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Energi- och klimatfrågorna hänger på många sätt ihop. Utveckling och förändring 
inom ett av områdena har en direkt påverkan på det andra området. Kommunens kli-
matstrategi antogs år 2008 och är överordnad energistrategin. Eftersom de båda om-
rådena har ett så tätt samband har en gemensam åtgärdsplan tagits fram. Åtgärderna 
sträcker sig enbart över en treårsperiod men utgår från målen inom både klimat- samt 
energistrategin som är satta fram till år 2020. Detta för att åtgärderna ska rymmas 
inom tidsramen för mål- och budgetarbetet.

Åtgärdsplanen innehåller tidsatta åtgärder för perioden 2011-2014. För varje åtgärd 
finns en åtgärdsbeskrivning, en tidsram då åtgärden ska starta och en bedömning när 
åtgärden bör vara genomförd samt en eller flera ansvariga som utsetts. Åtgärderna av-
ser utsläpps- samt energiminskningar både i kommunen som geografiskt område och i 
den kommunala organisationen.

När det gäller energieffektiviseringsarbetet har Gislaveds kommun gått med i Energi-
myndighetens projekt om energieffektivisering inom den kommunala organisationen. 
Detta projekt kommer att löpa parallellt med energistrategin samt åtgärdsplanen. En-
ergistrategin har inriktat sig på och är uppdelat i fem områden: energieffektivisering, 
förnyelsebar energiproduktion, transportsektorn, samhällsplanering och driftsäkerhet/
energiförsörjning. Åtgärdsplanen följer samma upplägg.

Kontinuerligt pågående åtgärder
Gislaveds kommun har redan genomfört många miljö- och klimatförbättrande åtgär-
der och på så vis kommit en bra bit med arbetet att minska utsläppen av växthusgaser. 
Till exempel är oljan inom både industrin, hushållssektorn samt den offentliga verk-
samheten till stor del utbytt mot biobränsle och gas. Nedan redovisas de åtgärder som 
kommunen kontinuerligt arbetar med.

• En energi- och transporteffektiv planering där möjlighet till effektiv energiförsörjning 
och god tillgänglighet till kollektivtrafik beaktas vid nylokalisering.

• Samarbeta med näringslivsbolaget för att hitta forum för att driva klimatfrågan gemen-
samt med näringsidkare i kommunen.

• Energi- och klimatrådgivning till allmänheten, näringsliv och den kommunala organi-
sationen.

• Nya upphandlingar ska inrikta sig på ekologisk eller miljömärkta produkter där det är 
möjligt.

• Kontorsutrustning och belysning som upphandlas ska vara energieffektiv.
• Ecodriving för kommunalt anställda som kör mycket i tjänsten.
• Verka för att företag i kommunen i större utsträckning utnyttjar möjligheten att trans-

portera gods på järnväg.
• Förbättra gång- och cykelvägarna.
• Vid nya gasupphandlingar ska beslut om en successiv ökning av andelen biogas, som 

levereras i naturgasnätet till den kommunala verksamheten, fattas.
• Kontinuerligt arbete med att se över kommuninvånarnas möjligheter att resa med andra 

färdmedel än bilen. Tillgängligheten utreds samt hinder och brister arbetas bort.
• Kontinuerlig översyn av el-, värme- och gasledningar.
• Fritidsnämnden stöttar föreningar i energifrågor.

Inledning
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Klimat- och energistrategins åtgärdsplan
2011-2014
Energieffektivisering
Åtgärd Tidsplan Ansvarig
Utveckla energi- och klimatrådgiv-
ningen. Skapa rutin på att genomföra 
energidagar riktade mot allmänheten.

2011-2012
1-2 ggr per år

Bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelsen

Utbildning av kommunens anställda i 
energieffektiviseringsarbete. Utbild-
ningen anpassas efter verksamhetsom-
råde. Informationskampanj (till nyan-
ställda) angående källsortering.

1 gång per år Fastighetsnämnden
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Vid nybygge och mycket omfattande 
renoveringar på kommunalt ägda fast-
igheter satsa på ”passivhusstandard” 
och lågenergihus.

2011→ Fastighetsnämnden

Möjliggöra individuell mätning av 
energianvändning.

2011→ Fastighetsnämnden
Gislavedshus

Arbeta med Energimyndighetens pro-
jekt ”Energieffektivisering inom den 
kommunala organisationen”.

2010-2014 Fastighetsnämnden
Kommunstyrelsen
Gislavedshus
Gislaved Energi

Samordna de kommunala verksamhe-
ternas materialåtervinning på ett bra 
sätt.

2011-2012 Kommunstyrelsen
Fastighetsnämnden
Tekniska nämnden
Gislavedshus

Förnyelsebar energiproduktion
Vindkraftproduktion projekt. 2011-2014 Gislaved Energi

Privata initiativ
Utredning av var det är lämpligt att 
utveckla vattenkraften i kommunen.

