
 
 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Kallelse Kommunfullmäktige 

2022-08-29 Kl. 18:00 
Plats: Stora salen, stadsbiblioteket 

Justerare: Cathrine Karlsson (S) eller Gunilla Djurberg (S), Peter Friberg (M) eller Ambjörn 
Lennartsson (M) 

Kallade 
Ledamöter 
Erik Ezelius (S) ordförande, Peter Friberg (M), Anna-Karin Skatt (S), Marika Lund (SD), Bengt 
Karlsson (S), Lena Andersson (S), Ambjörn Lennartsson (M), Runo Johansson (L), Ulf Persson (C), 
Tony Pettersson (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lennart Nilsson (SD), Krister Rohman (KD) andre 
vice ordförande, Anna Zöögling (S), Ida Davidsson (-), Cathrine Karlsson (S), Zelal-Sara Yesildeniz 
(-) förste vice ordförande, Fredrik Kvist (M), Othmar Fiala (S), Per Nordström (SD), Karin 
Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L), Gunilla Djurberg (S), Anneli Sandstedt (C), Georgos 
Moschos (S), Johan Liljegrahn (M), Monica Staadig (S), Pia Logård (SD), Per-Erik Thurén (S), 
Lisbeth Ider (V), Ulf Alteg (M), Christoffer Axelsson (S), Torgny Hedlund (KD), Håkan Joelsson 
(S), Kristina Spetz-Larsson (S), Henrik Granqvist (M), Birgitta Andersson (L), Petri Niska (SD), 
Mikael Hallin (C), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), 

Tjänstgörande ersättare 
 

Ersättare 
Jenny Svensson (L), Mathias Lundgren (L), Claes Andersson (KD), Roger Lundvold (KD), Per-Inge 
Karlsson (C), Josette Rask (C), Camilla Graaf (-), Richard Mellgren (M), Per-Erik Vrang (M), Jean 
Ahoniemi (M), Aili Räisänen (SD), Anna Sheridan (SD), Christopher Vipond (MP), Anna Wiik 
(MP), Ingvar Jansson (S), Malin Andersson (S), Kent Persson (S), Emma Graaf (S), Lisa Öhgren (S), 
Jesper Carlman (S), Ulrika Storm (S), Dick Broberg (S), Pia Blomqvist (S), Henrik Vang (V), Anna 
Ider (V) 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Ärenden 
1 Godkännande av dagordning 2022/10 

2 Handlingar att anmäla 2022/12 

3 Beslut om entledigande från uppdrag Lisbeth Ider (V) 2018/402 

4 Beslut om fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
efter Lisbeth Ider (V) 

2018/402 

5 Allmänpolitisk debatt 2022/232 

6 Mötets avslutande 2022/10 
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From:                                 Bernd Stymer
Sent:                                  Sat, 25 Jun 2022 09:28:21 +0200
To:                                      Tidaholms Kommun; medborgarservice@tierp.se; timra.kommun@timra.se
Subject:                             VB: Begärd information av kommunfullmäktige

 
 

Från: Bernd Stymer [mailto:valab@helgaro-liv.se] 
Skickat: den 25 juni 2022 09:03
Till: 'kommun@ale.se'
Ämne: Begärd information av kommunfullmäktige
 
26.6.2022 
 
Till 
Kommunfullmäktige 
 
Med anledning av att Sveriges riksdag åter tvingas att ändra svensk lag för att 
uppfylla gällande lagkrav att berörd allmänhet skall delta i beslut som rör deras miljö, 
begär jag härmed och med stöd av Sveriges Grundlag, Offentlighetsprincipen, 
information från kommunfullmäktige om hur och när berörd allmänhet skall delta i 
planläggningen av de områden där vkv skall stå enligt riksdagseslutat 22 juni 2021
CU24. Lagändringarna innebär bland annat att ett MKB-projekt som väntas medföra 
en betydande miljöpåverkan ska prövas genom detaljplaneläggning.
V.g besvara följande frågor:
           Vilka områden enligt kommunens översiktsplan på områden lämpligt för 
vindkraftverk berörs av lagändringen?
 
