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Klimatnämnden
Plats och tid

Sammanträdesrummet Väddö, kommunhuset Ankaret kl. 13-1514.15, 15.00–15.20

Beslutande

enligt bifogad närvarolista

Övriga deltagande

Tommie Eriksson, vice kommundirektör
Monica Pettersson, ekolog
Josefin Sundberg, ekolog
Caroline Sjölander, praktikant
Camilla Andersson, projektledare § 23-24
Ingvar Norrman, verksamhetsutredare § 23-24
Jan Paymer, produkt- & utvecklingsansvarig § 23-24

Utses att justera

Lena Svenonius

Justeringens
plats och tid

Underskrift

Sekreterare .........................................................................Paragrafer 23-28

Mikael Forssander
Ordförande ........................................................................

Åsa Wärlinder
Justerande ........................................................................

Lena Svenonius

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

Klimatnämnden

Sammanträdesdatum

2012-09-12

Datum för
anslags uppsättande

2012-10-04

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

2012-10-26

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
N
N

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

M
M
M
M
C
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S
V

NTJ

Totalt ledamöter och ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

N
N

Ersättare

N

N
NTJ
N
Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-09-20

Klimatnämnden

KLMN § 23

Information om projektet Act4MyBalticSea
Klimatnämndens beslut
Att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Camilla Andersson, projektledare, informerar om projektet Act4MyBalticSea.
Det är ett samarbetsprojekt inom EUs regionala Östersjöprogram INTERREG IV
A 2007-2014 i delområdet ”Öar och skärgårdar” tillsammans med Östhammars
kommun, Nystad i Finland, Pihtla i Estland, Kuressaare College och Uppsala
universitet. Projektets målsättning är att minska utsläppen av otillräckligt renat
avloppsvatten från enskilda avlopp, ta bättre omhand toalettavfall från
fritidsbåtar och öka allmänkännedomen om vattenkvaliten i Östersjön.
I Norrtälje kommun har projektet konkret resulterat i att fler hushåll kommer att
anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet och att stationer för
toalettavfall har installerats vid flera hamnar i kommunen. Slutligen har man
även genomfört mätningar av vattenkvaliten i Bergshamraviken och funnit att
den har en tydlig näringsrik prägel.
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Klimatnämnden

KLMN § 24

Information från renhållningsavdelningen
Klimatnämndens beslut
Att lägga informationen till handlingarna och ge förvaltningen i uppdrag att
genomföra en idéstudie och undersöka de tekniska, juridiska, ekonomiska och
miljömässiga förutsättningarna för en biogasanläggning vid Löt.
Bakgrund
Jan Paymer, Produkt- & utvecklingsansvarig på kommunstyrelsekontorets
renhållningsavdelning, informerar om Grön rutt. Smartare rutt för att minska
utsläpp i samband med sophämtning i samband med posten. Solbacka i Norrtälje
valdes ut som pilotområde. Det visade sig inte vara en optimal plats eftersom det
fanns många återvändsgränder. Trots det ska antal start och stopp minska från
340 till 90. Det visade sig vara för lågt intresse för ett genomförande. Eventuellt
kommer ett annat område att väljas ut nästa vårvinter. Östersund var först ut med
projektet och det har även genomförts på andra platser.
Ingvar Norrman, verksamhetsutredare på kommunstyrelsekontorets
renhållningsavdelning, meddelar att det inte fått resultat från pressvattenprover
från hushållssopor att använda till biogas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-09-20

Klimatnämnden

KLMN § 25

Information om utställningen om Nordens Venedig
Klimatnämndens beslut
Att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Monica Petterson, kommunekolog, informerar om utställningen Nordens
Venedig. Den invigs den 29 januari 2013 på biblioteket i Norrtälje och handlar
om klimatförändringar och klimatanpassning. I samband med utställningen
planerar kommunstyrelsekontoret en rad kringaktiviteter på temat som en
teaterföreställning för barn och ungdomar, föreläsningar, en cykelkurs och en
politisk paneldebatt.
Just nu för kommunstyrelsekontoret diskussioner med eventuella
samarbetspartner som Norrtälje tidning, Roslagens Sparbank, Tiohundra AB,
räddningstjänsten samt universitet och högskolor. Vidare undersöker man
möjligheterna till att finansiera aktiviteterna genom att använda pengarna från
energirådgivningen och medfinansiering från näringslivet.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan 14.15–15.00 för partiergruppssammanträden.
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Klimatnämnden

KLMN § 26

Dnr KLMN 2012-000006

Motion om Miljöbarometern eller liknande verktyg för att
redovisa klimatarbete
Klimatnämndens beslut
Att anse motionen besvarad med hänvisning till att kommunens webbplats kan
användas till att redovisa kommunens miljö- och klimatarbete.
Reservationer och anteckningar till protokollet
Kristian Krassman (S) och Lena Svenonius (S)
Bakgrund
Kristian Krassman (S) har 2012-02-13 lämnat en motion om verktyg för att
redovisa kommunens klimatarbete och föreslår Miljöbarometern.
Klimatnämnden anser motionen besvarad med hänvisning till att kommunens
webbplats kan användas till att redovisa kommunens miljö- och klimatarbete.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad 2012-09-06, att motionen
ska anses besvarad med hänvisning till att kommunens webbplats kan användas
till att redovisa kommunens miljö- och klimatarbete.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kristian Krassman (S) och Lena Svenonius (S) stödjer motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Kristian Krassmans och Lena
Svenonius förslag och finner att nämnden säger ja till förvaltningens förslag.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsekontoret
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Klimatnämnden

KLMN § 27

Dnr KLMN 2012-000014

Delårsrapport 2 2012 för klimatnämnden
Klimatnämndens beslut
Att godkänna rapporten och att överlämna den till kommunstyrelsen.
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 18 september 2012
att klimatnämnden beslutar att godkänna den framtagna rapporten och att
överlämna den till kommunfullmäktige.

Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsekontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-09-20

Klimatnämnden

KLMN § 28

Dnr KLMN 2012-000015

Sammanträdesschema 2013 för klimatnämnden
Klimatnämndens beslut
Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på sammanträdesschema
2013 med sju möten.
Bakgrund
Månad
Januari
Maj
September
December

Nämnd
31
16
19
19

Beredning
17
2
5
5

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i en skrivelse daterad den 4 september 2012 tagit fram
ett förslag till sammanträdesschema för 2013 enligt ovan. Jämfört med tidigare år
har antalet sammanträden minskats med tre stycken för att kunna använda pengarna
för klimatfrämjande åtgärder.
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