2012→ Gislaved Energi
Kommunstyrelsen

Utveckling av fjärrvärmenätet. 2011→ Gislaved Energi 
Kommunstyrelsen

Inventera vilka potentialer det finns att 
tillvarata spillvärme hos industrin och 
möjliggöra användandet av den som 
bas i centrala värmesystem.

2012 Gislaveds Näringsliv AB
Gislaved Energi

Separera matavfallet i storköken inom 
den kommunala organisationen från 
övrigt avfall för användning till pro-
duktion av biogas.

Styrs enligt 
avfallsplanen

Hyresvärden
Verksamhetsutövaren

Byta till eller komplettera med förny-
elsebara energikällor inom de kommu-
nala verksamheterna och bolagen där 
möjligheten finns.

2011-2014 Fastighetsnämnden
Gislavedshus
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1Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvänd-
ningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Grundläggande för mobility manage-
ment är ”mjuka” åtgärder, som information och kommunikation, organisation av tjänster och koor-
dination av olika partners verksamheter. ”Mjuka” åtgärder förbättrar ofta effektiviteten hos ”hårda” 
åtgärder inom stadstrafiken (som t.ex. nya spårvagnslinjer, vägar eller cykelbanor).

Åtgärd Tidsplan Ansvarig
Fem av kommunens fastigheter och två av 
Gislavedshus fastigheter ska utrustas med 
solfångare.

2011-2014 Fastighetsnämnden
Gislavedshus

Arbeta för att få till en biogasanläggning i 
Reftele.

2011→ Kommunstyrelsen

En tydlig utvärdering av fjärrvärmenätet 
i Gislaveds tätort ska utföras så fort etapp 
ett är färdigbyggt så att Gislaved Energi 
ska kunna arbeta vidare med och utveckla 
fjärrvärmen i Smålandsstenar och Anders-
torp.

Senast 2013 Gislaved Energi

Transportsektorn
(Mobility Management projekt) 1

Erbjuda företag hjälp med att arbeta med 
sina anställdas resvanor till och från job-
bet och i tjänsten samt framtagning av 
resepolicys.

2013-2014 Kommunstyrelsen
Gislaveds Näringsliv AB

(Mobility Management projekt)
Hur reser du? Påverka resor innan de 
startat. Riktar sig mot både kommunalt 
anställda samt allmänheten.

2012 Kommunstyrelsen
Fastighetsnämnden

Sträva efter att göra Gislaved till en cy-
kelkommun.

2011→ Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Köpa in minst en elbil. 2011 Fastighetsnämnden
Kommunstyrelsen

Köpa in ett antal elcyklar till den kommu-
nala organisationen.

2011-2012 Kommunstyrelsen

Samhällsplanering
Möjliggöra cykelvägar/cykelstråk om 
minst fem kilometer i snitt per år.

2011-2014 Trafikverket
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Fritidsnämnden

Verka för att etablera omlastningspunkter 
för gods till järnväg.

2011→ Gislaveds Näringsliv AB

Medverka till att en fordonsgastankstation 
för bussar och andra tyngre fordon etable-
ras i kommunen.

2011→ Kommunstyrelsen

Möjliggöra och sätta upp laddstolpar till 
elbilar på strategiska platser.

2012-2014 Tekniska nämnden
Bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelsen
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Uppföljning
Kommunens interna miljöarbete följs årligen upp och redovisas i ett miljöbokslut 
som belyser kommunens insatser inom miljöområdet under året. Här redovisas även 
resultatet av åtgärderna i klimat- samt energistrategins åtgärdsplan. Redovisningen av 
genomförda och pågående åtgärder bör vara utförlig och kunna ge underlag även för 
att ta ställning till om målen i klimat- och energistrategin är på väg att uppnås. Redo-
visningen från den kommunala organisationen bör dessutom anpassas så att det blir 
lättare att göra en utvärdering av åtgärderna utifrån klimat- och energimålen.

Varje nämnd är ytterst ansvarig för att inkomma med information kring de åtgärder 
som de ansvarar för i klimat- och energistrategiarbetet. Det är varje nämnds ansvar att 
genomföra och redovisa att arbetet med åtgärderna i denna åtgärdsplan påbörjas och 
genomförs. Redovisningen ska ske årligen till Kommunstyrelseförvaltningen i sam-
band med miljöbokslutet.

Vid den återkommande granskningen av åtgärderna ska en bedömning göras av hur 
effektiva de genomförda åtgärderna har varit för att uppnå målen om utsläppsminsk-
ningar. De åtgärder som i granskningen inte bedöms effektiva eller relevanta bör 
revideras eller tas bort. Vart tredje år ska en ny åtgärdsplan upprättas.
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