anser att åtgärder enligt punkt 2 och 3 ovan ligger helt utanför utredningens 

uppdrag. Denna tjänsteskrivelse tillbakavisar dessa åtgärder helt.  
 

2. KEMAB:s sammanfattning  

Utredningen innehåller ett antal betydande felaktigheter och allvarliga brister inklusive 
flera väsentliga faktafel. Vidare saknas helt en genomgång eller analys av de ekonomiska 
och redovisningsmässiga konsekvenserna av förslagen i utredningen. Faktafelen och 
utredningens framställan verkar syfta till att överta gatubelysningen till ett underpris.  
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De i utredningen påstådda allvarliga anmärkningarna tycks tas som intäkt för att 

Karlskoga kommun ska få ekonomiska fördelar i förvärvet av gatubelysningen på 

bekostnad av sitt helägda bolag, vilket måste sägas är ett märkligt beteende. Det finns 

inte heller något bärande argument i utredningen för att KEMAB ska svara för 

kostnaden att separera nätet, om så sker så innebär ju detta en subvention under 

marknadspris.  

 

KEMAB anser att utredningens föreslagna åtgärder enligt punkt 2 och 3 ovan ligger 

helt utanför utredningens uppdrag, särskilt när konsulten inte har medtagit 

konsekvenserna av dessa förslag. Denna tjänsteskrivelse tillbakavisar dessa åtgärder 

helt.  

 
I sin nuvarande utformning är utredningen helt enkelt inte lämplig att ligga till grund 
för ett beslut i frågan. Det finns inget skäl till ett akut beslut, det föreligger ingen fara 
för varken liv eller egendom. Kommunstyrelsens ledningskontor eftersträvar ”ett 
genomarbetat förslag till åtgärd utifrån utredningen”. Vidare bör eftersträvas en lösning 
i god ordning för att verkligen förstärka medborgar- och trygghetsperspektivet, och 
även barnperspektivet. Detta kan mycket väl uppnås genom nedanstående förslag från 
KEMAB. Ett förhastat beslut byggt på dåligt underlag medför hög risk för dels 
ekonomisk skada för kommunkoncernen och dels utgör en sämre grund för den 
erforderliga täta samverkan mellan KEMAB och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
Karlskoga kommun. 
 
I Samhällsbyggnads remissvar kan man även läsa att kommunen måste anställa nya 
medarbetare för att hantera ett eventuellt övertagande av gatubelysningen. Detta 
samtidigt som KEMAB måste säga upp alternativt ställa om personal till att utföra 
andra arbetsuppgifter inom KEMAB. Detta resulterar i att vi inom kommunkoncernen 
ökar de totala kostnaderna. Detta kommer i slutändan att bli dyrare för invånarna i 
Karlskoga.  
 
I det fall man avser gå vidare med övertagande är en oberoende värdering av 
gatubelysningen ett krav. 
 
En väsentlig fråga där KEMAB och utredningen dock är av samma uppfattning gäller  
det totala årliga ekonomiska engagemanget för utgifter och investeringar som krävs för 
att driva gatubelysningen. Utredningen bedömer den vara 11,5 Mkr/år. Detta stämmer 
helt överens med KEMAB:s uppfattning och tidigare tjänsteskrivelse till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. I KEMABs tjänsteskrivelse daterad 2020-11-10 
bedömer KEMAB detta totala belopp till 11-13 Mkr/år. 
 

KEMAB har under åren följt de avtal som funnits mellan KEMAB och kommunen 

avseende gatubelysningen, samt att i avtalet när KEMAB förvärvade gatubelysningen 

från Karlskoga kommun anges att Karlskoga kommun har rätt att under vissa 

förhållanden, bl a förändring av ägarskapet i Karlskoga Elnät AB eller ”i det fall det ej 

finns ett gällande belysningsavtal mellan kommunen och bolaget” och då till 

planmässigt restvärde. Yttermera fastslogs att ansvaret för att belysningsavtalet 



 

Yttrande/Tjänsteskrivelse 4 (11) 

2021-06-23  

 

 

 

 

fullföljdes enligt riktlinjerna delegerades till en grupp om 4 personer, varav kommunen 

hade två ledamöter. 
 
KEMAB anser att följande är en väg framåt: 

 Färdigställ i samråd mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och KEMAB en 
belysningsstrategi för kommunen. Därefter kan vidare utredningar göras kring 
belysningen, ägarskap, drift och storlek på investeringar.  

 Samverka för att få fram ett gemensamt förslag till koncept mellan KEMAB och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Därefter ett yttrande från nämnd och bolagets 
styrelse. Slutligen eventuellt KF-beslut.  

 Under utredningstiden förlängs dagens temporära avtal mellan samhällsbyggnad 
och KEMAB avseende kostnader och investeringar. Det är möjligt att gemensamt 
diskutera en upprampning av kostnader och investeringar över tid.  

 Parallellt även utreda olika koncept, inkluderande en bolagisering av 
gatubelysningen, eventuellt övertagande av kommunen samt hur drift, underhåll 
och investeringar skall hanteras på bästa sätt.  

 Avseende gatubelysningen på landsbygden måste politiska beslut fattas om åtgärder 
och överenskommelse av kostnader baserat på en särskild rapport upprättad i 
samråd mellan samhällsbyggnad och KEMAB varefter beslutade åtgärder snarast 
påbörjas. 

