
 

 

 

 

 

Bordlagt ärende: Initiativärende - utreda 
kostnaden tillköp kollektivtrafik zon-A 

17 

2022KS443 
   

Page 369 of 1219



 

1 
 

 

Nämndinitiativ 

Kommunstyrelsen Härryda 2022-09-01 

 

Utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik zon-A 

Det finns en politisk vilja i Härryda att lösa zonproblematiken för personer som pendlar med 

kollektivtrafik. Får vi fler som åker kollektivt genom lägre pris kan vi få positiva effekter även vad 

gäller trängsel och miljö. 

Andra kommuner gör olika kommunala tillköp när de inte är nöjda med hur Västtrafik agerat. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

att KS beslutar ge förvaltningen i uppdrag att begära in pris från Västtrafik på att lösa 

zonproblematiken för resenärer som passera taxezonsgräns.   

 

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 2022-09-01 

Peter Arvidsson, Ledamot Kommunstyrelsen 

Per Olov Risman, Ersättare Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 298 

Initiativärende - utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik zon-A 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om att utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik 
zon-A, 2022KS443. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Peter Arvidsson (SD) om att utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik 

zon-A 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Håkan Eriksson (KD) att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdrar åt förvaltningen att 
begära in pris från Västtrafik på att lösa zonproblematiken för resenärer som passerar 
taxezonsgräns. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Patrik Lindes förslag om bordläggning mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Peter Arvidsson förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
bordlägga ärendet. 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bordlägga ärendet 
Nej-röst för att avgöra ärendet idag 
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 7. 
  
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-09-01  

 

Voteringslista: § 298 
Ärende: Initiativärende - utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik zon-A,   
 
Omröstningslista 7 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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Bilaga 8 till protokollet, kommunstyrelsen 2022-09-01 § 298 
 
 

 

 

2022-09-08 

RESERVATION kommunstyrelsen i Härryda 2022-09-01, 

Utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik zon-A  

Flera partier med representation i Härrydas kommunfullmäktige säger sig vara positiva till att lösa 
den orättvisa Zon-indelningen för våra kollektivtrafikresenärer. Mot bakgrund av det finner 
sverigedemokraterna det anmärkningsvärt att kommunstyrelsen beslutade bordlägga initiativet. Att 
ta reda på vad det kostar att göra kommunalt tillköp, som många andra kommuner gör kan knappast 
förstöra några förhandlingar med Västtrafik. 

För protokollet bifogas initiativet i helhet. 

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 
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