Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(10)

Sammanträdesdatum

2013-05-16
Klimatnämnden
Plats och tid

Möteslokalen Rimbo, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15-14.30 15.15-15.30

Beslutande

Ledamöter

Sören Forslund (M), ordförande
Kristian Krassman (S)
Gunnar Kjelldahl (C), tjänstgörande ersättare
Bert Löfqvist (M), tjänstgörande ersättare
Ove Eriksson (M)
Sten Arrhenius (M), tjänstgörande ersättare
Berit Elisson (FP)
Bengt Sellin (S)
Lena Svenonius (S), tjänstgörande ersättare
Ersättare

Karin Beronius (FP)
Olga Lännevall Fedorina (V), § 9-11
Kerstin Carlgren (MP)

Övriga närvarande

Tommie Eriksson, vice kommundirektör
Josefin Sundberg, Miljöstrateg
Mikael Forssander, sekreterare
Kenneth Gyllenstig, samordnare Sveriges Ekokommuner, § 9

Justerare

Kristian Krassman

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje den 21 maj 2013

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mikael Forssander

Ordförande
Sören Förslund
Justerare
Kristian Krassman

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Klimatnämnden

Sammanträdesdatum

2013-05-16

Datum då anslaget sätts upp

2013-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mikael Forssander
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-06-11
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Klimatnämnden

Ärendelista
§9

Dnr 177

Information om Sveriges ekokommuners verksamhet ......................................... 3
§ 10

Dnr 178

Information om miljömålet Levande Skogar ........................................................ 4
§ 11

Dnr 2013-000010 042

Delårsrapport 1 2013 för Klimatnämnden............................................................ 5
§ 12

Dnr 2013-000013 041

Verksamhetsplan 2014 för klimatnämnden ......................................................... 6
§ 13

Dnr 2013-000009 430

Klimat- och energistrategi för Stockholms län ..................................................... 8
§ 14

Dnr 2013-000011 430

Miljömål begränsad klimatpåverkan .................................................................... 9
§ 15

Dnr 2013-000012 430

Miljömål Hav i balans samt levande kust och skärgård ..................................... 10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-16
Klimatnämnden

§9

Information om Sveriges ekokommuners verksamhet
Klimatnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kenneth Gyllenstig, samordnare vid Sveriges ekokommuner, informerar om
föreningens verksamhet. Föreningens övergripande mål är att främja en
hållbar utveckling och idag ingår 89 kommuner. Föreningen fungerar som ett
nätverk både för politiker och för tjänstemän med en politiskt styrelse tillsatt
av medlemskommunerna. Varje år sammanställer föreningen 12 stycken
”Gröna Nyckeltal” från medlemskommunerna som är tänkt att fungera som
indikatorer och driva på arbetet mor en hållbar utveckling. Föreningen
bedriver även ett omfattande internationellt arbete med
samarbetsorganisationer över hela världen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-05-16
Klimatnämnden

§ 10

Information om miljömålet Levande Skogar
Klimatnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Josefin Sundberg, Miljöstrateg, informerar om miljömålet Levande skogar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-16
Klimatnämnden

§ 11

Dnr 2013-000010 042

Delårsrapport 1 2013 för Klimatnämnden
Klimatnämndens beslutar
Att godkänna delårsrapport 1 för klimatnämnden 2013 och överlämna den
till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Samtliga nämnder i Norrtälje kommun ska ta fram månads-, delårs- och
årsbokslut för att följa upp nämndens verksamhet. Delårsbokslut 1 avser
perioden först1a januari till 30 april 2013. Klimatnämndens avvikelse mot
budget jan-april är – 10. Avvikelsen för första tertialet är så låg att den inte
kommenteras och ingen avvikelse förväntas i årsbokslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, daterad den 6 maj 2013
Delårsrapport 1, daterad den 6 maj 2013
Protokollet ska skickas till
Ekonomiavdelningen, kommunstyrelsekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-16
Klimatnämnden

§ 12

Dnr 2013-000013 041

Verksamhetsplan 2014 för klimatnämnden
Klimatnämnden beslutar
Att ge ordföranden i uppdrag att se över och anta verksamhetsplanen 2014 i
samråd med nämndens presidium.
Protokollsanteckning
Kristian Krassman (S) lämnar följande anteckning till protokollet från
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet:
"Vi konstaterar att de tidigare uttalade ambitionerna om att Klimatnämnden
skall ta fram en övergripande klimat och miljö strategi för kommunen saknas
i förslaget till Verksamhetsplan för 2014.
Medlemskapet i Sveriges Ekokommuner förutsätter att kommunfullmäktige
antagit ett program med det uthålliga samhället som ett övergripande mål för
sina verksamheter. Klimatnämndens verksamhetsplan berör frågan i valda
delar men något övergripande program för kommunens verksamheter har
inte funnits sedan kommunens miljöpolicy avvecklades.
Vi är starkt kritiska till att majoriteten inte har detta arbete som ett prioriterat
område i klimatnämndens verksamhetsplan för 2014."
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för
klimatnämnden 2014. Enligt verksamhetsplanen ska bland annat följande
genomföras:
-