 Ett ytterligare alternativ som kan utredas är att kommunen enligt ovan övertar 
ägarskapet av belysningen men att löpande underhåll och förvaltning sköts av 
KEMAB.  

 I framtagning av konceptet ingår en kompletterande utredning av en auktoriserad 
revisor kring såväl en oberoende värdering av gatubelysningen samt de ekonomiska 
konsekvenserna för såväl kommunen och KEMAB-koncernen.  Denna utredning 
skall även belysa rättsförhållandet avseende styrelsens ansvar i tänkt koncept. 

 

3. Beslutsunderlag 

 Styrelseprotokoll KEMAB, daterat 2021-06-23 

 Aktuellt yttrande/tjänsteskrivelse (detta dokument), daterat 2021-06-23 

 AFRY:s ”Utredning och intervjuer avseende nuläge – Belysningssystem och 
markområden samt ansvarsfrågor”, ej daterad 

4. KEMAB:s kommentarer på utredningen 

4.1 Punkter där KEMAB håller med 

 Belysningsstrategi 

Kommunen saknar en belysningsstrategi. Den i utredningen föreslagna punkten 1 

ges bättre förutsättningar att lösas genom att först ta fram den beslutade 

belysningsstrategin. Därefter gå vidare med utredningar och beslut. Detta påpekas i 

tjänsteskrivelsen daterad 2020-11-10. Både att belysningsstrategin påverkar 

omfattning och kostnaden för uppdraget att driva gatubelysningen. Samt att 
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KEMAB inte bjudits in till några möten avseende detta, vilket bolaget skulle ha 

blivit. 

 Gatubelysningen behöver uppdateras och förnyas 
Detta är anledningen till att KEMAB i maj 2019 sa upp avtalet för omförhandling. 
Detta då det nuvarande avtalet inte ger täckning för de kostnader och investeringar 
som gatubelysningen kräver. 

 Landsbygden, vissa delar 
På landsbygden finns det delar som KEMAB länge föreslagits ska rivas alternativ 
föras över till Trafikverket eller aktuell vägförening. Detta stämmer, det framgår 
även i bolagets tjänsteskrivelse från 2020-11-10, men här har kommunen inte mött 
upp i en konstruktiv diskussion – således har det inte varit möjligt att specificera 
omfånget och arbeta vidare mot en lösning för landsbygdens belysning. 

 Den totala utgiften att driva nätet  
Den del som avser löpande in-/ reinvesteringar per år på ca 6,8 Mkr plus löpande 
driftskostnader per år på ca 4,7 Mkr. Detta ger en total årskostnad på ca 11,5 Mkr 
vilket stämmer mycket väl med den av KEMAB uppskattade årskostnaden i ett 
eventuellt nytt avtal mellan KEMAB och kommunen. Detta har KEMAB 
informerat kommunen om både muntligt och i tjänsteskrivelse daterad 2020-11-10. 
Den ersättningsnivån (11-13 Mkr/år) krävs för att ur ett medborgarperspektiv, 
trygghetsperspektiv och barnperspektiv ge en god och kvalitativ gatubelysning. 

 Ökat behov av investeringar 
KEMAB håller också med om att investeringarna i gatubelysningen måste öka 
kraftigt. Detta är en anledning till att belysningsavtalet sades upp i maj 2019 – för 
att förhandla fram ett nytt avtal som ger utrymme till de investeringar som krävs för 
att upprätthålla en god gatubelysning i Karlskoga kommun.  

 
 

4.2 Punkter där KEMAB ej håller med 

 Kostnad för att särskilja gatubelysningen 
Kostnadsbedömningen för att flytta ut belysningen ur nätstationer är endast grovt 
uppskattat till 50 000 kr/central. KEMAB håller inte med om att detta är möjligt att 
göra mer kostnadseffektivt som utredningen påpekar. Det är kostnader för tex 
grävtillstånd a 10 000 kr/plats, asfalt kostnad per plats, själva grävarbetet, material, 
arbete med elinstallationen, osv). Vidare kan inte eventuell extern entreprenör 
släppas in på dessa ställen då personal från KEMAB måste närvara pga elsäkerhet 
och skyddsvärda objekt.  

 Påstått eftersatt underhåll 
Att KEMAB skulle ha medvetet eftersatt underhållet. KEMAB har följt 
belysningsavtalet som stipulerar för 1 Mkr i investeringar med fokus på att byta till 
mer energisnål belysning. För att öka underhållet och investeringar i nätet lämnade 
KEMAB en uppsägning på avtalet i maj 2019. Detta kräver i sin tur en 
omförhandling om ett nytt avtal med ökad kostnad för kommunen. KEMAB kan 
inte ta investeringar i gatubelysningen som det inte finns ekonomisk täckning för 
detta i avtalet mellan KEMAB och kommunen. 
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Det ska vidare påpekas att då belysningsavtalet förnyades år 2012 angavs att  

”arbetet och ansvaret för att avtalet villkor och intentioner kommuniceras och 

uppfylls svarar en arbetsgrupp”. Denna arbetsgrupp bestod av 4 medlemmar, två 

från vardera parten. Vidare så fastslogs de årliga investeringarna återigen till 1 

Mkr/år i det uppdaterade avtalet. 

