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Upphävande av utvecklingsplan BoHäM
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver utvecklingsplan för del av
Bollebygd, Härryda och Marks kommuner för upptagningsområdet för en station i Kråketorp.
Genom beslutet upphävs kommunfullmäktiges beslut 2014-09-18, § 80.
Ärendet
Utvecklingsplan BoHäM beskrevs vid dess antagande 2014 som en plattform
för gränsöverskridande samarbete mellan Bollebygd, Härryda och Marks kommuner (BoHäM).
Utvecklingsplanen angav inriktning och målsättning för BoHäM-områdets fortsatta utveckling
medan det fortfarande var aktuellt med en ny tågstation i Bollebygd. Stationen avsågs att
lokaliseras i Kråketorp utmed den framtida järnvägen mellan Göteborg och Borås. Utifrån denna
stationslokalisering togs planprogram och förslag till detaljplaner fram. Sedan
Trafikverket meddelat att den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås inte innehåller någon
station i Bollebygd har planuppdragen tappat i aktualitet och relevans.
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde 2021-04-13, § 58, att man delar
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning om att utvecklingsplan BoHäM ska upphävas, men
även att remittera ärendet till Härryda kommun och Marks kommun, för att möjliggöra för
kommunerna att lämna synpunkter på förslaget om upphävande av utvecklingsplan BoHäM,
senast 2021-06-30. Båda kommunerna har inkommit med svar om att man inget har att erinra
mot upphävandet av planen.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Förslag till beslut
Ledamöternas förslag till beslut
Michael Plogell (FR) föreslår följande;
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver utvecklingsplan för del av
Bollebygd, Härryda och Marks kommuner för upptagningsområdet för en station i Kråketorp.
Genom upphävandet upphävs kommunfullmäktiges beslut 2014-09-18, § 80.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Beslutsunderlag
 §58 KS Upphävande av utvecklingsplan BoHäM - remiss till Härryda kommun och
Marks kommun
 Härryda kommuns yttrande över Bollebygds kommuns förslag till beslut gällande
upphävande av utvecklingsplan BoHäM
 Yttrande från Marks kommun
 Upphävande av utvecklingsplan BoHäM
 Utvecklingsplan BoHäM (2014)
Skickas till
Kommunstyrelsen
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