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  Inledning 
 

”Det kommer aldrig att vara för sent för 

att göra så mycket som möjligt. Men ju 

längre vi väntar desto svårare kommer 

det att bli för våra barn och barnbarn att 

lösa problemen” 

Per Holmgren meteorolog 

Sävsjö kommun som organisation har 

en viktig roll att spela inom energi- 
och klimatarbetet genom sitt ansvar 

för fysisk planering, energiplanering, 
transporter, tillsyn samt drift av tek-

niska anläggningar.  

Kommunen har samtidigt goda möjlig-
heter att påverka utvecklingen och in-

spirera andra genom information, ut-

bildning och rådgivning. 

För detta krävs ett aktivt arbete in-

ternt men också ett samarbete med 
näringsliv och hushåll för att minska 

klimatpåverkan i kommunen som geo-

grafi. 

 

Åtgärder som bedöms ge störst effekt i 

kommunorganisationen är: 

 en översyn och effektivisering av alla 

kommunens fastigheter tillsammans 

med  

 en översyn och förändring av de kom-

munala transporterna.  

Åtgärder som bedöms ge störst effekt i 

Sävsjö som kommun är: 

 satsningar på miljövänliga transport- 

och kommunikationslösningar och 

 den hänsyn som tas vid all planering 

av samhällsbyggnad och infrastruktur. 

 

Det sätt som vi arbetar med energi- och kli-

matfrågor är alltså av betydelse för en hållbar 

samhällsutveckling i Sävsjö Kommun. Här 

finns en tydlig koppling till Utvecklingsstrate-

gin (US 2011)  inom kommunikationer, 

sysselsättning och näringslivsutveckling men 

också att Sävsjö ska vara en: 

 plats att växa och utvecklas på 

 plats för det gröna livet 

 plats att återvända till 

 plats för alla 

 plats för unika upplevelser 

 växtkraft och entreprenörskap 

 en plats för framtiden 

Tillsammans !  

Genom att upprätta en energi- och klimatstra-

tegi med handlingsplan arbetar Sävsjö kom-
mun för att nå de internationella, nationella 

och regionala klimatmålen. 

 



Kommunen som organisation bidrar 

med en relativt stor del av kommunens 

totala utsläpp av växthusgaser.  

Genom att se över energiförbrukning, 
tjänsteresor, transporter och inom ra-
men för upphandling ställa klimatkrav, 

kan egna verksamheter minska sin kli-

matpåverkan avsevärt. 

Kommunen spelar också en viktig roll 
vid informationsspridning och fortbild-
ning. Här är energirådgivaren och sam-

arbetet med energicentrum A6 och det 
nystartade energikontoret i Jönköpings 

län en viktig resurs. 

Energi -och Klimatstrategin skall ut-
mynna i ett antal handlingsplaner som 

också skall ha en koppling till Utveckl-

ingsstrategin. 

Konkreta projekt, investeringar och åt-
gärder skall arbetas fram och finnas 

med i ramen för kommande budgetar. 

 

Det ställningstagande som kommunen tagit i 

Borgmästaravtalet, Utvecklingsstrategin, 
Översiktsplanen mm och de aktiviteter som 

ska genomföras skall förmedlas ut till alla 

kommuninnevånare på ett bra sätt. 

Information kommer att spridas via kommu-
nens hemsida och genom olika arrange-
mang , mässor, workshops , tävlingar och 

kampanjer. Riktade insatser kommer att ge-

nomföras till olika målgrupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det fortsatta arbetet är det viktigt att kli-

matstrategin blir ett levande dokument med 

realistiska och genomförbara åtgärder . 

Handlingsplan med åtgärder ska därför följa 

det årliga budgetarbetet. På så sätt skapas 

ett kontinuerligt klimatarbete som ger ut-

rymme för utveckling och förbättring.  

 

 

 

 

 

Ansvar för genomförande: 

Kommunstyrelsen fattar beslut om arbetets 

inriktning och är ytterst ansvarig för arbetet. 

Kommunstyrelsen utser också en lednings-
grupp som fungerar som en styrgrupp som 

leder och följer upp arbetet.  

Arbetsgrupper bildas med utgångspunkt i 

uppdragets karaktär.  