 

 Vidare om eftersatt underhåll om 80 Mkr 

 

Det har i rapporteringen av anläggningens status talats om ett stort belopp i 

eftersatta reinvesteringar, dvs kraftigt akut behov att  förnya gatubelysnings-

anläggningen. 

 

Gällande det påstådda behovet att omedelbart förnya gatubelysningsanläggningen 

ser vi det som en mycket dålig lösning.  

 

Akuta antal fel på anläggningen är hanterbara just nu men kommer att bli ett 

framtida problem. Reinvestering bör ske strukturerat ihop med elnätet där det också 

finns ett löpande behov av utbyte av gammalt kablage samt förstärkning för att 

möta de prognoser som finns för både ökade effekttoppar och ökning av total 

energin i nätet.  

 

Reinvesteringsbehov finns och det är vad Energi & Miljö försökt förmedla, det 

mest akuta skall självklar prioriteras med den indikerade utökningen av budget/ 

årskostnad. Samtidigt med akuta åtgärder måste en reinvesteringsplan ihop med 

elnätet sättas för att möta de behov vi belyser på ett så kostnadseffektivt sätt som 

möjligt.  

 

Reinvestering ihop med elnät bör vara det effektivaste sättet att förnya 

belysningsnätet. Att inte göra på detta sätt kommer en stor kostnad läggas på 

elnätskollektivet och skattebetalarna i Karlskoga kommun. 

 

Ett beräknat återanskaffningsvärde på hela gatubelysningsanläggningen kan, med av 

konsulten angivna priser per enhet, beräknas till strax över 220 MSEK. Mot denna 

bakgrund och påstående om eftersatta reinvesteringar föreslår konsulten de årliga 

investeringarna till 6,8 MSEK. Detta torde tyda på en utbytesplan över en mycket 

lång tid, varför den föreslagna ekonomin inte överensstämmer med påståendet av 

eftersatta reinvesteringar. 

 

 Landsbygden, ”farliga anläggningar” 
Gällande de elanläggningar som finns på landsbygden och som anges som farliga så 
har KEMAB framfört att ett flertal av dessa anläggningar bör rivas. Här har dock 
inte kommunen återkopplat kring huruvida detta är ok eller om anläggningarna 
istället ska renoveras. Detta är ett kommunalt beslut att fatta beslut vilka delar som 
ska rivas. Det framgår även i bolagets tjänsteskrivelse från 2020-11-10. Eventuellt 
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ska Trafikverket ta över en del av den här gatubelysningen. Men då måste den vara i 
ett visst skick, annars ska den rivas, eller behållas i ”kommunal” ägo.  

 Ansvar för belysningsavtalets uppfyllande 
Det framställs som om det eftersatta underhållet enkom har skett under de drygt 20 
år som KEMAB har ägt anläggningarna. Men här anges inte statusen på 
anläggningarna när KEMAB övertog gatubelysningen 1998 – KEMAB anser att 
eftersatta anläggningsdelar avseende gatubelysningen förekom redan då.  

 Felaktiga avskrivningstider 
I rapporten anges helt felaktiga avskrivningstider som KEMAB skulle använda sig 
av. I rapporten anges bl.a. 70 år för kabelbyten. Rapportförfattarna kan eventuella 
blanda ihop den tekniska livslängden för de olika komponenterna i ett 
belysningsnät. Detta är inte detsamma som den avskrivningstid KEMAB enligt god 
bokföringssed skriver av tillgångarna på.  
 
De avskrivningstider som KEMAB använder sig av för gatubelysningen stämmer 
enligt god redovisningssed i anläggningsredovisningen och är; 

˗ Armaturer – 20 år 

˗ Optokabel – 10 år 

˗ Stolpar – 25 år 

˗ Styrningsutrustning – 10 år 
 

 Reinvesteringsplan 

Det står att föreslagna åldrar finns i avtalet och löpande byte ej har utförts. Detta är 

direkt felaktigt.  Det finns ingen reinvesteringsplan i avtalet endast att investeringar 

för högst 3 miljoner under avtalsperioden (motsvarar 1 Mkr per år) ska utföras. 

Vidare står det i gatubelysningsavtalet att dessa investeringar ska ha fokus på byte 

till energibesparande belysning.  
 
För avtalsperioden 2012-2020 har KEMAB investerat 18,3 Mkr. Detta är strax över 
2 Mkr per år. KEMAB har således investerat nästan dubbelt så mycket som vad 
avtalet stipulerar. 

 

Båda parter (KEMAB och kommunen) har varit överens om avtalet och skötseln av 

gatubelysningen 1998 och 2011 när gatubelysningsavtalen ingicks. Därefter har 

KEMAB påtalat att det inte kommer att fungera över tid då investeringarna blir för 

låga för att hålla gatubelysningen i fullgott skick. Dock framställs det i rapporten 

som att KEMAB inte har skött gatubelysningen enligt ordning. 

 

 Styrsystem saknas 

Det påstås felaktigt i utredningen att det saknas ett styrsystem för gatubelysningen. 

