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Klimatnämnden

Plats och tid

Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15–15.45

Beslutande

enligt bifogad närvarolista

Övriga deltagande

Tommie Eriksson, vice kommundirektör § 19
Mikael Forssander, sekreterare
Josefin Sundberg, kommunekolog
Monica Pettersson, kommunekolog
Eva Kutscher, nämndsekreterare
Henning Richardsson, upphandlingschef § 19
Annica Johansson, koncerncontroller § 19
Leif Söderbäck, projektledare fastighetsavdelningen § 19

Utses att justera

Bengt Sellin

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset Ankaret, 2012-06-20

Underskrift

Sekreterare .........................................................................
Mikael Forssander

Paragrafer 19-22

Ordförande ........................................................................
Åsa Wärlinder

Justerare ........................................................................
Bengt Sellin

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

Klimatnämnden

Sammanträdesdatum

2012-06-14

Datum för
anslags uppsättande

2012-06-21

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsekontoret

.................................................................
Mikael Forssander
Utdragsbestyrkande
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Klimatnämnden
Närvarolista/omröstningsprotokoll Klimatnämnden
Namn

Närvarande = N
Tjänstgörande = NTj

§
Ja

§
Nej Ja

Nej

Ledamöter
Åsa Wärlinder, ordförande
Sören Forslund, 1:e vice ordf
Kristian Krassman, 2:e vice ordf
Jens Andersson
Ove Eriksson
Alexander Klaréus
Roine Wallin
Bengt Sellin
Charlotta Nilsson

C
M
S
M
M
M
FP
S
S

N
N
N, 13.30
N
N

M
M
M
M
C
FP
S
S
V

NTJ
N

N
N
N

Ersättare
Bert Löfqvist
Joanna Lewerentz
Therese Ulfvin
Sten Arrhenius
Patrik Dahl
Leif Hedlund
Per-Åke Jeansson
Lena Svenonius
Olga Lännevall Fedorina
Totalt ledamöter och ersättare

Justerarnas signatur

N

N
N, 13.30

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Utdragsbestyrkande
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Klimatnämnden
klmn § 19

Information
Klimatnämnden beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Henning Richardsson, upphandlingschef, och Annica Johansson,
koncerncontroller, informerar om kommunens upphandling av två vindkraftverk.
Upphandlingen resulterade att kommunen köpte in två stycken i en
vindkraftverkspark på Fallåsberget i Ockelbo kommun för 75, 9 miljoner kronor
som producerar 13,7 gigawattimmar per år. Totalt kom det in ett anbud från O2
vindkraftkompaniet och vindkraftverken ska vara färdiga för drift till årsskiftet.
Den ekonomiska livslängden för verken är 20 år och ska kunna stå för 25-30
procent av kommunens totala energiförbrukning.
Leif Söderbäck, projektledare på fastighetsavdelningen, informerar om
energieffektiviseringen av kommunens fastigheter. Till 2014 ska kommunen ha
minskat sin energiförbrukning med 10 procent och till år 2020 med 20 procent.
Det ska framförallt ske genom driftoptimering av temperaturer/drifttider, utbyte
av till exempel oljepannor till mer energieffektiva och miljövänliga energikällor
samt optimering/utbyten av ventilationsaggregat med dålig återvinning.
Merparten av åtgärderna kommer att utföras på kommunens skollokaler.
Josefin Sundberg, kommunekolog, redogör för arbetet med
energibesparingsåtgärdsprojektet. 11 bostadsrättföreningar har deltagit, tio
stycken i Norrtälje och en i Hallstavik. Vidare kommer det hållas en föreläsning
gällande energirådgivning den 25 oktober 2012 och tre seminarier i Norrtälje,
Hallstavik och Rimbo. Slutligen kommer det även anordnas en företagarfrukost i
september på samma tema. Mer information finns på kommunens hemsida.
Ordföranden rapporterar från ekokommunernas årsmöte den 10-11/5 2012 i
Enköping. Hon deltog tillsammans med Monica Pettersson, kommunekolog som
Norrtälje kommuns representant. I samband med årsmötet informerade
Enköpings kommun om sitt miljöarbete och Håll Sverige rents internationella
miljöarbete med bland annat certifiering av miljövänliga hotell.
Vidare informerade Mattias Johansson, stabschef på miljödepartementet, på
årsmötet att det i juni 2012 kommer hållas en stor konferens i Rio de Janeiro med

