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§ 134 2019.165 KS

Svar på motion om inrättande av Alingsås miljöpris - Anna Hansson
(MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 27 februari 2019, § 41 lämnat motion om
inrättande av Alingsås miljöpris. Motionären yrkar följande:
att Alingsås kommun inrättar ett miljöpris.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2019, § 59 att motionen lämnas till
kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 augusti 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutade den 12 augusti 2002, § 125 att utse en arbetsgrupp med
uppdrag att ta fram förslag på struktur och former för ett kommunalt miljöpris. Efter förslag
från kommunfullmäktiges valda arbetsgrupp, beslutade fullmäktige den 24 september 2003
att ett miljöpris inrättas och delas ut årligen från och med 2004.
Priset finansierades inom ramen för miljöskyddsnämndens befintliga budget. Fullmäktige
beslutade även att fastställa förslag till stadgar.
Alingsås kommuns miljöpris delades ut fram till och med 2012. Året därpå saknades lämplig
kandidat, och priset har inte delats ut sedan dess.
Kommunledningskontoret bedömer att ett miljöpris kan vara ett bra sätt att främja miljöarbete
i Alingsås. Genom att uppmärksamma personer, företag, föreningar eller organisationer som
uträttat en värdefull insats inom miljöområdet, stimuleras miljöarbete i kommunens företag
och hos enskilda kommuninvånare.
Kommunledningskontoret föreslår att Alingsås kommuns miljöpris ska återinrättas, och att
nya riktlinjer för ett miljöpris ska antas av kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet har den 14 augusti 2019, § 122 lämnat följande förslag till beslut:
1. Motionen bifalls med tillägget att priset ska heta Alingsås kommuns klimat- och miljöpris.
2. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för Alingsås kommuns klimat- och
miljöpris.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S) föreslår att förslag till beslut ändras till följande:
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1. Motionen anses besvarad.
2. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att återinföra Alingsås kommuns miljöpris.
Daniel Filipsson (M), Karl-Johan Karlsson (C), Anna Hansson (MP) och Martin Lindberg (V)
föreslår att Simon Waerns ändringsyrkande bifalls.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att ärendet återremitteras.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Simon Waerns m fl
ändringsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Motionen anses besvarad.
2. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att återinföra Alingsås kommuns miljöpris.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida 2 av 2

Utdragsbestyrkande