Arbetet ska inordnas i ordinarie verksamhet, 
budgetarbete och framtagande av framtids-

planer / strukturplaner. En arbetsmodell för 

detta arbetas fram. 

Klimatkommunernas tips och råd om hur 
man kan arbeta med dessa frågor på ett 

strukturellt sätt ska vara vägledande. 

Samordnande funktion är utvecklingsavdel-

ningen. 

 

Följande kapitel beskriver de åtgärder som 
nämnder och bolag har för avsikt att ge-

nomföra. 
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Effektivare  

Energi 

användning 

 

Sävsjö kommunorganisation har ansökt 

och beviljats stöd till energieffektivise-
ring enligt förordningen om statligt stöd 
till energieffektivisering i kommuner och 

landsting (2009:1533).  

En förutsättning för stödet är att kom-

munorganisationen fastställer en stra-
tegi för energieffektivisering och aktivt 
arbetar för att genomföra strategin. 

Strategin ska innehålla mål för den ener-
gieffektivisering kommunen avser att 

uppnå till och med år 2014 och år 2020. 
Strategin ska även innehålla en hand-
lingsplan för arbetet med energieffektivi-

sering. 

 

Följande åtgärder har Sävsjö kommunorgani-
sation för avsikt att genomföra inom åtgärds-

området effektivare energianvändning: 

 

1)Energikartläggning 

En förstudie har genomförts under 2012 på 
ett representativt urval av kommunens fas-

tigheter. Syftet har varit att undersöka möj-

liga energibesparingar.  

Resultatet av förstudien ska utmynna i för-

slag på åtgärder och ligga till grund för en 

långsiktig investeringsplan. 
2) Energieffektivisering i egna byggna-

der. 

Samtliga kommunägda byggnader och an-

läggningar ska genomgå en analys om hur de 
på bästa sätt kan drivas energieffektivt. För-

slag på åtgärder ska tas fram ( exempelvis 
driftoptimering, ventilationsåtgärder, belys-
ningsåtgärder, energismart renovering). Åt-

gärderna ska genomföras enligt en fastställd 
plan där hänsyn har tagits till åtgärd i förhål-

lande till insatta medel, prioritetsordning och 
kommunens övriga framtids- och strukturpla-

ner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder för effektivare energianvändning 
kan handla om investeringar, nya arbetsme-

toder, organisation och kompetensutveckling. 

 

När det gäller investeringar ingår följande in-

vesteringar i investeringsbudgeten för åren 
2013-2017 ( antagen av kf  2012-11-19 ) 
som kommer att bidra till en effektivare ener-

gianvändning 

 Energisparande åtgärder fastigheter 

1 500 tkr 

 Utredning ventilation Ringgården 250 tkr 

 Byte av belysning i Familjebadet 200 tkr 

 Byte av belysning i Sävsjö ishall 500 tkr 

 Byte av tätskikt i Vrigstad skola, gamla 

delen 810 tkr 

 Ventilation Snickaregården 1 750 tkr 

 Ventilation Appelhagen, 1 100 tkr 

 Ombyggnad ventilation kök Rörvik 

skola, 2 000 tkr 

 Ventilation kommunalhus, äldre del 850 

tkr 

 Byte av belysning eljusspår 750 tkr 

 



 

3) Stöd till energieffektivisering i före-

ningar 

Kommunen ska på olika sätt stödja förening-
ar i deras arbeten med att energieffektivisera 
föreningslokaler. Exempel på detta kan vara 

en samordnande roll i i kontakter med ener-
gikontor och myndigheter när det gäller bi-

drag och kompetensutveckling. 

4) Energikrav vi upphandling 

”Kommunen ska påverka hälsa och 

miljö på ett positivt sätt genom att när det är 
relevant, ställa miljökrav i sina upphandling-

ar. I möjligast mån ska kommunen även an-
vända sig av Miljöstyrningsrådets (MSR) kri-

terier som stöd i sina upphandlingar” 

Ovanstående text är hämtad från den upp-

handlingspolicy som antogs 2010-09-20 §75) 

5)Kompetensutveckling inom energifrå-

gor. 