           Då det aktuella MKB-direktivet har gällt som svensk lag sedan 2011, på vilket 
sätt har kommunen uppfyllt berörd allmänhetens medverkan i beslut om lämpligheten 
för att tillåta vindkraftverk på angivet område? 
 
          Genom vilka konkreta åtgärder avser kommunen att uppfylla lagkravet att 
berörd allmänhet skall delta i beslut som rör deras miljö i frågor om vindkraftverk?
 
Svar lämnas till:
B.Stymer 
valab@helgaro-liv.se 
 

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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2022-07-07 08:16:59

Ärendeutskrift

Ärende 2089

Skapat 2022-06-19 av Christina Gustavsson (Mina Sidor).

Avslutat: Nej.

Förslaget gäller
Kultur, turism och fritid

Rubrik
Hålla Forshallen öppet på sommaren

Hela förslaget
Jag föreslår att kommunen skulle höja anslag/budget för badhuset Forshallen så de kan anställa �er och
hålla öppet badhuset under sommaren i framtiden och eventuellt utöka öppettiderna resten av året.  
Ett badhus öppet hela året främjar kommuninvånares simkunnighet som alltid är mycket viktig och är ett
stort plus för kommunen.  
En del har inte råd eller har tillgång till bil för att bada på annan ort. En del föredrar att bada inomhus istället
för utomhus och att ha ett badhus på smidigt avstånd, speciellt för barnfamiljer, gör kommunen attraktiv att
bo i.

Profilbild för förslaget

Bilagor

Länkar

Slutdatum
2022-09-19

Förslagslämnare
Christina Gustavsson

Telefonnummer

Status
Inväntar beslut från KF

Beslut från kommunfullmäktige

Resultat

Beslut

Beslutsdokument

Korrespondens
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Till kommunfullmäktige, Tidaholms kommun 

Cc Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Angående lagligheten av Velinga Vindkraftspark  

Beträffande PBL (Plan och bygglagen): 

10.10.2019 konstaterade EU-kommissionen i en undersökning att Sveriges regering inte 
hade införlivat EU MKB-direktivet från 2011 som bl.a. reglerar allmänhetens deltagande i 
planering av utbyggnaden av vindkraftverk som har stor påverkan på miljön. 

2.8.2021 ändrade därför Sveriges regering PBL (Plan- och bygglagen) så att ett MKB-projekt 
som väntas medföra en betydande miljöpåverkan ska prövas genom detaljplaneläggning 
(Riksdagsbeslut CU24). 

Då svenska regeringen sedan 2011 inte har införlivat gällande överstatliga regler gäller de 
2.8.2021vidtagna lagändringarna från denna tidpunkt, vilket medför att områden där 
vindkraftverk är uppställda eller tillståndsgivna måste detaljplaneläggas.  

Någon detaljplanering av projektområdet för Velinga Vindkraftspark  som Vattenfall 
Vindkraft AB vill bygga har inte genomförts. 

Velinga vindkraftspark  är alltså olaglig och tillståndet ska därför återkallas. Om 
projektområdet för Velinga vindkraftspark  därför ska detaljplaneläggas i framtiden begär vi 
härmed, med stöd av riksdagsbeslut CU24, deltagande i detaljplaneläggningen.  