KEMAB har låtit installera ett digitalt styrsystem (Vision air, Kamstrup) för 

gatubelysning under våren 2021, till en kostnad av 320 000 kr.  
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5. Konsekvens vid överlåtelse under marknadspris 

De anläggningstillgångar som anskaffats under de år som KEMAB ansvarat för 
verksamheten har skrivits av enligt god redovisningssed och med rimliga avskrivnings-
tider. Anläggningstillgångarna återfinns i det redovisade anläggningsregistret där det 
bokförda värdet per 2020-12-31 uppgick till 17,6 Mkr. Av dessa har 90% eller 15,8 Mkr 
anskaffats de senaste 10 åren. Det innebär att det marknadsmässiga värdet på dessa 
tillgångar torde uppgå till lägst det bokförda värdet. Skulle KEMAB överlåta de aktuella 
anläggningstillgångarna utan ersättning så får det såväl ekonomiska som skattemässiga 
konsekvenser för KEMAB. En överlåtelse till underpris medför enligt bolagets revisor 
en uttagsbeskattning hos KEMAB samt en reaförlust som bolaget måste täcka med eget 
kapital. Det finns inget ackumulerat eget kapital som hänför sig till 
gatubelysningsverksamheten så det blir elnätsverksamheten som måste täcka den förlust 
som uppstår, vilket inte stämmer med den avgiftsreglerade verksamheten som Elnät 
bedrivs under.   
 

6. Kommentarer på ”Förslag och råd” 

Det föreslås att kommunen ska anställa en belysningsansvarig tillika Elinstallatör för 

regelefterlevnad enligt ESL 2016:732. Denna roll i den nya elsäkerhetslagen är kopplad 

till auktorisationen (det som tidigare benämndes behörighet) och är inriktad på 

elinstallationsföretag. Syftet är att styra utförande av elinstallationer, vilken kompetens 

företaget som utför installationen måste ha, hur kompetensen hos dem som utför 

arbetet säkerställs samt krav på egenkontrollprogram för verksamheten. 

 

Med den nya elsäkerhetslagen är det dock precis som i den tidigare fortsatt rollen 

Anläggningsinnehavare som ansvarar för anläggnings utförande, fortlöpande och 

eventuell särskild kontroll samt arbetet på och vid anläggningen. I det aktuella fallet 

gällande gatubelysningsanläggningen bör det säkerställas att detta ansvar fångas och 

sätts i fokus. Det är snarare fråga om en drift och förvaltning av elanläggningar än en 

elinstallationsverksamhet. 

 

Ett bra sätt att fånga och få bra struktur för anläggningsansvaret är att tillämpa 

Energiföretagens EBR ESA (Elsäkerhetsanvisningarna) och delegera ansvar som 

Innehavare samt Elanläggningsansvarig inom verksamheten. 
 

7. Om gatubelysningen stannar kvar i KEMAB 

KEMAB motsätter sig inte att gatubelysningen övergår i kommunens ägo så länge det 
sker på marknadsmässiga villkor till minst det bokförda värdet, plus investering och 
tillhörande kostnad för att flytta ur belysningen ur nätstationer – detta för drift av 
annan part än KEMAB. Allt enligt tjänsteskrivelse daterat 2020-11-10 samt 
styrelseprotokoll. Dock är ett beslut att låta kommunen överta gatubelysningen ur flera 
perspektiv ett slöseri med gemensamma ekonomiska resurser inom kommunkoncernen. 
 

1. Inom KEMAB så samordnas arbeten med belysningsanläggningen med övriga 
arbeten som utförs av KEMAB. Detta innebär att elkablar till 
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belysningsanläggningen kan bytas samordnat med VA-utrustning, 
fiberanslutningar eller andra elkablar inom elnätet. Om detta läggs på 
entreprenad eller på annan aktör så minskas effektiviteten samtidigt som 
kostnaden ökar. Dessutom finns risken att t.ex. vägar och trottoarer kommer att 
grävas upp flera gånger i följd utan samordning. 

a. Olika aktörer för elnät och gatubelysning kan ge mycket stor negativ 
påverkan för kommunen och invånarna. I kabelstråken runtom i 
kommunen finns kablage för belysning, fördelningsnät och 
högspänning. Kablage som planerar att bytas i en nära framtid. Att göra 
detta vid olika tillfällen utan gemensam kontroll och samordning, och av 
olika aktörer ger kostnader som får summorna i utredningen att framstå 
som felräkningspengar. 

2. Den faktiska utgiften för att driva, underhålla och reinvestera i gatubelysningen 
blir inte mindre för att gatubelysningen flyttas in i kommunens ägo. Där är såväl 
KEMAB som utredningen överens.  

3. Om kommunen lägger ut byten, investeringar och underhåll på entreprenad så 
lämnar ersättningen för dessa tjänster kommunens kassa. Har man kvar detta i 
KEMAB så stannar pengarna i kommunkoncernens gemensamma kassa.  

 
En möjlighet som skulle kunna undersökas är ett upplägg där kommunen äger 
anläggningarna men KEMAB fortsätter utföra drift och underhåll samt långsiktig 
anläggningsförvaltning och anläggningsutveckling (arbete med investeringar). 

8. Slutsats 

Utredningen innehåller ett antal felaktigheter och brister inklusive flera väsentliga 
faktafel. Vidare saknas helt en genomgång eller analys av de ekonomiska och 
redovisningsmässiga konsekvenserna av förslagen i utredningen. 

