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Sammanträdesdatum

2014-09-18
Klimatnämnden
Plats och tid

Norrtälje-salen, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15-14.30, 15.00-

Beslutande

Ledamöter

Åsa Wärlinder (C), ordförande
Sören Forslund (M)
Kristian Krassman (S)
Jens Andersson (M)
Ove Eriksson (M)
Stina Berg (M), ersättare
Karin Beronius (FP), ersättare
Bengt Sellin (S)
Lena Svenonius (S), ersättare
Ersättare

Sten Arrhenius (M)
Susanne Lippert (M)
Gunnar Kjelldahl (C)
Olga Lännevall Fedorina (V)
Christer Stighäll (MP)

Övriga närvarande

Tommie Eriksson, vice kommundirektör
Josefin Sundberg, miljöstrateg
Mikael Forssander, sekreterare
Denice Nielsen, lärling
Sigrid de Geyter, VA-chef § 11
Henrik Liliehöök, renhållningschef § 11
Anna-Lena Carling, miljöchef Tiohundra AB, § 11

Justerare

Kristian Krassman

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ankaret, den 18 september 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

2014-09-18

Datum då anslaget sätts upp

2014-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mikael Forssander
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-10-10
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Sammanträdesdatum

2014-09-18«Datum»
Klimatnämnden

§ 11

Dnr 233

Informationsärenden
Klimatnämndens beslut
Att
anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
 Henrik Liliehöök, renhållningschef och Sigrid de Geyter, va-chef
presenterar sig för nämnden.


Anna-Lena Carling, Miljöchef Tiohundra AB redogör för bolagets
miljöarbete.



Josefin Sundberg, miljöstrateg, informerar om inrapportering av
Norrtälje kommuns nyckeltal till Sveriges ekokommuner och
remissen Ekosystemtjänster i expansiv region – strategi för
miljömålet ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län som har kommit
från Länsstyrelsen och skall samberedas med kommunstyrelsen.

«Nästa post»

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2014-09-18«Datum»
Klimatnämnden

§ 12

Dnr 2014-000008 003

Remiss gällande reglemente för planering, styrning och
uppföljning i Norrtälje kommun
Klimatnämndens beslut
Att
tillstyrka förslaget till reglemente med kommentarer enligt
kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterat 2 september
2014.
Sammanfattning av ärendet
Från och med verksamhets- och budgetåret 2014 tillämpar Norrtälje
kommun en ny styrprocess för planering, styrning och uppföljning av
verksamhet och ekonomi. Med anledning av detta har vissa styrdokument
omarbetats. Ett förslag till reglemente för planering, styrning och
uppföljning som stödjer den nya styrprocessen har arbetats fram.
Reglementet ersätter nu gällande policy för budgetering och uppföljning i
Norrtälje kommun.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 september
föreslagit att klimatnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till reglemente.
Yrkanden
Kristian Krassman (S) meddelar att socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Protokollet ska skickas till
Ekonomiavdelningen, kommunstyrelsekontoret
«Nästa post»

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Klimatnämnden

§ 13

Dnr 2014-000009 042

Delårsbokslut 2 per den 31 augusti 2014 för
klimatnämnden
Klimatnämndens beslut
att
godkänna delårsbokslut 2 för klimatnämnden och överlämna
det till kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram en rapport per den 31 augusti 2014
över klimatnämndens ekonomi. Resultatet visar på ett prognostiserat
underskott om 37 000 kronor. Då summan är så pass låg har förvaltningen
valt att inte kommentera den.
Under den aktuella perioden har klimatnämnden genomfört Norrtälje
kommuns klimat- och miljömålsveckor med särskilt fokus på de prioriterade
miljömålen begränsad klimatpåverkan & Hav i balans samt levande kust och
skärgård. Under veckorna visades en utställning på stadsbiblioteket och en
skoltävling genomfördes vid sidan av föreläsningar och en cykelaktivitet.
Vidare har även flera aktiviteter inom energi- och klimatrådgivningen ägt
rum under första halvåret 2014.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 september
föreslagit att klimatnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till reglemente.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning
«Nästa post»

Justerandes sign
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