Följande aktiviteter kommer att genomföras 
för att öka kompetensutvecklingen inom 

energifrågor: 

Stödja möjligheter till : 

 erfarenhetsutbyte, 

 samverkan i projekt,  

 deltatagande i seminarier och ut-

bildningar,  

 studiebesök i andra kommuner och 

företag 

Sävsjö samarbetar med Energicentrum A6 
tillsammans med kommunerna Habo, Mullsjö, 
Vaggeryd och Jönköping. Energicentrum er-

bjuder rådgivning till företag och privatperso-

ner om energieffektivisering.  

I Jönköpings län har ett nytt energikontor 
öppnat under år 2012. Kontoret kommer att 
stödja kommunernas arbete med energifrå-

gor och samordna kommunövergripande pro-

jekt.  

6) Energieffektivisering i företag 

Tillsammans med några utvalda företag ge-
nomför Energicentrum A6 nattvandringar för 

att kartlägga energianvändning och spåra 

eventuella energislukare. 

 

 

 

 

Kommunala bolag 

Följande åtgärder planeras att genomföras i 

de kommunala bolagen: 

AB Industribyggnader: 

 Energikartläggning i återstående fastig-

heter 

Sävebo AB 

 Ny organisation med drifttekniker som 
arbetar med driftoptimering av vär-

mesystem och ventilationssystem. 

 Individuell mätning av varmt och kallt 
vatten kommer att införas efter hand. 

Första området blir Kantarellen. 

 I samband med att tak byts ut i kv Kan-
tarellen kommer ventilationsanläggning-

arna att byggas. 

 Kv Almen o Hasseln – utbyte av driftsy-

stem. Renovering fasader och fönster 
kommer leda till sänkning av energiför-

brukningen. 

 

 

Ansvar för genomförande: 

Utvecklingsavdelningen: Samordning av 
åtgärder. Inrapportering till Energimyndighet-

en. 

Tekniska förvaltningen: Energikartläggning 
och förslag på åtgärder för att minska energi 

i befintliga byggnader. 

Kultur och Fritid: Stöd till föreningar 

Ekonomiavdelningen- upphandlingsen-

heten: Samordning upphandling. 

 

 



Förnybar  

energi 
 

 

För att minska utsläppen av växthusga-

ser måste en allt större andel av den 
energi vi producerar och använder 

komma från förnybara energikällor, så 
som solenergi, geoenergi, bioenergi och 
biogas, vindkraft och vattenkraft.  ( Färd-

plan 2050 , länsstyrelsen Jönköpings län) 

 

”Sävsjö ska aktivt verka för ökat utnytt-

jande av förnyelsebara energikällor och 

för fortsatt utbyggnad av fjärrvärme och 

vindkraft.” 

Citatet är hämtat från Utvecklingsstrategin (Usen ) 

Sävsjö Energi AB är kommunens lokala ener-

gibolag där Sävsjö kommun är hälftenägare. 

Bolaget producerar och distribuerar fjärr-

värme till ca 500 kunder i Sävsjö tätort och 
ett 60-tal kunder i Rörvik genom samarbetet 

med Eon. Produktionen sker i huvudsak med 
biobränsle, ( 97% år 2011). Biobränslet be-
står av flis, sågverksavfall och briketter vilket 

jämfört med oljeeldning minskar koldioxid 

med ca 10 000 ton per år. 

Uppvärmning 

De kommunala bolagen AB Sävsjö Industri-
byggnader och Sävebo AB har under flera års 

tid medvetet satsat på att vara helt fossilfria 

när det gäller uppvärmning.  

I Sävebo återstår att investera i en värme-
pumpanläggning på området Esplanaden i 
Vrigstad och för AB Sävsjö Industribyggnader 

återstår fastigheten på Källebergsvägen 

i Vrigstad. 

Följande investeringar ingår i investerings-
budgeten för åren 2013-2017 ( antagen av kf  
2012-11-19 ) och som kommer att bidra till 

förnybar energi: 

Konvertering av eluppvärmning till förnyelse-

bara bränslen. 

 Hofgårdsvallens omklädningsbyggnad 

 Sävsjö Camping 

 

Biogasproduktion  

I september 2012 invigdes en ny biogasan-

läggning i Sävsjö Kommun. 

Biogasanläggningen är ett samverkansprojekt 
tillsammans med lokala lantbrukare och man 

räknar med att detta projekt kommer att leda 
till en minskning av koldioxiden med 9 225 

ton per år. 