 

Vidare tillbakavisas rapportens påstående om eftersatta reinvesteringar och att ansvaret 

för detta helt skulle läggas på KEMAB. Bärighet för utredningens förslag att 

köpeskilling inte ska utgå till KEMAB vid kommunens eventuella förvärv av 

belysningsanläggningarna saknas. Till detta ska läggas även det under avsnittet Tidslinje 

(punkt 9 i detta dokument) redovisade överenskommelsen om hur eventuellt återköp 

ska gå till. 

 
En överlåtelse av anläggningstillgångarna i gatubelysningen till underpris kommer 
medföra en skattekonsekvens för KEMAB. För att undvika detta måste tillgångarna 
överlåtas till marknadsvärde. Detta bör sammanfalla med bokfört värde eller mer. Om 
kommunen följer utredningen och väljer att inte betala bokfört värde eller mer, så kan 
detta kompenseras med en utdelning. Frågan är då från var? Belysningsdelen har inget 
överskott att utdela ifrån och det är inte korrekt att det är elnätskollektivet eller någon 
annan del av KEMABs verksamheter som ska utdela till skattekollektivet.  
 
Vidare bör man också utreda hur en eventuell affär konstrueras så att det inte blir en 
negativ effekt beträffande momsen. Om KEMAB överlåter hel verksamhet kan detta 
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undvikas men om kommunen enbart tar över anläggningstillgångarna 
(inkråmsförsäljning) kan det uppstå en momspåverkan av negativ art. 
 
Inget av ovanstående berörs i utredningen varpå KEMAB bedömer att utredningen har 
stora luckor. I sin nuvarande utformning är det helt enkelt inte lämpligt att utredningen 
ligger till grund för ett beslut i frågan.  
 
En väsentlig fråga där KEMAB och utredningen dock är av samma uppfattning gäller  
den totala utgiften för att driva gatubelysningen inklusive investeringar. Utredningen 
bedömer den vara 11,5 Mkr/år. Detta stämmer helt överens med KEMAB:s 
uppfattning och tidigare tjänsteskrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden. I 
tjänsteskrivelsen daterad 2020-11-10 bedömer KEMAB kostnaden till 11-13 Mkr/år. 

9. KEMAB:s förslag till åtgärd 

I det fall Kommunen beslutar att gå vidare med övertagande av gatubelysning så är den 
nuvarande utredningen alltför bristfällig för att verka som ett beslutsunderlag. 
Utredningen innehåller dessutom ett stort antal faktafel. Därför bör följande då beaktas: 

 En kompletterande utredning krävs av en auktoriserad revisor kring de ekonomiska 
konsekvenserna. Färdigställ i samråd mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
KEMAB en belysningsstrategi för kommunen. Därefter kan vidare utredningar 
göras kring belysningen, ägarskap, drift och storlek på investeringar.  

 Samverka för att få fram ett gemensamt förslag till koncept mellan KEMAB och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Därefter ett yttrande från nämnd och bolagets 
styrelse. Slutligen eventuellt KF-beslut.  

 Under utredningstiden förlängs dagens temporära avtal mellan samhällsbyggnad 
och KEMAB avseende kostnader och investeringar. Det är möjligt att gemensamt 
diskutera en upprampning av kostnader och investeringar över tid.  

 Parallellt även utreda olika koncept, inkluderande en bolagisering av 
gatubelysningen, förvärv av kommunen samt hur drift, underhåll och investeringar 
skall hanteras på bästa sätt.  

 Avseende gatubelysningen på landsbygden måste politiska beslut fattas om åtgärder 
och överenskommelse av kostnader baserat på en särskild rapport upprättad i 
samråd mellan samhällsbyggnad och KEMAB varefter beslutade åtgärder snarast 
påbörjas. 

 Ett ytterligare alternativ som kan utredas är att kommunen enligt ovan övertar 
ägarskapet av belysningen men att löpande underhåll och förvaltning sköts av 
KEMAB.  

 I framtagning av konceptet ingår en kompletterande utredning  av en auktoriserad 
revisor kring såväl en oberoende värdering de ekonomiska konsekvenserna för såväl 
kommunen och KEMAB-koncernen.  Denna utredning skall även belysa 
rättsförhållandet avseende styrelsens ansvar i tänkt koncept. 

 

 

 

 
Sebastian Cabander, på uppdrag av styrelsenEnergi & Miljö AB 
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10. Tidslinje 

 
1. Karlskoga Elnät AB. Helägt dotterbolag till Karlskoga Energi & Miljö AB, 

förvärvade per 1 januari 1998 ”offentlig trafik- och parkbelysningsanläggning 

(benämnd Gatubelysningen)” från Karlskoga kommun. 

2. I detta avtal anges att Karlskoga kommun har rätt att under vissa förhållanden, 

bl a förändring av ägarskapet i Karlskoga Elnät AB eller ”i det fall det ej finns 

ett gällande belysningsavtal mellan kommunen och bolaget”. 

3. Karlskoga Elnät AB har tillämpad samma avskrivningsregler som Karlskoga 

kommun tillämpat innan försäljningen. 

4. Vid samma tidpunkt upprättades ett s k Belysningsavtal avseende de förvärvade 

anläggningarnas skötsel och ersättning för denna tjänst mellan parterna. 

5. Den 21 november 2011 förnyades Belysningsavtalet och ersättningen 

bestämdes för åren 2012, 2013 och 2014 till 5,8 Mkr respektive 5,85 Mkr 

respektive 5,9 Mkr. I beloppet angavs att kapitalkostnader för investeringar 

motsvarande 1 Mkr per år skulle inkluderas. 

