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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 469  Dnr 2022KS658 

Initiativärende om byggbar mark för idrottshall/ar i Härryda 
kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ärende om att kommunstyrelsen ger i uppdrag till 
förvaltningen att vid nästa ordinarie kommunstyrelsemöte 2023-01-12 presentera förslag på 
lämpliga fastigheter att uppföra idrottshall/ar på. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om Byggbar mark för idrottshall/ar i Härryda kommun, daterat 

20 december 2022 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att vid nästa 
ordinarie kommunstyrelsemöte 2023-01-12 presentera förslag på lämpliga fastigheter att 
uppföra idrottshall/ar på. 
  
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa bordläggning mot att avgöra ärendet 
idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga om 
kommunstyrelsen besluta enligt Peter Arvidssons förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bordlägger 
ärendet. 
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Nämndinitiativ 

Kommunstyrelsen Härryda 2022-12-21 

 

Byggbar mark för idrottshall/ar i Härryda kommun. 

Det finns behov av fler träningstider i inomhushallar i kommunen. Parallellt med att återremissen 

från kommunfullmäktige 2022-12-15 i aktuellt ärende behandlas bör kommunen undersöka var det 

finns lämplig byggbar mark. Det skulle kunna vara vid befintligt idrottskluster eller andra platser. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

− att kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att vid nästa ordinarie 

kommunstyrelsemöte 2023-01-12 presentera förslag på lämpliga fastigheter att 

uppföra idrottshall/ar på; 

 

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson, Ledamot Kommunstyrelsen 

2022-12-20 
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