En överenskommelse har träffats med For-

donsgas AB som innebär att det i anslutning 
till biogasanläggningen kommer att byggas  
en biogasmack. I investeringsbudgeten för år 

2013 finns beslut om delfinansiering av 

ett tankställe för fordonsgas på 350 tkr. 

 

Ansvar för genomförande: 

Utvecklingsavdelning– Samhällsbyggnad 

 Delfinansiering av tankställe för fordons-

gas 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Investering i Hofgårdsvallens omkläd-

ningsbyggnad och camping 

Kommunens bolag för de investeringar som 

kommer att genomföras . 

 



Hållbara 

transporter 

 

Utsläppen av växthusgaser kommer från 
flera olika sektorer i samhället. Totalt i 

Sverige var det inrikes transporter som 
stod för den största delen år 2010. De 
stod för 31,3% av utsläppen. 
(Naturvårdsverket)  

Vid valet av  bränslen och transportslag har 
kostnader en avgörande betydelse. Kommu-

nen har också en liten möjlighet att påverka 
lagstiftning, bränslepriser och skatter, några 
av de faktorer som styr vår bränsleanvänd-

ning och därmed också våra utsläpp av koldi-

oxid.  

Genom kommunens olika roller och nära kon-
takt med medborgare och näringsidkare så är 
det ändå viktigt att arbeta för mer miljövän-

liga transporter och utveckla andra effektiva 

styrmedel. 

I Sävsjö Kommun är transporternas andel av 
klimatpåverkande utsläpp stor. ( 75% år 

2008).   

Stockarydsterminalen AB är ett samverkans-
projekt mellan Sävsjö Kommun och Sävsjö 

Transport AB. Bolaget bildades 2008 och man 
bedriver terminalverksamhet i första hand för 
skogsråvaror och biobränslen. Syftet är bland 

annat att flytta transporter från bil till järn-
väg. Terminalen har på kort tid vuxit till Sve-

riges största terminal för skogsprodukter. 
Stockarydsterminalen  medverkar till en posi-

tiv miljöpåverkan i hela södra Sverige även 
om Sävsjö kommun på lokal nivå får en 

högre andel tung transport.  

 

Enligt den nyligen antagna översiktsplanen 
( 2012-05-21) ska Sävsjö kommuns for-

donspark drivas på gas där så är möjligt sam-
tidigt som kommunen ska verka för alterna-
tiva drivmedel generellt. Biogasanläggningen 

ska producera biogas för fordonsdrift på den 
lokala marknaden. Sävsjö kommun arbetar 

för att införa en tankstation för fordons-

bränsle av biogas. 

Vid leasing och anskaffning av fordon för Säv-

sjö Kommun står följande i upphandlingspoli-

cyn: 

”Fordon som anskaffas ska motsvara Vägver-
kets definition av miljöbil/fordon enligt För-
ordning ( 2004:1364) och kriterier fastställda 

av Svenska Miljöstyrningsrådet. 

I första hand kommer Sävsjö upphandla 

biogasdrivna bilar. 

 

Följande åtgärder har Sävsjö kommunorgani-

sation för avsikt att genomföra inom åtgärds-

området Hållbara transporter: 

 

1) Miljövänliga transporter 

 Socialförvaltningen kommer att arbeta 

för att endast miljöklassade bilar ska 

upphandlas vid ny leasing. 

Följande investeringar ingår i investerings-
budgeten för åren 2013-2017 ( antagen av kf  
2012-11-19 ) och som kommer bidra till håll-

bara transporter 

 Ombyggnad väg 761 Gamla Hjälmseryd- 

Stockarydsterminalen 5 093 tkr 

 Växlar Stockarydsterminalen 3 000 tkr 

 

 



2) Bussanslutningar 

Under 2012 pågår en ombyggnad av stat-
ionsområdet i Sävsjö. Syftet är att få bättre 

och mer bekväma kollektiva resmöjligheter 
och en anpassning för funktionshindrade. I 
ombyggnaden ingår en förnyelse av bussan-

göring. 

