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Plats och tid  Kommunhuset, Karlsborg, torsdag 2011-01-11 kl 14.30 – 15.10 
 
 
Beslutande  

 
Anders Lundgren 

  
(c)    ordförande 

 Jarl Karlsson (c) 
 Ingvar Settergren (m)  
 Stig Larsson (fp)  
 Vega Kihlström (s) 
 Sven Olof Gustavsson (s) 
 Lars Edman (s) 

   
    
Närvarande ersättare Mattias Bergh  (c) 
 Gunnar Lindberg (c) 
 Peter Kornestedt (s) 
 
 
Övriga deltagande Bo Björkman, Bygg- och miljöchef 
   
 
Utses att justera  Vega Kihlström 
 
Justeringens plats och   
tid 

Kommunhuset, Karlsborg  
Onsdag 2011-01-12 

  
 
Underskrifter          
Sekreterare  

............................................................... 
Bo Björkman  

  Paragrafer  1- 4  
                                
Ordförande  

................................................................ 
Anders Lundgren   

 
Justerande ............................................................... 

Vega Kihlström 
                                                                 
                                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                         Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.   
 
Organ    Bygg- och 

miljönämnden   
 

  

Sammanträdesdatum  2011-01-11   
Datum för  
anslags uppsättande 

 
2011-01-12 

Datum för                     
anslags nedtagande      

 
2011-02-02 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Bygg- och miljönämndens arkiv 
 
 

  

 Fredrika Hermansson   
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ÄRENDELISTA 
 
 
§ 1. Val av ledamöter och ersättare i arbetsutskottet 
 
§ 2. Arbetsordning under mandatperioden 
 
§ 3. Medel för översiktlig planering för vindkraft 
 
§ 4. Information 
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BMN § 1 
Val av ledamöter och ersättare i arbetsutskottet 
 
Beslut 
Till nämndens arbetsutskott väljs följande ledamöter: 
 
Anders Lundgren (c) ordförande 
Ingvar Settergren  (m) 1:e vice ordförande 
Vega Kihlström  (s)  2:e vice ordförande 
 
 
Till nämndens arbetsutskott väljs följande ersättare: 
 
Jarl Karlsson  (c) 
Ronny Siderud (s) 
 
 
Följande inkallelsordning ska gälla för ersättare: 
 
För Anders Lundgren (c) och Ingvar Settergren (m) inträder  
i första hand Jarl Karlsson (c). 
 
För Vega Kihlström (s) inträder i första hand Ronny Siderud (s). 
 
 
För kännedom till: Kommunledningsförvaltningen 
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BMN § 2  
Arbetsordning under mandatperioden 
 
Beslut 
Arbetsordning med arbetsutskott utan protokollförda sammanträden 
fortsätter. 
 
Ärendebeskrivning 
Under föregående mandatperiod och några år dessförinnan har nämnden 
etablerat en arbetsform med arbetsutskott men utan protokollförda 
sammanträden. Arbetsformen har bedömts vara rationell med hänsyn till 
ärendenas omfattning och karaktär. 
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BMN § 3                                  Dnr A 2009-29 
Medel för översiktlig planering för vindkraft 
 
Beslut 
Nämnden avdelar 175 tkr för att inom ramen för de tilldelade 
budgetmedlen arbeta med temat vindkraft i översiktsplanen. 
  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2011 avsatt medel för arbetet med en 
ny översiktsplan. Sedan flera år tillbaka har det funnits en ambition att utarbeta 
en sådan men några särskilda medel har inte anvisats. Det innebar att översikts-
planeringen endast kunde bedriva inom den för nämnden generellt tilldelade 
ramen för fysisk planering. I praktiken har det medfört att endast förberedande 
arbete kunnat rymmas vid sidan av prioriterad detaljplanering. 
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Översiktsplaneringen är ett resurskrävande arbete som inte kan rymmas inom 
de normala personalresurserna. En personalförstärkning är nödvändig för att 
arbetet ska kunna drivas fram till en färdig översiktsplan. Eftersom den 
nuvarande översiktsplanen är gammal och till stora delar inaktuell ska en ny 
heltäckande översiktsplan utarbetas.            
När den tidigare översiktsplanen gjordes var inte planering för vindkraft 
aktuell. Idag är det en angelägen fråga och det finns en tydlig nationell 
målsättning att väsentligt öka elproduktionen för vindkraft. Den nya 
översiktsplanen skall därför särskilt inriktas på att se var det är lämpligt att det 
uppförs vindkraftverk. Det finns möjlighet att begära statliga bidrag för ett 
sådant arbete under förutsättning att kommunen själv avsätter pengar för 
arbetet.  
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BMN § 4 
Information 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöförvaltningen informerar om: 
 
Tankar om arbetet under nya mandatperioden 
 
Personalfrågor 
 
 
 