6. Det senaste Belysningsavtalet har en giltighetstid om 3 år räknat från 2012-01-

01 och förlängning sker automatiskt 3 år i taget om inte någon av parterna 

skriftligt begärt uppsägning eller omförhandling minst 6 månader innan 

avtalstidens utgång. 

7. I maj 2019 sa Karlskoga Elnät AB skriftligen upp Belysningsavtalet med utgång 

31 december 2020. 

8. I en tjänsteskrivelse daterad 10 november 2020 påtalades att Belysningsavtalet 

upphör att gälla vid kommande årsskifte 2020/2021. Det förslogs även att 

befintligt avtal förlängs till utgången av mars 2021. Karlskoga kommun har inte 

återkommit om detta förslag. I tjänsteskrivelsen påpekades att den i avtalet 

angivna ersättningen är alltför låg, vilket var skälet till uppsägningen i maj 2019 

av Belysningsavtalet samt att vissa brister måste åtgärdas. 

9. Karlskoga kommun har därefter uppdragit till konsultföretaget AFRY att 

”utreda nuvarande status i den befintliga belysningsanläggningen i Karlskoga 

kommun och det avtal som finns mellan parterna”.  

10. Konsultföretaget AFRYs rapport delgavs från Karlskoga kommuns registrator 

KEMAB den 1 juni 2021 med krav på ett yttrande senast den 30 juni 2021.   



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1(3) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 63 Dnr 2021-00109  
 
Yttrande på utredning Gatu- och trafikbelysning 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni (§ 106 Dnr 2021 - 00422) att 

skicka utredningen kring belysningssystem och markområden samt 

ansvarsfrågor för yttrande till Karlskoga Energi och Miljös styrelse, samt 

Samhällsbyggnadsnämnden. Yttrandena ska vara kommunstyrelsens 

diarium tillhanda, senast den 30 juni 2021. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden stödjer utredningens förslag att Karlskoga 

kommun tar över belysningsanläggningen, för att kommunen ska ha egen 

kontroll över anläggningen och dess reinvesteringar. Nämnden påtalar att 

en förutsättning för ett konstruktivt övertagande av belysnings-

anläggningen är ett tydligt uppdrag mellan parterna. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden påtalar också att finansiering av organisation 

och drift av belysningsanläggning i kommunens regi, måste beräknas och 

budgeteras över tid. Ett behöver uppdrag behöver också ges till nämnden 

att skapa en organisation och skaffa kompetens kopplat till realistisk 

budget under Samhällsbyggnadsnämndens ansvar. Digitalisering av 

belysningsanläggningen behöver ingå i uppdraget till nämnden.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att uppdraget från kommunstyrelsen 

2019, att ta fram en belysningsstrategi, synkroniseras med processen för 

övertagandet av belysningsanläggningen och fokuserar på säkerhet och 

trygghet samt nytto- och trygghetsperspektiv. Samhällsbyggnads- 

nämnden föreslår därför att belysning ut ett konstnärligt perspektiv 

istället ska ingår i styrdokumentet för offentlig- och konstnärlig 

utsmyckning. 

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 juni 2021 

Kommunstyrelsens protokoll den 1 juni 2021, § 106. 

Rapport AFRY: Utredning och intervjuer avseende nuläge 

Belysningssystem och markområden samt ansvarsfrågor 

Karlskoga Kommun och Karlskoga energi och miljö 

 

Yrkanden 
Mika Takamäki (S) yrkade att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Ronnie Erhard (M) yrkade att ärendet skulle avgöras idag.      

 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

Propositionsordningar 
Ordförande fann att ärendet skulle avgöras under dagens sammanträde.      

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att Karlskoga 

kommun övertar belysningsanläggningen från Kemab. 

 

2. Med hänsyn till de eftersatta reinvesteringarna föreslår 

Samhällsbyggnadsnämnden att ingen köpeskilling utgår till Kemab. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kostnaderna för att separera 

näten delas lika mellan Karlskoga kommun och Kemab. 

 

4. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att uppdrag ges till parterna att 

formulera ett uppdrag för övertagandet där ansvar, roll och finansiering 

är tydligt. 

 

5. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att finansiering av organisation 

och drift över tid, av belysningsanläggning i kommunens regi, beräknas 

och budgeteras inom ramen för övertagandet. 

 

6. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att uppdrag ges 

samhällsbyggnadsnämnden att skapa en organisation, anställa kompetens 

och skapa underlag för budget.  

 

7. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att, då digitaliseringsperspektivet 

ingår i nämndens uppdrag, skapa en organisation och skaffa kompetens 

kopplat till realistisk budget för digitalisering. 

 

8. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att uppdraget från 

kommunstyrelsen 2019, att ta fram en belysningsstrategi, synkroniseras 

med processen för övertagande av belysningsanläggningen och fokuserar 

på säkerhet och trygghet samt nytto- och trafikperspektiv. 

 

9. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att belysning ur ett konstnärligt 

perspektiv ska ingå i styrdokumentet för offentlig- och konstnärlig 

utsmyckning. 

