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Dnr 07.311-008

Motion om inrättande av miljöstipendium för företag
Ärendebeskrivning
Ylva Strutz, för folkpartiet liberalerna, anför följande i motion.
Företagen i Luleå kommun arbetar idag hårt med både miljöarbete och
arbetsmiljöarbete. Med en alliansregering kommer företagens villkor att
förbättras och mer fokus kommer att flyttas från piska till morot. Den
attityden bör också prägla kommunens förhållande till företagen.
Dagens regelverk är ofta mycket krångliga och företag lägger ofta ner mycket
tid på att få ett bra fungerande miljöarbete. Resurser läggs ner utan att det
idag egentligen finns en morot som kan ge ett större incitament för fler företag
att aktivt jobba med sitt miljöarbete och sporra dem som idag arbetar hårt
med det samma.
Miljönämnden delar idag ut ett miljöstipendium som i dagsläget kan gå till
både företag, medborgare och föreningar som gör en god insats för vår miljö.
Detta stipendium är mycket välmotiverat och bör självklart finnas kvar. Men
Folkpartiet tycker vi ska ha extra fokus på företagen i Luleå kommun. Företag
som aktivt arbetar med sitt miljöarbete skall premieras då de både skapar jobb
och tänker på sina anställdas och vår miljö!
Då miljönämnden är den tillsynsmyndighet inom kommunens verksamhet
som kontrollerar företagens miljöarbete anser vi det naturligt att miljönämnden får uppdraget att utse stipendiaten. Vidare bör prissumman sättas
på en sådan nivå att den blir den morot som kan sporra företagen att vilja
vidareutveckla sitt miljöarbete. Kanske kan priset delas ut i samband med
Näringslivets Pris där ju också Luleå kommun delar ut årets Företagarstipendium.
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Därför yrkar vi att:
-

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett miljöstipendium för företag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____

Miljönämndens yttrande
Dagens miljöstipendium
Som sägs i motionen delar miljönämnden idag ut ett stipendium som kan gå
till både företag, medborgare och föreningar. Reglerna för detta ”miljövårdsstipendium” antogs av kommunfullmäktige 1986-10-27 § 307 och lyder:
1. Stipendiet avser att stödja och uppmuntra personer, företag,
organisationer etc, verksamma inom kommunen, som utfört insatser till
gagn för miljövården inom kommunen.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall vid sammanträde under maj månad
utse stipendiat. Nämnden skall före beslutet samråda med kommunens
naturvårdsombud.
3. Utdelning av stipendiet sker vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni
månad.
4. Stipendiets storlek fastställs årligen i samband med behandlingen av
nästkommande års budget. Det åligger miljö- och hälsoskyddsnämnden
att föreslå stipendiesumman.
Genom åren har stipendiet tilldelats enskilda, skolor/skolklasser,
organisationer och företag/företagare. Stipendiesumman var de första åren
5 000 kr men ökades sen till 10 000 kr.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2007-12-17

317

665

Kommunstyrelsen

2007-12-03

228

527

Arbets- och personalutskottet

2007-11-26

244

524

majkf24c
Synpunkter från LNAB, utvecklingskontoret och miljökontoret
Vi är positiva till att ett särskilt miljöstipendium för företag inrättas.
Om ett sådant miljöstipendium inrättas bör kriterierna för att komma ifråga
som pristagare vara miljöförbättringar utöver det som beror på lagkrav. Vi är
dock tveksamma till att miljöstipendiet skall omfatta även inre miljöarbete i
form av arbetsmiljöarbete. Detta åtminstone om, som motionären föreslår,
miljönämnden skall utse stipendiaten. Miljönämnden är tillsynsmyndighet
enligt miljöbalken och det yttre miljöarbetet. Den arbetar överhuvudtaget inte
med arbetsmiljöfrågor och har inte kompetens att bedöma ett sådant arbete
hos företagen.
Motionären säger att prissumman bör sättas på en sådan nivå att den blir den
morot som kan sporra företagen att vilja utveckla sitt miljöarbete. Vi har ingen
uppfattning om var den nivån kan ligga och den torde variera mellan företag
och insatser. Samtidigt tror vi inte att det är storleken på ett kommunalt
miljöstipendium som avgör ett företags vilja vidareutveckla ett miljöarbete.
Den positiva uppmärksamhet som stipendiet innebär torde vara moroten här.
Stipendiesumman bör harmonisera med liknande andra stipendier som
kommunen delar ut.
Vi är tveksamma till att som motionären anger behålla nuvarande stipendium
oförändrat samtidigt som ett nytt miljöstipendium för företag inrättas. Det
skulle betyda att Luleå kommun har två stipendier med snarlika syften som
kan tilldelas företagen. Detta skapar förvirring och otydlighet. För det ena
stipendiet konkurrerar företags, enskildas och organisationers miljöinsatser
medan det andra är förbehållet företagens miljöinsatser. Vi ser det som svårt
att avgöra vilket företag som kan vara kandidat för det ena eller andra
stipendiet samtidigt som det finns risk att det ena ges eller får högre status än
det andra.
Ifall ett särskilt miljöstipendium för företag inrättas bör nuvarande miljöstipendium ändras till att enbart avse enskilda och organisationer.
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Reglerna för nuvarande miljövårdsstipendium behöver i övrigt också ses över
och moderniseras vilket skulle kunna ske samtidigt som reglerna för det nya
stipendiet tas fram.
Miljönämnden beslutar att avstyrka folkpartiets motion.
Vid miljönämndens sammanträde tillstyrker Johan Landström (fp), Anders
Nilsson (c) och Magnus Westerstrand (kd) folkpartiets motion.
Johan Landström (fp), Anders Nilsson (c) och Magnus Westerstrand (kd)
reserverar sig mot miljönämndens beslut.

Yrkanden
Ylva Strutz (fp) och Mattias Karlsson (m) yrkar bifall till motionen.
Yvonne Stålnacke (s) yrkar bifall till miljönämndens förslag.

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

avslå motionen.

Reservation
Mattias Karlsson (m) reserverar sig mot beslutet.
_____

Yrkanden
Ylva Strutz (fp) och Mattias Karlsson (m) yrkar bifall till motionen i enlighet
med miljökontorets, Luleå Näringsliv AB:s och utvecklingskontorets yttrande.
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Malin Konradsson (s), Annika Eriksson (mp) och Camilla Hansen (c) yrkar
bifall till arbets- och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.

Reservationer
Ylva Strutz (fp) och Mattias Karlsson (m) reserverar sig mot beslutet.
_____

Yrkanden
Mattias Karlsson (m), Johan Landström (fp), Camilla Hansen (c) och Staffan
Eriksson (m) yrkar bifall till motionen i enlighet med miljökontorets, Luleå
Näringsliv AB:s och utvecklingskontorets yttrande.
Malin Konradsson (s), Annika Eriksson (mp) och Fredrik Lundh (s) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Erika Josbrandt (kd) yrkar bifall till motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

avslå motionen.

Reservationer
Ylva Strutz (fp), Camilla Hansen (c ), Mattias Karlsson (m) och Erika Josbrandt
(kd) reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Miljönämnden, LNAB, utvecklingskontoret
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