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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen  
Hanna Gahnström 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-07-08   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2022KS310 009 

 

 

Svar på medborgarförslag att införa Bondens Marknad 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022 § 95 att till 
kommunstyrelsen remittera medborgarförslag om att införa Bondens 
Marknad, kommunstyrelsen fick även i uppdrag att besluta i ärendet. 
 
Förslagsställaren lyfter att konceptet Bondens Marknad där lokala odlare 
säljer sina produkter direkt till konsument skulle bidra till en trevlig 
mötesplats och samlingspunkt för medborgarna. Platsen som föreslås är 
kommuntorget, vilket tolkas som Råda torg i Mölnlycke centrum. 
 
Härryda kommun ska och vill skapa trivsamma och levande centrum. 
Torghandel är ett sätt att skapa ett livfullt och trivsamt centrum. I Mölnlycke 
vid Biblioteksgatan, finns avsatt plats för torghandel med en variation av 
produkter samt foodtrucks. Kommunen välkomnar fler aktörer att ansöka 
om plats. Ansökan görs via kommunens webbplats. 
 
Kontakt har tagits med organisationen Bondens egen Marknad. 
Organisationen arbetar med närproducerade, ekologiska varor där gårdarna 
ligger på ett avstånd av 250 km från marknaden. Lantbrukaren ska själv ha 
odlat eller fött upp det som konsumenten handlar på marknaden. Svaret från 
dem är att man för tillfället inte har möjlighet att starta upp fler 
marknadsplatser på grund av för få producenter.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget ska anses besvarat. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 8 juli 2022  
 Medborgarförslag om att införa Bondens marknad  
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Peter Lönn    Birgitta Flärd 
Kommundirektör                                     Utvecklingschef  
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Inskickat av: Tove Hegelund Myrbäck
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#68019

Datum
2022-05-23 10:35

Ärendenummer: #68019 | Inskickat av: Tove Hegelund Myrbäck (signerad) | Datum: 2022-05-23 10:35

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Tove Hegelund Myrbäck

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Införa Bondens Marknad på kommuntorget

Beskriv förslaget
Bondens marknad är ett etablerat koncept som finns tex i Malmö och i mindre form i Haga i Gbg. Det är ett tillfälle för odlare att 
sälja sina produkter till konsumenten direkt, samt en mycket trevlig samlingspunkt för medborgarna. Under ett par helger i aug, sep 
och okt skulle torget utanför kommunhuset kunna användas till bondens marknad, till glädje för både lokala odlare och medborgare. 
Ett sätt att lansera lokala odlare och sprida liv till centrum, och torget bakom centrum.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Tove Hegelund MyrbäckNamn: 
Person ID:

2022-05-23 10:35Datum: 
Signerad checksumma: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 295  Dnr 2022KS310 

Svar på medborgarförslag att införa Bondens Marknad  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022 § 95 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag om att införa Bondens Marknad, kommunstyrelsen fick även i uppdrag att 
besluta i ärendet. 
  
Förslagsställaren lyfter att konceptet Bondens Marknad där lokala odlare säljer sina produkter 
direkt till konsument skulle bidra till en trevlig mötesplats och samlingspunkt för 
medborgarna. Platsen som föreslås är kommuntorget, vilket tolkas som Råda torg i Mölnlycke 
centrum. 
  
Härryda kommun ska och vill skapa trivsamma och levande centrum. Torghandel är ett sätt att 
skapa ett livfullt och trivsamt centrum. I Mölnlycke vid Biblioteksgatan, finns avsatt plats för 
torghandel med en variation av produkter samt foodtrucks. Kommunen välkomnar fler aktörer 
att ansöka om plats. Ansökan görs via kommunens webbplats. 
  
Kontakt har tagits med organisationen Bondens egen Marknad. Organisationen arbetar med 
närproducerade, ekologiska varor där gårdarna ligger på ett avstånd av 250 km från 
marknaden. Lantbrukaren ska själv ha odlat eller fött upp det som konsumenten handlar på 
marknaden. Svaret från dem är att man för tillfället inte har möjlighet att starta upp fler 
marknadsplatser på grund av för få producenter.  
  
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget ska anses besvarat. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 juli 2022  
 Medborgarförslag om att införa Bondens marknad  

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Voberg (M) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet om svar på 
medborgarförslag att införa Bondens Marknad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller förslaget och finner att så sker. 
 

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