 

 

 

Staffan Dällerud (MP), Mika Takamäki (S), Jouni Slagner (S) och 

Anders Nyberg (V) deltog inte i beslutet. 
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Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Karlskoga energi och miljö 

 

 



 

 
 

 
Samhälle och Serviceförvaltningen 
Handläggare 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Yttrande över utredning avseende belysning 
Karlskoga kommun 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni (§ 106 Dnr 2021 - 00422) att 

skicka utredningen kring belysningssystem och markområden samt 

ansvarsfrågor för yttrande till Karlskoga Energi och Miljös styrelse, samt 

Samhällsbyggnadsnämnden. Yttrandena ska vara kommunstyrelsens 

diarium tillhanda, senast den 30 juni 2021. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden stödjer utredningens förslag att Karlskoga 

kommun tar över belysningsanläggningen, för att kommunen ska ha egen 

kontroll över anläggningen och dess reinvesteringar. Nämnden påtalar att 

en förutsättning för ett konstruktivt övertagande av belysnings-

anläggningen är ett tydligt uppdrag mellan parterna. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden påtalar också att finansiering av organisation 

och drift av belysningsanläggning i kommunens regi, måste beräknas och 

budgeteras över tid. Ett behöver uppdrag behöver också ges till nämnden 

att skapa en organisation och skaffa kompetens kopplat till realistisk 

budget under Samhällsbyggnadsnämndens ansvar. Digitalisering av 

belysningsanläggningen behöver ingå i uppdraget till nämnden.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att uppdraget från kommunstyrelsen 

2019, att ta fram en belysningsstrategi, synkroniseras med processen för 

övertagandet av belysningsanläggningen och fokuserar på säkerhet och 

trygghet samt nytto- och trygghetsperspektiv. Samhällsbyggnads- 

nämnden föreslår därför att belysning ut ett konstnärligt perspektiv 

istället ska ingår i styrdokumentet för offentlig- och konstnärlig 

utsmyckning.  

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 juni 2021 

Kommunstyrelsens protokoll den 1 juni 2021, § 106. 

Rapport AFRY: Utredning och intervjuer avseende nuläge 

Belysningssystem och markområden samt ansvarsfrågor 

Karlskoga Kommun och Karlskoga energi och miljö  
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Bakgrund  
Belysningsanläggningen köptes av Kemab 1998 till ett förutbestämt pris.  

Karlskoga Elnät AB åtogs sig att sköta belysningen av de numera cirka  

9 000 ljuspunkterna i Karlskoga. De löpande belysningsavtalen har de 

senaste åren även statuerat vissa investeringar i gatubelysningsnätet. 

 

Utredningen kring Karlskoga kommuns belysning har aktualiserats 

genom Karlskoga Energi och Miljös skrivelse angående gatubelysning, 

den 10 november 2020. Där konstateras att två spår är möjliga för att 

komma fram till en trygg och säker hantering av gatu- och 

trafikbelysning. 

 

1. Att arbeta fram ett nytt avtal, eller 

2. Att arbeta med att låta Karlskoga kommun överta 

gatubelysningsnätet med ljuspunkter. 

 

Uppdrag har därför givits till AFRY, av Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

att utreda nuvarande status i den befintliga belysningsanläggningen i 

Karlskoga kommun. Dessutom gavs uppdrag att utreda status i det avtal 

som finns mellan parterna Karlskoga kommun och Karlskoga energi och 

miljö (Kemab).    

 
Beskrivning av ärendet 
Belysningsanläggningen måste hållas i ett bra skick, utifrån ekonomiska, 

trafiksäkerhetsmässiga och trygghetsmässiga aspekter samt uppfylla 

myndighetskrav, för att vara säker. Utredningen har konstaterat att det 

finns ett stort reinvesteringsbehov. De planmässiga reinvesteringarna inte 

genomförts. Utredningen konstaterar även att det inte finns någon 

gemensam strategi och målsättning mellan kommunen och Karlskoga 

Energi och Miljö avseende förnyelse av stolpar, fundament och kablage. 

Det finns även oklarheter i samordning mellan parterna gällande målbild, 

funktion och gestaltning. Rapporten med bilagor ger därför förslag till 

olika förändringar.  

 

Förslag enligt rapport med bilagor 

1. Karlskoga kommun övertar belysningsanläggningen från Kemab, 

då kontroll över denna anläggningsdel är ett måste för att uppfylla  

det som medborgarna förväntar sig genom trygg belysning och 

ökad säkerhet. 

2. Med hänsyn till de eftersatta reinvesteringarna föreslår 

utredningen vidare att ingen köpeskilling utgår till Kemab. 

3. Kostnader för att separera näten föreslås delas lika mellan 

Karlskoga kommun och Kemab. 

4. Fram till tidpunkten för ett övertagande föreslås att det 

kostnadsförslag som anges i Karlskoga Energi och Miljös 

tjänsteskrivelse (2020-11-10) följs. Nytt årsbasispris blir då 7 257 

000 kr. Vilket för kvartal 1 blir 1 814 250 kr plus moms. 
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Oavsett ägarfrågan så föreslås följande åtgärder till kommunen: 

1. Anställning av en belysningsansvarig tillika Elinstallatör för 

regelefterlevnad enligt ESL 2016:732 i kommunen, med ansvar 

för förvaltning och drift. 

2. Inrätta ett belysningsråd som ovan är sammankallande för. 

3. Upprätta med intern eller extern kompetens, en belysningsstrategi 

med tillhörande plan samt därtill en gestaltningspolicy kopplat till 

belysning. 

