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Sammanträdesdatum

2014-03-27
Klimatnämnden
Plats och tid

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 13.15-14.10, 14.45-14.56

Beslutande

Ledamöter

Åsa Wärlinder (C), ordförande
Sören Forslund (M)
Kristian Krassman (S)
Jens Andersson (M)
Ove Eriksson (M)
Joanna Lewerentz (M)
Berit Elisson (FP)
Bengt Sellin (S)
Per-Åke Jeansson (S)
Ersättare

Bert Löfqvist (M)
Sten Arrhenius (M)
Susanne Lippert (M)
Gunnar Kjelldahl (C)
Karin Beronius (FP)
Lena Svenonius (S)

Övriga närvarande

Tommie Eriksson, vice kommundirektör, §§ 5-6
Josefin Sundberg, miljöstrateg
Mikael Forssander, sekreterare
Leif Söderbäck, projektledare, § 4
Sofia Siljevall, praktikant

Justerare

Kristian Krassman

Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mikael Forssander

Ordförande
Åsa Wärlinder
Justerare
Kristian Krassman

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

Klimatnämnden

Sammanträdesdatum

2014-03-27

Datum då anslaget sätts upp

2014-03-31

Förvaringsplats för protokollet

Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mikael Forssander
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-04-22

§§ 4-6
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Sammanträdesdatum

2014-03-27«Datum»
Klimatnämnden

Ärendelista
§4

Dnr 219

Informationsärenden: energieffektivisering, Earth Hour 2014, Program
klimat och miljömålsveckorna ............................................................................. 3
§5

Dnr 2014-000003 042

Årsbokslut 2013 för klimatnämden ...................................................................... 4
§6

Dnr 2014-000004 430

Miljömålet ingen övergödning ............................................................................. 5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2014-03-27«Datum»
Klimatnämnden

§4

Informationsärenden
Beslut
Klimatnämnden beslutar:
att

anteckna informationen till protokollet

Sammanfattning av ärendet
Leif Söderbäck, projektledare, informerar om arbetet med
energieffektivisering av kommunens fastigheter. Arbetet har framförallt
inriktats på driftoptimering gällande tempratur och drifttider, utbyte av
oljepannor och termografering av fastigheterna.
Åsa Wärlinder (C), informerar om Earth hour 2014 som går av stapeln den
29 mars klockan 20.30. Då kommer kommunhuset Ankaret att släckas ner
och ordföranden uppmanar ledamöterna att släcka belysningen en timma för
världens klimat.
Josefin Sundberg, miljöstrateg, informerar om programmet för klimat- och
miljömålsveckorna 2014. De startar den 5 maj med invigning av
utställningen Skräpet ska upp till ytan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2014-03-27«Datum»
Klimatnämnden

§5

Dnr 2014-000003 042

Årsbokslut 2013 för klimatnämden
Beslut
Klimatnämnden beslutar:
Att godkänna årsbokslutet 2013 för klimatnämnden
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsberättelsen innefattar aktiviteter och ekonomi för
klimatnämnden år 2013. Under året har nämnden fattat beslut om
åtgärdsförslag till miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Hav i balans samt
levande kust och skärgård, Levande skogar och Grundvatten av god kvalité.
Vidare har nämnden genomfört Norrtälje kommuns klimatveckor. Avikelsen
mot budgeten var 36 000 kronor, vilket berodde på att nämnden ställde in ett
planerat sammanträde under året.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande daterad den 20 mars 2014
föreslagit att klimatnämnden godkänner årsbokslutet 2013.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr 2014-000004 430

Miljömålet ingen övergödning
Beslut
Klimatnämnden beslutar:
att

anta åtgärdsförslag för miljömålet Ingen övergödning

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram åtgärdsförslag med åtgärder som
Norrtälje kommun arbetar med eller ska arbeta med för att nå miljömålet
Ingen övergödning. Åtgärdsförslagen innehåller Kommunal VA-utbyggnad,
inventering av enskilda avlopp, sugtömningsstationer i skärgården, EU:s
ramdirektiv för vatten, Åkerströmmens vattenvårdssamverkan, minska
utsläpp från reningsverk, utvecklingscentrum för vatten och bedriva
information gentemot kommuninvånarna. 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 20 mars 2014
föreslagit att klimatnämnden antar åtgärdsförslaget.
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