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Motion om inrättande av miljöstipendium för företag
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.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

2007-05-02

Paragraf

100

Sida

189

Kommunstyrelsen
Arbets- och personalutskottet
majkf24b
Därför yrkar vi att:
-

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett miljöstipendium för företag.

Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____
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