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Sammanträdesdatum

2013-09-19
Klimatnämnden
Plats och tid

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.15–14.45, 15.15–15.25

Beslutande

Ledamöter

Åsa Wärlinder (C), ordförande
Sören Forslund (M)
Kristian Krassman (S)
Sten Arrhenius (M), tjänstgörande ersättare
Ove Eriksson (M)
Karin Beronius (FP), tjänstgörande ersättare
Berit Elisson (FP)
Bengt Sellin (S)
Lena Svenonius (S), tjänstgörande ersättare
Ersättare

Gunnar Kjelldahl (C)
Olga Lännevall Fedorina (V)
Kerstin Carlgren (MP)

Övriga närvarande

Tommie Eriksson, vice kommundirektör
Josefin Sundberg, miljöstrateg
Mikael Forssander, sekreterare, Denice Nielsen lärling
Lotta Lindblad-Söderman, ordförande Roslagsbostäder § 16
Sune Alm, vice ordförande Roslagsbostäder § 16
Anders Hermanson, verkställande direktör Roslagsbostäder § 16
Sven Karlsson, energisamordnare Roslagsbostäder § 16

Justerare

Kristian Krassman

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ankaret 23 september 2013

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mikael Forssander

Ordförande
Åsa Wärlinder
Justerare
Kristian Krassman

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

Klimatnämnden

Sammanträdesdatum

2013-09-19

Datum då anslaget sätts upp

2013-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mikael Forssander
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-10-15

§§ 16-19
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Sammanträdesdatum

2013-09-19«Datum»
Klimatnämnden

Ärendelista
§ 16

Dnr 190

Informationsärenden: Miljömålet Grundvatten av god kvalitet,
genomgång av Miljöaktuellts kommunranking och Roslagsbostäders
energi- och klimatarbete ..................................................................................... 3
§ 17

Dnr 2013-000014 430

Miljömålet levande skogar................................................................................... 4
§ 18

Dnr 2013-000015 041

Budget 2014 för Energi- och klimatrådgivningen ................................................. 5
§ 19

Dnr 2013-000016 042

Delårsrapport 2 2013 för klimatnämnden ............................................................ 6

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-09-19«Datum»
Klimatnämnden

§ 16

Informationsärenden
Klimatnämndens beslut
att
anteckna information till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
• Josefin Sundberg, miljöstrateg informerar om klimatmålet
Grundvatten av god kvalité.

Justerandes sign

•

Josefin Sundberg redogör för Norrtälje kommuns svar på
Miljöaktuellts enkät som ligger till grund för deras kommunranking.

•

Anders Hermansson, verkställande direktör Roslagsbostäder och
Sven Karlsson, energisamordnare Roslagsbostäder, redogör för
Roslagsbostäders energi- och klimatarbete.

Utdragsbestyrkande
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Klimatnämnden

§ 17

Dnr 2013-000014 430

Miljömålet levande skogar
Klimatnämndens beslut
att
anta åtgärdsförslag för miljömålet Levande skogar
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram förslag till åtgärder för miljömålet
levande skogar. Åtgärdsförslagen innehåller åtgärder inom den kommunala
skogsförvaltningen, tätortsnära skogar, planeringsperspektivet, söka
verksamhetsstöd samt bedriva information gentemot kommuninvånarna.
Norrtälje kommun ska bidra till att det nationella miljömålet Levande skogar
uppfylls och vara ett föredöme i den egna verksamheten. 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.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande daterad den 9 september
2013 föreslagit att klimatnämnden antar åtgärdsförslaget för miljömålet
Levande skogar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Dnr 2013-000015 041

Budget 2014 för Energi- och klimatrådgivningen
Klimatnämndens beslut
att
anta förslag till prioritering av medel för energi- och
klimatrådgivningen under 2014.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommuns energi- och klimatrådgivning bedrivs under åren 2008 2014 som en del av ett samarbete mellan 27 kommuner i
Stockholmsregionen. I samarbetet ingår Kommunförbundet Stockholms län
(KSL) som en sammanhållande aktör. Syftet är att minska
energianvändningen och miljö- och klimatpåverkan genom
energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi. För
verksamhetsåret 2014 har kommunstyrelsekontoret tagit fram ett förslag till
lokala aktiviteter som ska genomföras inom ramen för energi- och
klimatrådgivningen vilket föreligger för beslut.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande daterad den 10 september
2013 föreslagit att klimatnämnden antar förslaget till prioriteringar av medel
för energi- och klimatrådgivningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(6)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-09-19«Datum»
Klimatnämnden

§ 19

Dnr 2013-000016 042

Delårsrapport 2 2013 för klimatnämnden
Klimatnämndens beslut
att
godkänna delårsrapport 2 för klimatnämnden 2013 och
överlämna den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Delårsrapporten innefattar aktiviteter och ekonomi för klimatnämnden
januari till och med augusti 2013. Klimatnämndens avvikelse mot budget
januari till augusti är -27 000 kronor. Avvikelsen för andra tertialet är så låg
att den inte kommenteras av ekonomiavdelningen. En avvikelse om -30 000
kronor förväntas i årsbokslutet.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande daterad den 9 september
2013 föreslagit att klimatnämnden godkänner delårsrapport 2 för
klimatnämnden 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Protokollet ska skickas till
Strategienheten, ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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