4. En succesiv digitalisering takt i med att belysningsnätet förnyas 

och att man fasar in ett överordnat styrsystem. Detta ska också 

digitaliseras via kartsystem för att snabbt kunna få kontroll på 

service och underhåll på hela belysningsanläggningen inom  

kommunen. 

 
Beskrivning av förslag 
 

Överta belysningsanläggningen 
Samhällsbyggnadsnämnden stödjer att Karlskoga kommun tar över 

belysningsanläggningen, för att kommunen ska ha egen kontroll över 

anläggningen och dess reinvesteringar. Samhällsbyggnadsnämnden 

stödjer förslaget att övertagandet sker utan köpeskilling, 

Samhällsbyggnadsnämnden stödjer även att kostnaden för att separera 

näten delas i kostnad i enlighet med utredningens förslag. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden påtalar att en förutsättning för ett 

konstruktivt övertagande av belysningsanläggningen är att ett tydligt 

uppdrag formuleras mellan parterna. 

Samhällsbyggnadsnämnden stödjer att Kemab ersätts under processen, i 

enlighet med utredningens förslag och övriga överenskommelser som 

tydliggörs i uppdraget kring övertagandet mellan parterna. 

 
Skapa organisation och anställa kompetens 
Karlskoga kommun saknar i dagsläget organisation och kompetens för att 

sköta belysningsanläggningen.  

Samhällsbyggnadsnämnden påtalar att för att klara en framtida skötsel av 

belysningsanläggningen behöver uppdrag ges till nämnden att skapa en 

organisation under Samhällsbyggnadsnämndens ansvar. Kompetens 

måste anställas, i enlighet med utredningens förslag, som 

belysningsansvarig, tillika elinstallatör för regelefterlevnad enligt ESL 

2016:732, med ansvar för förvaltning och drift.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden påtalar att finansiering av organisation och 

drift över tid, av belysningsanläggning i kommunens regi, måste 

beräknas och budgeteras över tid. 

 

Digitalisering 
Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i utredningens ställningstagande 

att anläggningen behöver digitaliseras och dokumenteras, så det blir 
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möjligt att sköta den i framtiden. Nämnden ser också behovet av att lyfta 

den tekniska nivån på hela belysningsanläggningen och införa styrsystem 

som ger goda förutsättningar för underhåll och service.  

 

Detta gör att samhällsbyggnadsnämnden påtalar att 

digitaliseringsperspektivet ska ingå i uppdraget till nämnden att skapa en 

organisation och skaffa kompetens kopplat till realistisk budget, för att 

sköta belysningsanläggningen. 

 

Belysningsstrategi 
Uppdrag finns från kommunstyrelsen 5 mars 2019 § 74, att ta fram en 

belysningsstrategi. Uppdraget togs över av samhällsbyggnadsnämnden 

den 17 december 2019 med uppdrag om slutredovisning den 31 

december 2020. Uppdraget skulle genomföras i samarbete med Kemab, 

Kommunstyrelsens ledningskontor, fastighetsägare, näringsliv och 

KarlskogaHem. Detta uppdrag är påbörjat men har inte färdigställts. 

 

Därför föreslås att uppdraget att ta fram en belysningsstrategi ingår i 

processen om övertagande av belysningsanläggningen.  

Uppdraget att skriva förslag till styrdokument för belysning avser då 

säkerhet och trygghet för gatu- och trafikbelysning samt belysning ur ett 

nytto- och trygghetsperspektiv. 

 

Belysning ut ett konstnärligt perspektiv föreslås, enligt styrgruppen för 

offentlig- och konstnärlig utsmyckning, ingå i styrdokument för 

offentlig- och konstnärlig utsmyckning. Detta då det är ett annat 

perspektiv och en annan finansiering av frågan. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

Karlskoga kommun övertar belysningsanläggningen från Kemab. 

 

2. Med hänsyn till de eftersatta reinvesteringarna 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att ingen köpeskilling utgår 

till Kemab. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kostnaderna för att separera 

näten delas lika mellan Karlskoga kommun och Kemab. 

 

4. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att uppdrag ges till parterna 

att formulera ett tydligt uppdrag för övertagandet där ansvar, roll 

och finansiering är tydligt. 

 

5. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att finansiering av 

organisation och drift över tid, av belysningsanläggning i 

kommunens regi, beräknas och budgeteras över tid, inom armen 

för övertagandet. 
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6. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att uppdrag ges till nämnden 

att skapa en organisation, anställa kompetens och skapa underlag 

för budget.  

 

7. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att digitaliseringsperspektivet 

ingår i uppdraget till nämnden att skapa en organisation och 

skaffa kompetens kopplat till realistisk budget för digitalisering. 

 

8. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att uppdraget från 

kommunstyrelsen 2019, att ta fram en belysningsstrategi 

synkroniseras med processen för övertagandet av 

belysningsanläggningen och fokuserar på säkerhet och trygghet 

samt nytto- och trygghetsperspektiv. 

 

9. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att belysning ut ett 

konstnärligt perspektiv ska ingå i styrdokumentet för offentlig- 

och konstnärlig utsmyckning. 

 

 

Ulrika Lundgren 

Förvaltningschef 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Karlskoga Energi och Miljö 
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