Beträffande fastighetspriser: 

I EU MKB-direktivet, artikel 3.1.d, står: ”Miljökonsekvensbedömningen ska i varje enskilt fall 
på ett lämpligt sätt identifiera, beskriva och bedöma de betydande direkta och indirekta 
effekterna av ett projekt beträffande … d) materiella tillgångar…”.En MKB som ska ligga till 
grund för ett tillstånd till en storskalig vindkraftsanläggning, ska alltså på ett lämpligt sätt 
”identifiera, beskriva och bedöma de betydande direkta och indirekta effekterna av ett 
projekt beträffande materiella tillgångar”. Här finns inget tolkningsutrymme. En fastighet är 
en materiell tillgång – något som knappast kan ifrågasättas. Att en värdenedgång på en 
fastighet kan vara en direkt eller indirekt effekt av en vindkraftsetablering kan inte heller 
ifrågasättas (se bl.a. studie gjord av Hans Westlund, KTH, och Mats Wilhelmsson, KTH: The 
Socio-Economic Cost of Wind Turbines: A Swedish Case Study, publicerad i juli 2021. 
Sustainability 2021, 13, 6892. https://doi.org/10.3390/su13126892). 

Detta innebär att en MKB enligt svensk rätt ska innehålla en beskrivning av hur omgivande 
fastigheters värde påverkas av etableringen. Den miljökonsekvensbeskrivning som ligger till 
grund för bedömningen av Velinga vindkraftspark  innehåller inte en sådan beskrivning av 
påverkan på priserna på omgivande fastigheter. Tillståndet har därför beviljats på ett 
otillräckligt underlag och måste därför även av denna anledning återkallas. 

Beträffande EU-direktiv Maskindirektiv 2006/42/EG: 
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Vi gör också kommunfullmäktige uppmärksam på att vi som skydd för liv och hälsa kräver att 
skyddsbestämmelserna i EU-direktiv Maskindirektiv 2006/42/EG skall tillämpas vid frågor om 
vindkraftverk. Detta innebär att tillverkaren ska tillhandahålla en säkerhetsanalys där det 
framgår att propellern (rotorbladet) skall inhägnas, utifrån kravet att säkerställa att 
maskinen inte kan skada människor eller deras husdjur. Punkten det gäller handlar om icke 
åtgärdade risker att inkapsla befintlig propeller. Notera att enbart skyltning inte uppfyller 
skyddskraven i Bilaga I till Maskindirektivet. 

Vindkraftsindustrin har på ett förslaget sätt lyckats dölja denna brist i de MKB som legat till 
grund för hittillsvarande vindkraftsetableringar. Det innebär inte att denna praxis är 
rättsenlig. 

Beträffande artskydd: 

Vi har tidigare i samband med Vattenfall Vindkraft AB:s tillståndsansökan vid Mark- och 
miljödomstolen påpekat förekomsten av ett stort antal skyddade fåglar, fladdermöss och 
växter i projektområdet. 

Tillstånd att bygga Velinga vindkraftspark beviljades av Mark- och miljödomstolen innan EU-
domstolens dom i de sammanförda målen C-473/19 och C-474/19 beträffande artskyddet 
vid skogsbruk och andra markintensiva aktiviteter till exempel bergtäkter, byggnation av 
betongfundament, vägdragningar m.m. kom den 4 mars 2021. 

Denna nya dom är ofördröjligen tillämpbar i Sverige. 

Tidigare har svenska domstolar tolkat förbudet som att en hel population av en skyddadart 
måste påverkas för att en verksamhet, t.ex. skogsavverkning, ska stoppas. Men enligt 
ovannämnda EU-dom ska nu förbudet generellt gälla även om endast en individ av en 
skyddad art störs eller skadas. 

Byggandet av Vindkraftsindustri (Vindkraftspark) Velinga kommer att medföra en stor risk 
att  fladdermöss och fåglar riskerar att dödas. 

Byggandet av Velinga Vindkraftspark  strider alltså mot EU-domstolens dom som kom den 4 
mars 2021 i de sammanförda målen C-473/19 och C-474/19. 

Velinga vindkraftspark  är alltså olaglig och tillståndet ska därför återkallas. 