-

-

Justerandes sign

Klimatnämnden ska aktivt verka för att de Gröna nyckeltalen ”Antal resor
med kollektivtrafik, per invånare och år” och ”Koldioxidutsläpp för
tjänsteresor med bil, ton/årsarbetare” förbättras.
Det miljömålsarbete som gjordes år 2013 ska arbetas vidare och utvecklas
genom information på presidieträffar mellan de olika nämnderna. De två
miljömålen; Begränsad klimatpåverkan och Hav i balans samt levande kust
och skärgård ska prioriteras. Under dessa träffar får presidierna berätta
vilket arbete de bedriver inom ramen för de två miljömålen och förslag på
åtgärder för att nå upp till målen.
Klimatnämnden ska verka för att den regionala klimat- och energistrategin
följs.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-16
Klimatnämnden

-

-

Klimatnämnden ska genomföra Norrtälje kommuns klimatveckor med
passande aktiviteter. Fokus ska läggas på arbetet med miljömålen.
Klimatnämnden ska verka för att kommunen har en egen
energiinformationsdag under Sustainable Energi Week i juni genom
Energi- och klimatrådgivningen.
Klimatnämnden ska verka för att kommunens risk- och sårbarhetsanalys
kompletteras med en konsekvens- och sårbarhetsanalys för kommande
klimatförändringar. Detta kan därefter ligga till grund för en
klimatanpassningsplan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, daterad den 30 april 2013
Verksamhetsplan 2014 för klimatnämnden, daterad den 30 april 2013
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Berit Elisson (FP) föreslår att ordföranden får i uppdrag att se över och anta
verksamhetsplanen för 2014 i samråd med nämndens presidium.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden säger ja
till Berit Elissons förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-05-16
Klimatnämnden

§ 13

Dnr 2013-000009 430

Klimat- och energistrategi för Stockholms län
Klimatnämnden beslut
Klimatnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att anta Klimat- och energistrategin för Stockholms län som sin egen
Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet i Stockholms läns styrelse beslutade den 21 mars 2013
att rekommendera kommunerna att anta Klimat- och energistrategin för
Stockholms län. Denna rekommendation ersätter tidigare utsänd daterad den
29 mars 2012.
Norrtälje kommun yttrade sig över den första versionen av Klimat- och
energistrategin den 21 september 2011. Klimatnämnden beslutade den 3 maj
2012 att föreslå kommunfullmäktige skulle anta Klimat- och energistrategin
för Stockholms län som sin egen samt att uppdra till
kommunstyrelsekontoret att ta fram förslag till handlingsplan för lokalt
anpassade åtgärder i linje med länets strategi. Kort efter klimatnämndens
beslut bearbetades strategin om varför KSL nu uppmanar kommunerna att
anta strategin på nytt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, daterad den 6 maj 2013
Klimat- och energistrategi för Stockholms län, daterad den 21 mars 2013
Protokollet ska skickas till
Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Dnr 2013-000011 430

Miljömål begränsad klimatpåverkan
Klimatnämnden beslutar
Att anta åtgärdsförslag för miljömålet Begränsad klimatpåverkan
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram förslag till åtgärder för miljömålet
Begränsad klimatpåverkan. Åtgärdsförslagen berör områdena; Den regionala
Klimat- och energistrategin, Energi- och klimatrådgivningen,
Energieffektiviseringsstrategin, transporter, resor i tjänst, avfallsdeponering,
upphandling, planering samt vindkraft. Att söka verksamhetsstöd och
bedriva information gentemot kommuninvånarna är också viktiga åtgärder. I
förslaget finns även direkta länkar för tips på hur man som invånare kan
hjälpa till för att minska klimatpåverkan. Det är viktigt att åtgärder för att nå
målet inte ses som ett separat arbete utan att arbetet med klimatet vävs in i
den dagliga kommunala verksamheten. Åtgärdsdokumentet kommer i
samband med antagandet att läggas ut på kommunens hemsida.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, daterad den 30 april 2013

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr 2013-000012 430

Miljömål Hav i balans samt levande kust och skärgård
Klimatnämnden beslutar
Att anta åtgärdsförslag för miljömålet Hav i balans samt levande kust och
skärgård
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram förslag till åtgärder för miljömålet
Hav i balans samt levande kust och skärgård. Åtgärdsförslagen innehåller
oljeskyddsplan, kommunal VA-utbyggnad, enskilda avloppsprojekt,
Åkerströmmens vattenvårdssamverkan, sugtömningsstationer i skärgården,
städa stränder, vattencenter, kunskapsuppbyggnad kring stranderosion och
miljöarbete i hamnar, söka verksamhetsstöd samt bedriva information
gentemot kommuninvånarna. Information gentemot kommuninvånarna ska
ske framförallt genom att en sida om havet skapas på kommunens hemsida.
Det är viktigt att åtgärder för att nå målet inte ses som ett separat arbete utan
att arbetet med målet vävs in i den dagliga kommunala verksamheten.
Åtgärdsdokumentet kommer i samband med antagandet att läggas ut på
kommunens hemsida.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, daterad den 6 maj 2013

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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