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§22 

Medborgarförslag - Se över vindbruksplanen på grund av ändrade 
förutsättningar för kommunen att säga nej till vindkraft (KS 
2022/121) 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med motiveringen att: 
 
- De ändringar gällande det kommunala vetot som förslagsställaren hänvisar till röstades ner 
av Riksdagen och samma hantering av det kommunala vetot gäller som tidigare. Kommunens 
möjlighet att säga nej kvarstår. 
 
Reservationer 
 
 L, SD och KD reseverar sig mot beslutet. 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag daterat 2022-04-08 behandlades på kommunfullmäktige 2022-04-25. 
Ärendet remitterades till kommunledningskontoret 2022-05-03 för yttrande senast 2022-10-
16. I medborgarförslaget yrkas på följande: 
 
1. Jag önskar att kommunfullmäktige beslutar om att se över den vindbruksplan som är 
antagen i kommunen. Detta p g a förändringar i förutsättningarna bör vi omforma 
vindbruksplanen så att vi inte tappar vår rätt att säga nej. En parlamentarisk grupp bör 
tillsättas för utformande av den nya planen.  
 
Kommunledningskontoret för bedömningen att medborgarförslaget ska avslås. 
 
Yrkanden 
Gert Jonsson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Thomas Axelsson (KD) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering 
Omröstning begärs. 
Följande beslutsgång godkänns. 
Ja röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Nej röst för bifall till Thomas Axelsons förslag. 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokoll, omröstning 1. 
Kommunfullmäktige beslutar med 28 ja röster mot 13 nej röster att bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 
  
 
Expedieras till  
Kanslichef 
 

Beslutsunderlag 
• §49 KS Svar på medborgarförslag - Se över vindbruksplanen på grund av ändrade 

förutsättningar för kommunen att säga nej till vindkraft 
• §12 KSAU Svar på medborgarförslag - Se över vindbruksplanen på grund av ändrade 

förutsättningar för kommunen att säga nej till vindkraft 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-14 Svar på medborgarförslag - Se över 

vindbruksplanen på grund av förändrade förutsättningar för kommunen att säga nej till 
vindkraft 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25 §45 Medborgarförslag - se över vindbruksplanen på 
grund av förändrade förutsättningar för kommunen att säga nej till vindkraftverk 

• Medborgarförslag - se över vindbruksplanen på grund av förändrade förutsättningar för 
kommunen att säga nej till vindkraftverk 

 

Paragrafen är justerad 
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