 

Tidaholm 2022-07-01 

Med vänlig hälsning 

Peter Nilsson 

Stefan Lundin 

Lolita Ostermark 

Gert Malmqvist 
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Jerker Stenberg 

Monika Karlsson 

Eje Carlgren 

Ronnie Carlgren 

Alessia Schergna 

Linus Bjurström 

Marie Lundblom 

Vivan Gustavsson 

Bror Gustavsson 

Karin Brunbäck 

Mikael Karlsson 

Jan Andersson 

Cecilia Linder Karlsson 

Bo Karlsson 

Eivind Foght Lindqvist 

Eva Foght Lindqvist 

Eva Ekberg 
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BESLUT

Dnr:

1/2

2022-07-11

201-28125-2022

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
28 juni 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Tidaholm
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Christoffer Axelsson
Ny ersättare: Pia Blomqvist
Avgången ledamot: Michelle Hjerp Holmén

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
 
För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/om-
webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Tidaholm

Ledamot Ersättare

Erik Ezelius
Anna-Karin Skatt
Bengt Karlsson
Lena Andersson
Tony Pettersson
Anna Zöögling
Cathrine Karlsson
Zelal-Sara Yesildeniz
Othmar Fiala
Gunilla Djurberg
Georgos Moschos
Monica Staadig
Per-Erik Thurén
Christoffer Axelsson *
Håkan Joelsson
Kristina Spetz Larsson
Fahad Almedane
Ulla Brissman

1. Ingvar Jansson
2. Malin Andersson
3. Kent Persson
4. Emma Graaf
5. Lisa Öhgren
6. Jesper Carlman
7. Ulrika Storm
8. Dick Broberg
9. Pia Blomqvist *
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2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen,  403 40 GÖTEBORG 
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Ulla Bäckekihl

Marina Fagermoen

Kopia till
Kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2018/402 

2022-08-09 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från 
uppdrag Lisbeth Ider (V) 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lisbeth Ider (V) från sitt uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden från och med 2022-08-29. 

Ärendet 
Lisbeth Ider (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2022-08-08. 

Sändlista 
Lisbeth Ider 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Ärendenummer: #2637 | Inskickat av: LISBETH IDER (signerad) | Datum: 2022-08-08 10:57 Sida  av 1 2

Förtroendeuppdrag i Tidaholms kommun - 
avsägelse

Ärendenummer: #2637 | Inskickat av: LISBETH IDER (signerad) | 2022-08-08 10:57

1. Politiska uppdrag

Jag vill avsäga mig följande förtroendeuppdrag i Tidaholms kommun

Här fyller du i vilket/vilka förtroendeuppdrag som du vill avsäga dig. Ett uppdrag per rad.

Förtroendeuppdrag Avsägelse från datum

barn-och utbildningsnämnden 2022-08-08

2. Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #2637 | Inskickat av: LISBETH IDER (signerad) | Datum: 2022-08-08 10:57 Sida  av 2 2

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
LISBETH IDER

 Personnummer

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

LISBETH IDERNamn: 
Person ID: 

2022-08-08 10:57Datum: 
Signerad checksumma: 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2018/402 

2022-08-09 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Lisbeth Ider (V) 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att utse xxxx till ledamot i barn- och utbildningsnämnden för 
perioden 2022-08-29 till 2022-12-31.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2022-08-29 behandla ärende kring beslut om 
entledigande av uppdrag Lisbeth Ider (V). 

Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. Vänsterpartiet har meddelat att det kommer att finnas ett förslag att 
presentera vid kommunfullmäktiges sammanträde.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2022-08-08. 

Sändlista 
Den valde 
Barn- och utbildningsnämnden 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/232 

2022-08-19 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- allmänpolitisk debatt 
 

Det kommer att hållas en allmänpolitisk debatt på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-08-29. 

Varje partigrupp har fått anmäla ett område/ämne till debatten. Följande ämnen har anmälts till 
debatten. Ordningen har lottats.  

 

Partigrupp Område/ämne 

M Trygghet för medborgarna 

C Valfrihet för Tidaholm! 

L  Hur fyller vi tomrummet efter Nobia? 

MP Kultur och fritid för alla 

V Hur ser vi på framtiden för Tidaholms kommun? 

S Folkhälsa och social hållbarhet 
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