I 2013 års investeringsbudget i plan för år 

2015-2016 ingår investering av hissar på 
båda sidor om befintlig gångbro samt inbygg-

nad av trappor och passage över järnvägen 

Följande investeringar ingår i investerings-
budgeten för åren 2013-2017 ( antagen av kf 

2012-11-19 ) och som kommer bidra till håll-

bara transporter 

 Ombyggnad av stationsområde i Sävsjö 

etapp 2, 2 000 tkr ( år 2015-2016) 

 

3) Samordnade person- och varutrans-

porter. 

Kartläggningar av användningsmönster för 
kommunens fordon, körturer, samåknings-
möjligheter mm ska belysas och utredas. Åt-

gärder ska genomföras i syfte att göra miljö-

vinster och kostnadsbesparingar.  

Socialförvaltningen kommer att undersöka 
möjligheten att upphandla programvara för 
planering av hemtjänstens resor för att sam-

ordna och minska antal resor och dess längd. 
Man räknar med vinster i form av både  för-

bättrad logistik och minskad miljöpåverkan. 

 

4)Sparsam körning 

Ett pilotprojekt ska genomföras där en grupp 
av kommunens anställda erbjudas ett webb-

baserat utbildningspaket i sparsam körning 

( Smart driving). 

 

5) Gång och cykelvägar. 

En ny gång- och cykelplan har antagits av kf 
under 2012. Syftet är att möjliggöra för fler 

att välja cykel som alternativ och på så sätt 

minska biltrafiken i kommunen. 

Två elcyklar skall inhandlas inom hemtjäns-

ten ( Sävsjö tätort) för att öka cykelanvän-

dandet. 

Cykelkampanjer varvat med cykelguider och 
roliga aktiviteter ska genomföras. Ett hyr- 
och lånecykelsystem ska införas vid station-

en. Allt i syfte att öka cykelanvändandet. 

Följande investeringar ingår i investerings-

budgeten för åren 2013-2017 ( antagen av kf  
2012-11-19 ) som handlar om gång- och cy-

kelvägar. 

 GC-väg längs väg 761  

 Gång och Cykeltunnelväg 128 till nytt 

bostadsområde 

 Gång och cykelväg längs 744 norr om 

Rörvik  

 Gång o cykelväg mot Källeryd  

Dessa investeringar tillsammans med årliga 

investeringar i gång- och cykelvägar motsva-

rar ett sammanlagt belopp på 10 900 tkr 

 

Ansvar för genomförande: 

Utvecklingsavdelningen Samhällsplane-

ring, samordning aktiviteter, projekt, investe-

ringar  

Socialförvaltningen Samordning transpor-

ter hemtjänst 

Tekniska förvaltningen Samordning varu-

transporter mm 

Miljö- och Byggförvaltningen 

Sparsam körning 

 



Hållbar samhälls-

planering 

 
Samhällsplanering spelar en viktig roll 

om vi ska nå energi- och klimatmålen 

och därmed minska klimatförändringen. 

Översikts- och detaljplaner utgör en vik-

tig funktion när det gäller energianvänd-

ning som exempelvis lokalisering av ny 

bebyggelse, möjligheter för kollektivtra-

fik som skapas och vilka uppvärmnings-

system som kan användas. 

Följande åtgärder har Sävsjö kommunorgani-
sation för avsikt att genomföra inom åtgärds-

området Hållbar Samhällsplanering: 

 

1) Skonsamma skogsavverkningsplaner. 

Kultur och Fritidsförvaltningen kommer att 

arbeta för skonsamma skogsavverkningspla-

ner för kommunens olika motionsområden för 

att säkerställa bra tätortsnära friluftsområden 

för kommuninnevånarna 

 

2) Smartare teknik och utrustning som 

uppfyller utsläppskrav. 

Räddningstjänsten har för avsikt att ersätta 

motordriven räddningsutrustning till mer mo-
derna modeller som uppfyller dagens ut-

släppskrav. Släckteknik och taktik ska ut-
vecklas för att vid insatser minska utflöde av 
släckvatten/släckmedel. Möjligheterna att ta 

hand om kontaminerat vatten i samband med 
rengöring av räddningsutrustning efter insat-

ser ska förbättras och utvecklas. 

