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Upphävande av utvecklingsplan BoHäM - remiss till Härryda
kommun och Marks kommun
Beslut
Kommunstyrelsen delar samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning om att
utvecklingsplan BoHäM ska upphävas. Kommunstyrelsen remitterar 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.
Kommunstyrelsen i Bollebygd uttalar sig fortsatt vara positiv till BoHäm-samarbetet. Bollebygds
kommun avser att som kommun fortsatt verka för att eventuell järnväg byggs längs RV40 och att
expansion av Bollebygds tätort sker i riktning enligt Utvecklingsplan BoHäm i anpassad
omfattning, allt utefter situation att Trafikverket meddelat att den nya järnvägen mellan Göteborg
och Borås inte innehåller någon station i Bollebygd i nuläget.
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.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen delar samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning om att
utvecklingsplan BoHäM ska upphävas. Kommunstyrelsen remitterar 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.
Ledamöternas förslag till beslut
Jonas Ahlgren (S), med instämmande av Rune Kennborn (KD), Hannu Sutinen (L) och Lars-Erik
Olsson (S), föreslår följande tilläggsförslag: Kommunstyrelsen i Bollebygd uttalar sig fortsatt vara
positiv till BoHäm-samarbetet. Bollebygds kommun avser att som kommun fortsatt verka för att
eventuell järnväg byggs längs RV40 och att expansion av Bollebygds tätort sker i riktning enligt
Utvecklingsplan BoHäm i anpassad omfattning, allt utefter situation att Trafikverket meddelat att
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den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås inte innehåller någon station i Bollebygd i nuläget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Därefter frågar
ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Jonas Ahlgrens (S) m.fl. tilläggsförslag och
finner att förslaget bifalls.
Beslutsunderlag
 §38 KSAU Upphävande av utvecklingsplan BoHäM - remiss till Härryda kommun och
Marks kommun
 Upphävande av utvecklingsplan BoHäM
 Utvecklingsplan BoHäM (2014)
Skickas till
Härryda kommun (kommun@harryda.se), Marks kommun (ks@mark.se), planchef för
kännedom
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