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Klimatnämnden
anledning av att det är 20 år sedan Agenda 21 antogs. Målsättningen med
konferensen är att anta nya globala hållbarhetsmål.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan 14.20–15.20 för partiergruppssammanträden.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Klimatnämnden

klmn § 20

Diarienummer: klmn 2012-11

Delårsbokslut 1 2012 för klimatnämnden
Klimatnämnden beslutar
Att godkänna rapporten med ett tillägg i delårsrapporten om länsstyrelsens besök
och att överlämna den till kommunfullmäktige.
Bakgrund
I enlighet med fastställd tidplan och anvisningar ska samtliga nämnder lämna in
ekonomiska rapporter till kommunstyrelsekontoret för att efter sammanställning
överlämnas till kommunfullmäktige.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i en skrivelse daterad den 8 maj 2012 att
klimatnämnden beslutar att godkänna prognosen och att överlämna den till
kommunfullmäktige.
Beslutande sammanträde
Kristian Krassman (S) föreslår att länsstyrelsens besök läggs till delårsrapporten.
Ordföranden ställer då frågan om nämnden kan anta ordförandens förslag med
Kristian Krassman (S) tillägg och finner att nämnden säger ja.
Protokollet ska skickas till
Kommunsfullmäktige

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Klimatnämnden

klmn § 21

Diarienummer klmn 2012-12

Ansökan om bidrag för att anordna en seminarieserie om
lokal energiproduktion
Klimatnämnden beslutar
Att avslå ansökan om bidrag för att anordna en seminarieserie om
lokalenergiproduktion från Björkö-Arholma vindkraftsverksförenings eftersom
nämnden inte har några pengar för ändamålet och att det inte ingår i nämndens
uppgifter att bevilja bidrag. Om intresse finns från föreningens sida kan
representanter från kommunstyrelsekontoret medverka vid något av seminarierna
och informera om det miljöarbete som kommunen bedriver.
Reservation mot beslutet
Kristian Krassman, Bengt Sellin och Charlotta Nilsson, samtliga (S)
Bakgrund
Björkö-Arholma Vindkraftverksförening har den 4 maj 2012 lämnat in en ansökan
om bidrag för att anordna en seminarieserie om lokal energiproduktion i samarbete
med Väddö folkhögskola. Föreningen räknar med att kostnaderna uppgår till
100 000 kronor och att UROSS kommer att delfinansiera projektet med 60 000
kronor. Resterande del av summan ska föreningen söka hos externa intressenter.
Vidare kommer föreningen själva bidra med eget arbete utan ersättning om 100
arbetstimmar à 300 kronor i timmen.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår nämnden i en skrivelse daterad den 31 maj 2012
att ansökan avslås eftersom klimatnämnden inte har några pengar för ändamålet och
att det enligt nämndens reglemente inte ingår att bevilja bidrag till enskilda
föreningar. Om intresse finns från förenings sida kan dock representanter från
kommunstyrelsekontoret medverka vid något av seminarierna och informera om det
miljöarbete som kommunen bedriver.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Klimatnämnden
klmn § 21, forts
Beslutande sammanträde
Kristian Krassman(S) föreslår att nämnden beviljar föreningens ansökan.
Ordföranden ställer då sitt förslag mot Kristian Krassmans förslag och finner att
nämnden säger ja till ordförandens förslag.
Protokollet ska skickas till
Björkö-Arholma Vindkraftverksförening

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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klmn § 22

Meddelanden
Klimatnämnden beslutar
Att lägga meddelandelistan till handlingarna.
Bakgrund
Angående KSLs rekommendation att anta Klimat- och energistrategi för
Stockholms län. Kom in den 18 maj 2012 från Kommunförbundet Stockholms
län.
Gröna Nyckeltal, en informationsbroschyr om gröna nycketal riktad till
ansvariga tjänstemän och politiker i ekokommunerna. Kom in den 31 maj 2012
från Sveriges ekokommuner.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