 

Investeringar för en hållbar samhällspla-

nering 

Följande investeringar ingår i investerings-

budgeten för åren 2013-2017 ( antagen av kf 
2012-11-19 ) och som kommer bidra till 

hållbar samhällsplanering: 

 Mjukfogar Hofgårdsskolan 1500 tkr 

 Oljeavskiljare gatuförråd 250 tkr 

 Saneringsplan 2 500 tkr 

 Anläggning av dagvattendammar 750 

tkr 

 

Till detta kommer trafiksäkerhetsåtgärder och 
detaljplanering av nya områden 

mm. 

 

Ansvar för genomförande: 

Kultur och Fritidsförvaltningen , skogsav-

verkningsplaner 

Räddningstjänsten, smartare teknik 

Tekniska förvaltningen , genomförande av 

investeringar 

Utvecklingsavdelningen , samhällsplane-

ring  

 

 



Hållbar  

konsumtion och 

livsstil 

 
Kommunens ansvar som förebild för alla 

boende och verkande i kommunen kom-
mer att vara avgörande för om strategin 

ska kunna genomföras på ett bra sätt. 

Riktade insatser kommer att genomföras 

till olika målgrupper. 

För att öka förståelsen för en hållbar kon-
sumtion och livsstil är kunskap i området en 
viktig faktor. Studiebesök hos andra kommu-

ner, seminarier, workshops, att lyfta fram 
goda exempel och vardagstipps kan bidra till 

ökad förståelse och kunskap. 

 

Följande åtgärder har Sävsjö kommunorgani-
sation för avsikt att genomföra inom åtgärds-

området Hållbar konsumtion och livsstil: 

 

1)Information 

Information kommer att spridas på olika sätt. 
Hemsidan kommer att få en central roll i att 

sprida aktuell information. En folder har tagits 
fram för lyfta fram de miljömål vi arbetar ef-
ter och de ambitioner som står i Utvecklings-

strategin. 

 

2)Minskat svinn av livsmedel 

Kostenheten arbetar på olika sätt med att få 
ner andelen svinn av livsmedel. Arbetet kom-

mer att fortsätta och utvecklas. 

 

3)Klimatnätverk 

Sävsjö kommun kommer att stödja klimat-
nätverk i kommunen som syftar till att arbeta 

med frågor inom hållbar konsumtion och livs-
stil. Stödet kan bestå i att ordna mötesplat-

ser, seminarier mm. 

 

 

4)Samarbete med kommunens klimat-

rådgivning 

Energicentrum A6 erbjuder rådgivning till fö-
retag och privatpersoner om energieffektivi-
sering. I Sävsjö finns man på plats en gång i 

månaden. 

 

5)Mässa 

Ett årligt större arrangemang kommer att an-
ordnas där kommunens klimatarbete står i 

fokus. Mässan kommer att innehålla olika ar-
rangemang som utställningar, workshops för 

barn och unga, film , musik , föreläsningar 
och seminarier. Temat för mässan kommer 
att vara ungdomar, öppenhet, engagemang 

och delaktighet. Första mässan planeras till i 

mars 2013. 

 

 



  

6)Riktade insatser barn och ungdomar 

För att ta tillvara på ungas idéer kommer 

barn och ungdomar inom förskola, skola och 
gymnasium årligen visa upp sina temaarbe-

ten inom hållbar konsumtion och livsstil på en 

mässa riktad till allmänheten. 

7)Riktade insatser föreningar 

Särskilda aktiviteter kommer att genomföras 
för att lyfta fram det arbete som genomförs i 

ambitionen om en hållbar livsstil. 

8) Livsmedel 

En ny livsmedelsupphandling genomförs un-

der hösten 2012. Upphandlingen är utformad 
så att mindre lokala livsmedelsföretag ska ha 

möjlighet att lämna anbud. 

Inom kostorganisationen utvecklar man arbe-

tet med att säsongsanpassa matsedlarna. 

Ett nytt kostpolitiskt program kommer att an-

tas politiskt i november 2012.  

9) Miljöpris 

Miljö- och byggförvaltningen kommer att se 
över kriterierna för det årliga miljöpriset, ett 

pris som funnits i kommunen sedan 1988. 

För att uppmuntra till kreativt arbete kommer 

priser för bästa miljöidé som sjösätts ( små 

och stora) att delas ut. 

