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Nämndinitiativ
Kommunstyrelsen Härryda 2021-05-27

Kalkylverktyg för Landvetter södra.
Vi senaste kommunfullmäktigemöte fick församlingen inget svar på när exploateringskalkylerna för
projektområdet Landvetter södra kan komma att presenteras. Vi fick också information om att det
finns ett verktyg för succesiv kalkylering och att vissa kostnader finns framtagna. LSUABs ordförande
ställde sig under det senaste kommunfullmäktigemötet positiv till att under vissa förutsättningar ge
alla partier tillgång till verktyget.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
−

−

att kommunstyrelsen ger i uppdrag till LSUAB att, eventuellt via dess styrelse, ombesörja att
kommunförvaltningen ger kommunpolitiker tillgång till de verktyg och siffror som finns
framtagna, så att dessa partier kan göra egna kalkyler och bedömningar av projektet;
att eventuellt sekretessbelagd eller konkurrensutsatt information företrädesvis ersätts
medelst markering genom beloppsintervall, eller i andra hand utelämnas och att isåfall detta
samt orsak anges separat eller i exv. fotnoter rörande aktuella belopp/utelämnanden;

För Sverigedemokraterna Härryda kommun
Peter Arvidsson Ledamot Kommunstyrelsen
Per Olov Risman Ersättare Kommunstyrelsen
2021-05-24
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-05-27

§ 233

Dnr 2021KS364

Initiativärende om kalkylverktyg för Landvetter södra
Beslut
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa ordinarie beslutssammanträde.

Reservation
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 8.

Sammanfattning av ärendet
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om kalkylverktyg för Landvetter södra.

Beslutsunderlag


Initiativärende om kalkylverktyg för Landvetter södra, daterad 24 maj 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen
bordlägger ärendet till nästa ordinarie beslutssammanträde.
Peter Arvidsson (SD) föreslår
 att kommunstyrelsen ger i uppdrag till LSUAB att, eventuellt via dess styrelse,
ombesörja att kommunförvaltningen ger kommunpolitiker tillgång till de verktyg och
siffror som finns framtagna, så att dessa partier kan göra egna kalkyler och
bedömningar av projektet;
 att eventuellt sekretessbelagd eller konkurrensutsatt information företrädesvis ersätts
medelst markering genom beloppsintervall, eller i andra hand utelämnas och att i så
fall detta samt orsak anges separat eller i exv. fotnoter rörande aktuella
belopp/utelämnanden.

Beslutsgång
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Per Vorbergs förslag om bordläggning mot
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Peter Arvidssons förslag.
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.
Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

Page
Page
759
1 of
of31294

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-05-27

Bordläggning och avgöra ärendet idag
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bordlägga ärendet till nästa ordinarie beslutssammanträde.

Paragrafen är justerad
---------------------

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 8 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-05-27 § 233

RESERVATION Nytt ärende 47 KS2021-05-27
Sd Härryda anser det märkligt att styrelseordförande i Landvetter södra utvecklings AB i fullmäktige
ställer sig positiv till att lämna ut kalkylverktyget men yrkar bordläggning å initiativ om det på
kommunstyrelsesammanträde; i sammanhanget skall nämnas initiativet inkom till mötet dagar innan
beslut.
Under KS-mötet yrkade Sverigedemokraterna enligt nedan.
För Sverigedemokraterna i Härryda
Peter Arvidsson

Nämndinitiativ
Kommunstyrelsen Härryda 2021-05-27

Kalkylverktyg för Landvetter södra.
Vi senaste kommunfullmäktigemöte fick församlingen inget svar på när exploateringskalkylerna för
projektområdet Landvetter södra kan komma att presenteras. Vi fick också information om att det
finns ett verktyg för succesiv kalkylering och att vissa kostnader finns framtagna. LSUABs ordförande
ställde sig under det senaste kommunfullmäktigemötet positiv till att under vissa förutsättningar ge
alla partier tillgång till verktyget.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
−

−

att kommunstyrelsen ger i uppdrag till LSUAB att, eventuellt via dess styrelse, ombesörja att
kommunförvaltningen ger kommunpolitiker tillgång till de verktyg och siffror som finns
framtagna, så att dessa partier kan göra egna kalkyler och bedömningar av projektet;
att eventuellt sekretessbelagd eller konkurrensutsatt information företrädesvis ersätts
medelst markering genom beloppsintervall, eller i andra hand utelämnas och att isåfall detta
samt orsak anges separat eller i exv. fotnoter rörande aktuella belopp/utelämnanden;

För Sverigedemokraterna Härryda kommun
Peter Arvidsson Ledamot Kommunstyrelsen
2021-05-24
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-08-26

§ 290

Dnr 2021KS364

Behandling av bordlagt ärende: Initiativärende om kalkylverktyg för
Landvetter södra
Beslut
Kommunstyrelsen bordlägger initiativärendet till sammanträdet 21 oktober 2021 då
kalkylverktyget och hur konsortiet för Landvetter södra arbetar med det presenteras.

Sammanfattning av ärendet
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om kalkylverktyg för Landvetter södra.
Kommunstyrelsen bordlade ärendet den 27 maj 2021 § 233.

Beslutsunderlag


Initiativärende från Peter Arvidsson om kalkylverktyg för Landvetter södra, 24 maj
2021

Paragrafen är justerad
---------------------

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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