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2021-04-29

§ 162

Dnr 2020KS636

Svar på motion om hedersomnämnande hållbarhet
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller motionen, uppdrar kommunstyrelsen åt
förvaltningen att utforma detaljerna kring hedersomnämnandet samt när i tid det är lämpligt
att införa.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till kommunstyrelsen
remittera motion från Robert Langholz (S) och Patrik Linde (S) om att införa ett
hedersomnämnande gällande hållbarhet till personal i kommunens verksamhet. Motionärerna
har tillsammans med Monica Bengtsson (S) även lämnat in en motion om att införa ett
hållbarhetspris i Härryda kommun. Då det är brukligt att den som arbetar i kommunen inte
ska kunna tilldelas pris av denna typ föreslår motionärerna att Härryda kommun även inför ett
hedersomnämnande till den person inom förvaltningen som har gjort mest för att belysa
hållbarhetsfrågan det senaste året.
Förvaltningen föreslår bifall till motionen om att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun
(se separat ärende). Förvaltningen ser även positivt på förslaget att införa ett
hedersomnämnande gällande hållbarhet till personal i kommunens verksamhet och föreslår
bifall till motionen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 31 mars 2021
Motion om hedersomnämnande hållbarhet

Förslag till beslut på sammanträdet
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen, i
enlighet med förvaltningens förslag, föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen, samt
att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utforma detaljerna kring
hedersomnämnandet samt när i tid det är lämpligt att införa, under förutsättning att
kommunfullmäktige bifaller motionen.
Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-04-29

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.

Paragrafen är justerad
---------------------

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Utvecklingsfunktionen
Anna Svensén Burgman
Kommunstyrelsen

Datum
2021-03-31

Diarienummer
2020KS636 008

Svar på motion om hedersomnämnande hållbarhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller motionen, uppdrar
kommunstyrelsen åt förvaltningen att utforma detaljerna kring
hedersomnämnandet samt när i tid det är lämpligt att införa.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till
kommunstyrelsen remittera motion från Robert Langholz (S) och Patrik
Linde (S) om att införa ett hedersomnämnande gällande hållbarhet till
personal i kommunens verksamhet. Motionärerna har tillsammans med
Monica Bengtsson (S) även lämnat in en motion om att införa ett
hållbarhetspris i Härryda kommun. Då det är brukligt att den som arbetar i
kommunen inte ska kunna tilldelas pris av denna typ föreslår motionärerna
att Härryda kommun även inför ett hedersomnämnande till den person inom
förvaltningen som har gjort mest för att belysa hållbarhetsfrågan det senaste
året.
Förvaltningen föreslår bifall till motionen om att införa ett hållbarhetspris i
Härryda kommun (se separat ärende). Förvaltningen ser även positivt på
förslaget att införa ett hedersomnämnande gällande hållbarhet till personal i
kommunens verksamhet och föreslår bifall till motionen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 31 mars 2021
Motion om hedersomnämnande hållbarhet

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen ställer sig positiv till att införa ett hedersomnämnande
gällande hållbarhet till personal i kommunens verksamhet. Likt instiftandet
av ett hållbarhetspris innebär ett hedersomnämnande för hållbarhetsfrågor
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ytterligare ett sätt att profilera kommunen inom hållbarhetsområdet samt att
sätta fokus på kommunens arbete med Agenda 2030. Det är även ett bra
tillfälle att uppmärksamma och uppmuntra personal inom förvaltningen som
har åstadkommit betydelsefulla insatser på området samt visa på goda
exempel.
Under 2021 arbetar förvaltningen med att ta fram ett hållbarhetsstrategiskt
program för Härryda kommun. Förvaltningen gör bedömningen att
införandet av hedersomnämnandet likt hållbarhetspriset bör avvakta till dess
att kommunen har ett hållbarhetsstrategiskt program på plats. Detta då
kriterier för ett eventuellt hedersomnämnande med fördel kan utgå ifrån
innehållet i programmet.
Förvaltningen föreslår bifall till motionen men med tillägget att
förvaltningen får i uppdrag att utforma detaljerna kring hedersomnämnandet
samt när i tid det är lämpligt att införa.

Peter Lönn
Kommundirektör

Birgitta Flärdh
Utvecklingschef
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a
Kommunstyrelsen

2020 -10- 15

Motion
Hedersomnämnande Hällbarhet

Diarienr

·¡

G;a,i.,planbetecJl.n

Det finns för närvarande en motion inlämnad som handlar om ett pris inom hällbarhet.
Vi behöver lyfta dessa fr~gor mer.
Kommunen har tagit ett klokt beslut om att den som arbetar i kommunen inte skall
kunna tilldelas pris av denna typ. Detta förhällningssätt är vanligt förekommande och
brukligt att använda sig av.
Vi tycker dock att det ocks~ är viktigt att visa pà det viktiga arbete som sker internti

kommunen och önskar att även detta skall lyftas fram.
Vi tycker därför att det är pa sin plats att vi även inför ett hedersomnämnande till den
person inom förvaltningen som gjort mest för att belysa hällbarhetsfrägan det senaste
äret.
Detta hedersomnämnande föresläs utdelas samma dag som hällbarhetspriset..
Ett hedersomnämnande innebär inga kontanta medel men dock ett diplom och
uppmärksamhet.

Vi Socialdemokrater vill därför att:
•

Ett hedersomnämnande gällande hällbarhet till personal i kommunens verksamhet
införs.

För Socialdemokraterna:

Monica Bengt5Sor
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