 

Ansvar för genomförande:  

Informationsavdelningen för stöd i  in-

formationsspridning om olika aktiviteter  

Miljö- och Byggförvaltningen, för miljöpris 

Tekniska förvaltningen— kostenheten för 

arbete inom livsmedel 

Barn- och Utbildningsförvaltningen för att 

visa upp det arbete som läggs ner i skolan 

och förskolan till allmänheten. 

Kultur- och fritidsförvaltningen för riktade 

insatser inom föreningslivet. 

Utvecklingsavdelningen ansvarar för stöd 

till nätverk och samordning av aktiviteter i 

samband med genomförande av mässa.  



 

Energi- och klimatfrågan är med sin mil-

jöpåverkan en av de största utmaningar-

na som världen står inför.  

Den negativa klimatpåverkan som ut-

släppen av växthusgaser ger upphov till i 

atmosfären påverkar såväl Sverige och 

Europa som hela vår planet.  

 

Följande investeringar ingår i investerings-
budgeten för åren 2013-2017 ( antagen av kf  

2012-11-19 ) och som kommer bidra till en 

anpassning till klimatförändringar: 

 Reservelverk 1 000 tkr 

 Översvämningsskydd och över-

svämningsmaterial 300 tkr 

 Tak slamplatta Djupadal 1 900 tkr 

 

Ansvar för genomförande: 

Tekniska förvaltningen för investeringar i 

reservelverk, översvämningsskydd och 

takslamplatta Djupadal. 

Räddningstjänsten för investering i över-

svämningsmaterial. 

Anpassning till Klimatförändringar 

 

 Konsekvensen av den för-

stärkta växthuseffekten är att 
jorden blir varmare. Det får i 

sin tur många följder. Vär-
men i sig ökar dödligheten 
samtidigt som den gynnar 

sjukdomar som tidigare bara 

fanns i exotiska klimat. 

Is smälter när det är varmt. 
Om hela Grönlands glaciär 
försvinner stiger vattennivån 

med 7 meter! Städer som 
New York och London kom-

mer då att försvinna under 

vattenytan. 

När städer översvämmas 

måste invånarna ta vägen 
någonstans. Den situationen 

resulterar i värsta fall i krig 

om landområden. 

Källa 

(www.klimatforandringen.nu) 



 

 

Alla åtgärder som har beskrivits i hand-

lingsplanen syftar till att verka för ett 
bättre resursutnyttjande och en friskare 

miljö att leva i. 

 

I Energi- och klimatstrategin är ambit-

ionen att nå följande effektmål och för-

väntade resultat: 

 

Effektmål 2014 

 ökad energieffektivitet med  10% 

( minskad förbrukning av el och värme) 

 minskad energiförbrukning i fastigheter 

med 10%( el och värme per yta) 

 

Effektmål 2020 

 ökad energieffektivitet med 20% 

 (minskad förbrukning av el och värme) 

 minskad energiförbrukning i fastigheter 

 med 20% ( el och värme per yta) 

 

 

Förväntat resultat 2014 

 Andel förnyelsebara fordonsbränslen     

har ökat med 20% 

 Andel miljöfordon har ökat med 30% 

 Minskad energiförbrukning i transporter 

med 10% 

 Produktion av förnyelsebara fordons-

bränslen har ökat med 50% 

 1tankställe för fordonsgas har byggts 

 Nya cykelbanor har byggts 

 

 

 

 

 

Förväntat resultat 2020 

 Andel förnyelsebara fordonsbränslen    

 Har ökat med 70% 

 Andel miljöfordon har ökat med 70% 

 Minskad energiförbrukning i transporter  

 Med 20% 

 Produktion av förnyelsebara fordons  

 bränslen har ökat med 20% 

 Nya cykelbanor har byggts 

 Mål och förväntade resultat 



 

Att arbeta med klimat- och energifrågor 

är högt prioriterat även i vår region, öv-

riga Sverige och Europa. 

Det arbete som läggs ner i kommunorga-

nisationen i energi- och klimatarbete har 

kopplingar till flera politiskt antagna do-

kument både i Sävsjö kommunorganisat-

ion men också i vår omvärld. 

Kommunfullmäktige i Sävsjö Kommun antog i 

november 2011( KF§127) en ny 

”Utvecklingsstrategi ( US) för Sävsjö 

Kommun 2011-2015, med sikte på 2020” för 

att skapa ökad tillväxt och långsiktigt hållbar 

utveckling i Sävsjö kommun. 

