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Sammanträdesdatum

2014-01-30
Klimatnämnden
Plats och tid

Möteslokalen Ununge, kommunhuset Ankaret klockan 13.15-14.15, 14.45-15.00

Beslutande

Ledamöter

Åsa Wärlinder (C), ordförande
Sören Forslund (M)
Kristian Krassman (S)
Stina Berg (M), tjänstgörande ersättare
Bert Löfqvist (M), tjänstgörande ersättare
Sten Arrhenius (M), tjänstgörande ersättare
Berit Elisson (FP)
Bengt Sellin (S)
Per-Åke Jeansson (S)
Ersättare

Gunnar Kjelldahl (C)
Lena Svenonius (S)
Olga Lännevall Fedorina (V)

Övriga närvarande

Tommie Eriksson, vice kommundirektör
Mikael Forssander, sekreterare
Jan Paymer, tillförordnad renhållningschef § 1
Ylva Mellgren, projektledare § 1

Justerare

Kristian Krassman

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje den 6 februari 2014

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mikael Forssander

Ordförande
Åsa Wärlinder
Justerare
Kristian Krassman

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

Klimatnämnden

Sammanträdesdatum

2014-01-30

Datum då anslaget sätts upp

2014-02-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontorets administrationsenhet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mikael Forssander
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-03-03
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Sammanträdesdatum

2014-01-30«Datum»
Klimatnämnden

Ärendelista
§1

Dnr 211

Informationsärenden: Miljömålet ingen Övergödning &
biogasutredningen .............................................................................................. 3
§2

Dnr 2014-000001 430

Årsredovisning för Energi- och klimatrådgivningen 2013 ..................................... 4
§3

Dnr 2014-000002 041

Budget för klimat- och miljömålsveckorna 2014 .................................................. 5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§1

Informationsärenden
Klimatnämndens beslut
att
anteckna informationen till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Jan Paymer, tillförordnad renhållningschef, informerar om
biogasutredningen och pressvattenprover. Renhållningsavdelningen har
under 2013 genomfört ett test att pressa hushållssopor för att se om vätskan
kunde användas vid biogasproduktion men dessvärre innehöll vätskan för
höga värden av tungmetaller och bedömes därför som otjänlig för ändamålet.
Vidare informerar Jan Paymer om att det för närvarande inte finns några
planer på att göra en biogasanläggning i Löt men vid Hagby i Täby kommun
finns planer på en anläggning.
Ylva Mellgren, projektledare på VA-avdelningen, informerar om
kommunens avloppsreningsverk och deras miljöpåverkan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2

Dnr 2014-000001 430

Årsredovisning för Energi- och klimatrådgivningen
2013
Klimatnämndens beslut
att
godkänna redovisningen av lokala aktiviteter inom Energi- och
klimatrådgivningen 2013.
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. Rådgivningen finansieras av statliga
bidrag (315 000 kronor/år) via Energimyndigheten. Inom Energi- och
klimatrådgivningen 2013 har följande aktiviteter genomförts i lokal regi:
BRF-projekt
Företagsprojekt
Pedagogisk teater för barn
Aktiviteter till Klimatveckor
Expo Roslagen
Övrig marknadsföring
Tekniska museet
Den totala kostnaden för Energi- och klimatrådgivningen uppgick i Norrtälje
kommun år 2013 till 314 128 kronor.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 januari
2014 föreslagit att klimatnämnden godkänner årsredovisningen för Energioch klimatrådgivningen 2013.
Protokollet ska skickas till
Josefin Sundberg, Miljöstrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr 2014-000002 041

Budget för klimat- och miljömålsveckorna 2014
Klimatnämndens beslut
att
begära 45 000 kronor av kommunstyrelsen för genomförandet
av Norrtälje kommuns klimat- och miljöveckor 2014.
att

godkänna budgeten och programförslaget för Norrtälje kommuns
klimatveckor 2014, under förutsättning att kommunstyrelsen
beviljar de begärda pengarna.

Sammanfattning av ärendet
Klimatnämnden planerar att genomföra Norrtälje kommuns klimat- och
miljöveckor 2014 under vecka 19-20. Syftet är att informera om de
nationella miljömålen och framförallt Norrtälje kommuns prioriterade
miljömål Begränsad klimatpåverkan och Hav i balans samt levande kust och
skärgård. Målgruppen är allmänhet och skola. Aktiviteter kommer bland
annat att bestå av informationsinsatser i kommunreceptionen, en utställning
på Stadsbiblioteket, föreläsningar, en cykelaktivitet och energi-och
klimatrådgivning i samband med Bygg- och miljökvällarna i kommunhuset.
En tävling för skolelever ska också arrangeras. Budgeten för att utföra
klimat- och miljöveckor beräknas till 45 000 kronor.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 januari
2014 föreslagit att klimatnämnden begär 45 000 kronor av kommunstyrelsen
för att genomföra klimat- och miljöveckorna 2014 och att klimatnämnden
godkänner förslaget till programmet under förutsättning att
kommunstyrelsen godkänner nämndens begäran.
Protokollet ska skickas till
Josefin Sundberg, Miljöstrateg
Tommie Eriksson, vice kommundirektör
Eva Kutscher, nämndsekreterare kommunstyrelsekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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