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Klimatnämnden

Plats och tid

Kommunhuset Ankaret, Norrtälje kl. 13.20–14.00, 15.00- 15.30

Beslutande

enligt bifogad närvarolista

Övriga deltagande

Tommie Eriksson, vice kommundirektör
Mikael Forssander, sekreterare
Josefin Sundberg, kommunekolog
Monica Pettersson, kommunekolog 13.20–13.40

Utses att justera

Kristian Krassman

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset Ankaret, 2012-12-13

Underskrift

Sekreterare .........................................................................Paragrafer 34-37

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

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

Kristian Krassman

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

Klimatnämnden

Sammanträdesdatum

2012-12-06

Datum för
anslags uppsättande

2012-12-14

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

2013-01-04

Kommunstyrelsekontoret

.................................................................
Mikael Forssander
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-06

Klimatnämnden
Närvarolista/omröstningsprotokoll Klimatnämnden
Namn

Närvarande = N
Tjänstgörande = NTj

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

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande
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N
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N
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Avstår
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Nej
Avstår
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Klimatnämnden
KLMN § 34

Dnr KLMN 2012-21

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2012 för
klimatnämnden
Klimatnämndens beslutar
Att

Godkänna prognosen och överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande rutiner skall klimatnämnden överlämna en prognos för 2012
baserad på redovisning till och med oktober 2012. Klimatnämndens budget
omfattar endast kostnader för arvoden och sammanträdesersättningar. Dessa
förväntas inte ge någon avvikelse i bokslut för 2012.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, daterat den 15 november 2012
Protokollet ska skickas till
Ekonomiavdelningen, kommunstyrelsekontoret
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Klimatnämnden

KLMN § 35

Dnr KLMN 2012-18

Lokala miljömål för Norrtälje kommun
Klimatnämndens beslutar
Att

Att

förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till
åtgärder för miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Hav i
balans samt levande kust och skärgård”.
Norrtälje kommun ska prioritera miljömålen ”Begränsad
klimatpåverkan”, ”Hav i balans samt levande kust och
skärgård”, ”Grundvatten av god kvalitet”, ”Ingen övergödning”
och ”Levande skogar”

Sammanfattning av ärendet
Av de sexton nationella miljömålen föreslår kommunstyrelsekontoret att målen
”begränsad klimatpåverkan”, ”giftfri miljö”, ”ingen övergödning”, ”ett rikt växt
och djurliv” och ”god bebyggd miljö” ska prioriteras av kommunen.
Kommunstyrelsekontoret föreslår vidare att i ett första skede bör lokala åtgärder
tas fram för miljömålen begränsad klimatpåverkan och ingen övergödning vilket
ansluter till det arbete som Länsstyrelsen i Stockholms län bedriver.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, daterat den 28 november 2012
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Kristian Krassman (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med
förslag till åtgärder för miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Hav i
balans samt levande kust och skärgård” och att Norrtälje kommun ska prioritera
följande miljömål ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Hav i balans samt levande kust
och skärgård”, ”Grundvatten av god kvalitet”, ”Ingen övergödning” och
”Levande skogar”
Åsa Wärlinder (C) stödjer Kristian Krassmans förslag.
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Klimatnämnden
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden säger ja till
Kristian Krassmans förslag.
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Klimatnämnden

KLMN § 36

Dnr KLMN 2012-19

Klimatnämndens verksamhetsplan 2013
Klimatnämndens beslutar
Att

Att

Ge ordföranden i uppdrag att se över och anta
verksamhetsplanen för 2013 i samråd med nämndens presidium
på grund av förändringarna av de lokala miljömålen.
Ge förvaltningen i uppdrag att fram en aktivitetsplan där målen i
verksamhetsplanen preciseras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för
klimatnämnden 2013. Det som skiljer sig från verksamhetsplanen från år 2012 är
bland annat:
-

Ny prioritering av miljömål
Utveckling av energiproduktion av biogas.
Nytt avsnitt där Energi- och klimatrådgivningens mål fastslås
Nya aktiviteter inom klimatkommunikation

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, daterat den 28 november 2012
Förslag till verksamhetsplan för klimatnämnden 2013, daterad den 28 november
2012
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Åsa Wärlinder (C) föreslår att ordföranden får i uppdrag att se över och anta
verksamhetsplanen 2013 i samråd med nämndens presidium på grund av
förändringarna av de lokala miljömålen samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram en aktivitetsplan där målen i verksamhetsplanen preciseras.
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Klimatnämnden
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden säger ja till
ordförandens förslag.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsekontoret
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Klimatnämnden
KLMN § 37

Nästa möte
Klimatnämndens beslutar
Att

Nästa möte hålls den 29 januari 2013 klockan 14 på
stadsbiblioteket i Norrtälje.

Sammanfattning av ärendet
På grund av att klimatnämndens sammanträde i januari krockar med majoritetens
budgetkonferens föreslår ordförande Åsa Wärlinder (C) att mötet flyttas till
tisdagen den 29 januari 2013 klockan 14 på stadsbiblioteket i Norrtälje.
Protokollet ska skickas till
Administrationsenheten, Kommunstyrelsekontoret
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