Visionen lyder: 

”Sävsjö kommun växer genom att vi till-

sammans skapar en av Sveriges mest 

trygga, attraktiva och gröna livsmiljöer 

för människor och företag.” 

I Utvecklingsstrategin ( US:en ) beskrivs 

vilka satsningar som genomförts för att 

bättra på miljön och hur man vill arbeta 

framåt i strävan mot ett mer hållbart sam-

hälle. 

 

Översiktsplan 2012 är kommunens nya 

översiktsplan som är framtagen och omfattar 

de närmaste 10 årens huvuddrag i samhälls-

planeringen. Översiktsplanen antogs i maj 

2012 ( kf § ) 

 

 

Färdplan 2050 

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till 
regional Klimat- och energistrategi inom ra-

men för ett regeringsuppdrag samt förslag till 

nya klimatmål för Jönköpings län.  

 

Kommunfullmäktiges ordförande underteck-

nade 2012-01-10 det s k Borgmästarav-

talet. Detta innebär att Sävsjö Kommun valt 

att gå längre än att uppfylla de mål som fast-
ställts för EU fram till 2020 och minska koldi-
oxidutsläppen i våra förvaltningsområden 

med minst 20%. 

I och med dessa åtagande inkluderas hela 

kommunen d vs Sävsjö kommun som geo-

grafi. 

 

Europa 2020 heter Eu: s tillväxtstrategi för 

de kommande tio åren. I denna strategi hop-

pas man att Eu ska bli en smart och hållbar 

ekonomi för alla. Eu:s mål för hållbar tillväxt 

är att: 

 minska utsläppen av växtgaser med 

20% jämfört med 1990 års nivåer till 

2020. 

 öka andelen förnybara energikällor i den 

slutliga energiförbrukningen till 20% 

  försöka uppnå en 20 procentig ökning 

av energieffektiviteten. 

(Källa: ec.europa.eu /europe2020) 

 

Koppling till andra styrdoku-

ment  



 

För att lyckas nå de uppsatta målen som 

finns beskrivna  i Energi- och Klimatstrategin  

är det viktigt att nå ut till medarbetare och 

medborgarna.  

Förankringen är viktig såväl på politisk nivå 

som på tjänstemannanivå . För att arbetet 

ska bli långsiktigt bör det implementeras i 

den ordinarie verksamheten och alla medar-

betares idéer är viktiga att lyfta fram.  

De förslag på åtgärder som nämnder och bo-

lag föreslagit kommer att innebära ett nära 

samarbete med närings- och föreningsliv, 

länsstyrelse, energikontor, energicentrum 

och energimyndigheten. 

 

För samordning i frågorna ansvar Utveckl-

ingsavdelningen.  

 

Kristin Nilsdotter-Isaksson, Utvecklingschef 

Sävsjö Kommun: 

”Vi står inför tuffa utmaningar framöver och 

en omställning som påverkar oss alla. Det 

finns så mycket att göra inom hållbar ut-

veckling, så att vi aldrig tycks vara klara. Då 

är det viktigt att inte ge upp. Små steg är 

bättre än inga alls. Vi kan inte göra allting, 

men vi kan göra något. Och om alla gör nå-

got så har vi kommit en verkligt stor bit på 

väg” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen fattar beslut om arbetets 

inriktning och är ytterst ansvarig för arbetet: 

Stefan Gustafsson , kommunstyrelsens ordfö-

rande: 

”Den stora utmaningen är att i både de stora 

visionerna och i de små konkreta besluten 

förvaltar våra gemensamma resurser på ett 

ansvarsfullt sätt. För mig handlar det om ett 

förvaltarskap där vi genom våra beslut och 

ageranden idag också visar respekt för kom-

mande generationer” 

 

 

Mer information om : 

Utvecklingsstrategin och Översiktsplan 2012, Säv-

sjö kommuns hemsida, www.savsjo.se 

Färdplan 2050, Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Europa 2020, http:s//ec.europa.eu/europe2020 

Hemsidor: 

Www.energimyndigheten.se 

Www.naturvardsverket.se 

Www.klimatkommunerna.se 

Www.smhi.se 

 

Avslutande kommentarer 


