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Justerandes signatur 

§ 104 Dnr 2018-00093 

Svar på motion (L) om att ersätta den gamla vindkraftsplanen för Kinda 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen i den del som avser förslag 
om att ta fram en plan som ska ersätta nuvarande vindkraftsplan. Uppdrag om 
detta har getts av kommunstyrelsen i separat beslut, se ärende dnr 2018-00099 
om uppdrag till kommunchefen om plan för förnybar energiförsörjning. 

Kommunfullmäktige beslutar däremot att avslå motionens förslag om 
utgångspunkt för planen.    

Protokollsanteckning 

Pierre Ländell (LPO) reserverar sig mot beslutet med anledning av att 
kommunstyrelsen ska yttra sig över om motionens att-sats som helhet. Nu yttrar 
sig kommunstyrelsen om att bifalla en del av att-satsen och avslag till den andra 
delen, vilken inte är en korrekt ärendehantering. En att-sats kan bifallas, avslås 
eller anses besvarad.  

Sammanfattning 

Lars Karlsson (L) har 2018-05-02 lämnat in en motion om att ersätta den gamla 
vindkraftsplanen för Kinda kommun med en övergripande energiplan med 
utgångspunkt i att Kinda kommun inte står bakom vindkraftsparker utan 
uppmuntrar till småskalig produktion av förnybar energi. 

Kommunstyrelsen föreslår i ärende dnr 2018-00099  att uppdra åt kommunchefen 
att ta fram en plan för förnybar energiförsörjning som avses ersätta nuvarande 
vindkraftsplan. Därmed kan motionens första del anses vara bifallen. Den 
begränsning/inriktning av uppdraget som motionsställaren föreslår bedöms dock 
inte lämplig att göra redan i detta tidiga skede. Sådana 
begränsningar/ställningstagande bör istället göras först under utredningsarbetet. 
Motionen föreslås därför avslås i denna del.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-21 
Motion  

Beslutet skickas till 

Motionsställaren 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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Datum 

2018-05-21 
Diarienummer 

KINKS 2018-00093 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion (L) om att ersätta den gamla vindkraftsplanen för Kinda 
kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen i den del som avser förslag 
om att ta fram en plan som ska ersätta nuvarande vindkraftsplan. Uppdrag om 
detta har getts av kommunstyrelsen i separat beslut, se ärende dnr 2018-00099 
om uppdrag till kommunchefen om plan för förnybar energiförsörjning. 

Kommunfullmäktige beslutar däremot att avslå motionens förslag om 
utgångspunkt för planen.    

Sammanfattning av ärendet 

Lars Karlsson (L) har 2018-05-02 lämnat in en motion om att ersätta den gamla 
vindkraftsplanen för Kinda kommun med en övergripande energiplan med 
utgångspunkt i att Kinda kommun inte står bakom vindkraftsparker utan 
uppmuntrar till småskalig produktion av förnybar energi. 

Kommunstyrelsen har i ärende dnr 2018-00099 beslutat att uppdra åt 
kommunchefen att ta fram en plan för förnybar energiförsörjning som avses 
ersätta nuvarande vindkraftplan. Därmed kan motionens första del anses vara 
bifallen. Den begränsning/inriktning av uppdraget som motionsställaren föreslår 
bedöms dock inte lämplig att göra redan i detta tidiga skede. Sådana 
begränsningar/ställningstagande bör istället göras först under utredningsarbetet. 
Motionen föreslås därför avslås i denna del.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-21 
Motion  

Syfte 

Hantera en motion som inlämnats till kommunfullmäktige. 

Önskad effekt 

En effektiv hantering av inkomna motioner. 

Berörda 

Motionsställaren 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

Behandlas i uppdraget att ta en fram en plan, dnr 2018-00099. 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Förslaget till svar på motion behandlas av kommunfullmäktige. 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Motionsställaren 
Akten 
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Motion om att ersätta den gamla 
Vindkraftsplanen Kinda  
Liberalerna Kinda 

Flera intressenter har visat intresse av att bygga Vindkraftverk i Kinda kommun. 

Den Vindkraftplan som togs fram och beslutades 2009 är i många delar föråldrad 

och behöver uppdateras. Storleken och omfattningen som presenterats från dessa 

intressenter skiljer sig markant från planen. Utifrån senaste tidens diskussioner så 

verkar de flesta partier eniga om att stor Vindkraftsanläggning inte passar in i 

bygden och landskapet. Därför ser vi vikten av att tydliggöra kommunens 

viljeinriktning för området och kommunens framtida förnybara energiproduktion. 

Vi anser att kommunen bör ta ett helhetsgrepp om energifrågorna och samla dessa 

tydligt i en och samma plan.  

Vi föreslår därför; 

att kommunfullmäktige uppdrar åt ansvarig nämnd att påbörja arbetet med att 

ersätta vindkraftsplanen för Kinda kommun med en övergripande energiplan med 

utgångspunkt i att Kinda kommun inte står bakom vindkraftsparker utan 

uppmuntrar till småskalig produktion av förnybar energi. 

Lars Karlsson & Mikael Österling 

Liberalerna Kinda 
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