
 

Till kommunfullmäktigemötet den 25 oktober 

Motion: Anställning av kommunekolog för förbättrad miljöplanering. 

 

Bakgrund 

I socialdemokraternas budget de senaste åren har vi tillfört extra resurser för att 
förstärka kommunens miljöarbete samt kompetens. Vi tar nu ytterligare steg i den 
riktning som vi anser att framtiden kräver av en modern och framsynt kommun, att 
tillföra en kommunekolog.  
 
En kommunekologs kunskaper behövs inom den kommunala framtidsplaneringen. 
Det gäller förutom kompetensförstärkning av miljöarbetet främst inom 
samhällsbyggnadsfrågor som behöver en ekologs kompetens för att kunna avgöra om 
en strandskyddsdispens ska kunna ges eller om ett bygglov ska beviljas.  
Se nedan utdrag ur Plan och Bygglagen kap 1 och 2. 
 

1 kap. Syfte, innehåll och definitioner 

1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna 

syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och 

goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 

samhälle och för kommande generationer. 

2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt denna lag. 

 

2 kap. Allmänna och enskilda intressen 

1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. 

2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- 

och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 

hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 

§§miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862). 

3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt 

mellankommunala och regionala förhållanden främja  

1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och 

kommunikationsleder, 

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, 

3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, 

4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 

5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

   Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1–5. Lag 

(2013:867). 

4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk 

för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

  
Även i översiktsplanearbetet som ska göras varje mandatperiod behövs en 
kommunekologs kompetens. I många ärenden som har passerat är vi övertygade om 
att en ekologs kompetens hade varit av godo. Privatisering av kommunens mark och 
vattenområden i känsliga kommundelar är ett av många exempel där en 
kommunekologs värdering är av vikt för framtiden. Detaljplaneringen i våra 
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hamnområden, Malagaområdet, Klädesholmen som exempel, 
småbåtshamnsutbyggnad, Goviken, är andra exempel som behöver klok planering.  
  
Även inom kommunstyrelsen finns ärenden där en ekologs unika kompetens vore 
önskvärd. I en framtid med allt större problem pga. klimatförändringar och förlust av 
biologisk mångfald är vi övertygade om att tillgång till denna kompetens kommer att 
förstärka kommunens varumärke. Vi föreslår att ekologen placeras på 
kommunstyrelseförvaltningen för att kunna användas kommunövergripande, främst 
inom samhällsbyggnadsplanering. 
  
Begreppet Sveriges lustgård förpliktar. I en lustgård är de biologiska värdena 
bevarade med kunskap och aktiv medvetenhet som riktmärke för all planering.   
Vi är medvetna om att en liten kommun som Tjörn kan ha svårt att tillföra en ny 
tjänst om som kommunekolog på egen hand och att vi därmed anser att en tjänst som 
kommunekolog med fördel kan göras i samarbete med andra kommuner. En 
förfrågan om samarbete kan med fördel göras inom SOLTAKs kommuner.  
Kungälvs kommun har framsynt anställt en kommunekolog med goda resultat. 
Samarbete med dem skulle vara en bra start då vi ansvarar för stora delar av 
Hakefjorden tillsammans.  
  
Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna   

 Att kommunen tillför kompetensen kommunekolog till kommunstyrelsens 
förvaltning. 

 Att kontakt tas med kommunerna inom SOLTAK, Kungälv i synnerhet, för 
samarbete om en kommunekolog.  

 

Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp på Tjörn  
 

 
 

 

 
 


