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Justerandes signatur 

§ 199 Dnr 2018-00147 

Svar på motion (MP) om kommunekolog på heltid 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med anledning av att tjänsten för 
närvarande inte avses budgeteras samt att eventuellt ytterligare kompetensbehov 
inom området får hanteras inom ramen för kommunens strategiska 
utvecklingsarbete.   

Sammanfattning 

Margareta Holm, tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige, har 2018-09-06 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en heltidstjänst som 
kommunekolog.  

I kommunen finns för närvarande en halvtidstjänst som kommunekolog och vid 
behov köps konsulttjänster in exempelvis för utredningar vid investeringsprojekt. 

Beslutsunderlag 

 Motion, inlämnad 2018-09-06 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-26 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Christian Nordin Olsson (SD) yrkar på att ”inte finns budgeterad” ersätts med ”inte 
avses budgeteras”.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta förslag till beslut med Christian 
Nordin Olssons (SD) revidering.     

Beslutet skickas till 

Motionsställaren 
Akten 
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Datum 

2018-09-26 
Diarienummer 

KINKS 2018-00147 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion (MP) om kommunekolog på heltid 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med anledning av att tjänsten för 
närvarande inte finns budgeterad samt att eventuellt ytterligare kompetensbehov 
inom området får hanteras inom ramen för kommunens strategiska 
utvecklingsarbete.   

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Holm, tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige, har 2018-09-06 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en heltidstjänst som 
kommunekolog.  

I kommunen finns för närvarande en halvtidstjänst som kommunekolog och vid 
behov köps konsulttjänster in exempelvis för utredningar vid investeringsprojekt. 

Beslutsunderlag 

 Motion, inlämnad 2018-09-06 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-26 

Syfte 

Hantera en motion som inlämnats till kommunfullmäktige. 

Önskad effekt 

Effektiv hantering av motioner. 

Berörda 

Motionsställaren 

Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

I det fall fullmäktige beslutar om att avslå motionen får ärendet inga ekonomiska 
konsekvenser. Ett bifall till motionen medför ett behov av utökade budgetmedel. 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 
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Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Förslaget till svar på motionen behandlas av kommunfullmäktige. 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

Ingen återrapportering föreslå ske i det aktuella ärendet. 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Motionsställaren 
Akten 



Från: neta holm <neta.holm@gmail.com> 
Skickat: den 6 september 2018 11:04 
Till: Kinda Kinda Kommun 
Ämne: Motion mp 

Motion Miljöpartiet de Gröna i Kinda. Kommunekolog på heltid. 

Vi är idag inne i den sjätte massutrotandet av liv på jorden orsakat av mänsklig aktivitet, enligt 
en enig forskarkår. Det mest kända är när dinosarierna dog ut. Den biologiska mångfalden 
utarmas i rasande takt. Alla människor är beroende av ett fungerande ekosystem för sin 
överlevnad nu och i kommande generationer.   

Sverige har antagit FN:s 17  globala mål om hållbar utveckling. Mål nr 15 handlar om ekosystem 
och biologisk mångfald. Vi är långt ifrån att uppfylla det. För att kunna arbeta proaktivt och 
strategiskt med mål nr 15 i Kinda behövs specifik biologiskt kompetens. Därför behöver den 
biologiska kompetensen i Kinda utökas. 

Miljöpartiet i Kinda föreslår att: 

En biologisk tjänst på heltid, 100%,  inrättas snarast i Kinda kommun för att det proaktiva arbetet 
med biologisk mångfald och mål nr 15  i FN´s 17 globala mål om hållbar utveckling ska kunna 
genomföras. 

Margareta Holm (mp) 




