Till kommunfullmäktigemötet den 25 oktober 2018
Motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”.
Bakgrund:
Det blåser ”nya vindar” i världen…
En ”vind” är när ledande nationer ifrågasätter om människan kan påverka våra
livsbetingelser. Kunskap och ny forskning blir allt viktigare om vi med gott (rent) samvete ska
kunna lämna tillbaka det vi lånat av våra barn och barnbarn, en värld i balans.
Följderna av miljö- och klimatförändringarna går att se redan i dag. Den tydligaste
förändringen är att den globala temperaturen höjs. Det leder till att glaciärer smälter,
havsnivåer stiger, väderförhållanden blir mer extrema och att naturkatastrofer oftare uppstår
och att dom blir svårare att hantera. Människan drabbas hårt av miljö- och
klimatförändringarna, speciellt dom som lever i fattigdom och som är beroende av lokala
resurser.
Miljöförstöring är också ett stort problem i fattiga delar av världen där företag ofta utnyttjar
resurser utan att tänka långsiktigt på miljön och människorna som bor där. För att värna om
miljön och motverka klimatförändringarna behövs internationellt samarbete och
gemensamma mål för att minska utsläppen. Det är också viktigt att hitta nya energilösningar
och att stora företag är villiga att tänka hållbart.
Vi hade kanske varit än mer illa ute om det inte varit för framsynta människors idéer,
visioner och kunskap om att en annan värld är möjlig. Det är inte bara förunnat
universitetsstäder eller ”andra” någon annanstans att ha goda idéer, det finns där det finns
mänskliga goda tankar.
Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag med att utse årets företag, vi har även
priser för att uppmärksamma goda idrottsresultat, ja tom så uppmärksammar vi goda
förebilder inom föreningslivet. Det är bra, det ger ”lust” för andra att nå dit också.
I vår kommun finns en otrolig företagskreativitet, en nyfikenhet på framtid. Vi har många
både företag och människor med goda idéer om hur man kan jobba för en hållbar kommun,
värld. Tyvärr så ser man inte dessa uppmärksammas så som ovan.
Sveriges riksdag har tagit ett steg till när man i oktober 2016 antog en ny lag om
hållbarhetsredovisning för större företag. Den ska bl.a. innehålla frågor om hur man hanterar
miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, anti-korruption och mänskliga rättigheter. Lagen kan
ses som ett första steg i att redovisningen på sikt kommer att beröra även mindre företag och
organisationer, både privata och gemensamma.
Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar vi:





Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den person eller det företag
som på ett innovativt sätt bäst beskriver sitt arbete eller i gärning för ett Hållbart
Tjörn, ekologiskt, socialt, ekonomiskt en gång per år.
Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman (miljöchef, kan även vara
socialchef eller ekonomichef) en representant från Tjörns Naturskyddsförening samt
en person utsedd av näringslivet får uppdraget att nominera pristagare.
Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då
årsredovisningen presenteras.
Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för sponsring av kommunen.
Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp på Tjörn

