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MOTION TILL HÄRRYDA KOMMUNFULLMÄKTIGE
Utredning om ärendehanteringen av Landvetter Park

Landvetter Park introducerades av Golf Engineers till ett antal ledande politiker i kommunen i 
februari 2005. Därmed startades den handläggning av ärendet som ger anledning ifrågasätta om 
hanteringen överensstämmer med gällande lagar, de regler som gäller i Härryda kommun och 
vad som kan anses vara rimliga krav på hantering av ett ärende i denna storleksordning. 

Kommunstyrelsen  beslutade 2006-01-09 ”att uppdra åt förvaltningen att upprätta  
programhandlingar till projektet Landvetter Park” samt ”att programhandlingarna skall  
redovisas för kommunfullmäktige innan samråd sker”. KF behandlade 2006-12-11 ärendet 
Landvetter Park utan att KS redovisade de programhandlingar som en månad senare ställdes ut 
till allmänheten. Något skäl varför man inte kunde avvakta till januarisammanträdet 2007 med 
beslutet har icke givits, vilket är anmärkningsvärt mot bakgrunden nämnda  beslut i KS. 

Landvetter Park blir, om det genomförs, det största enskilda investeringsprojektet som 
genomförts i kommunen, undantaget Landvetter flygplats. Ett Landvetter Park får stora 
långsiktiga konsekvenser för kommunen och dess invånare när det gäller kommunens fortsatta 
utveckling, bostadsbyggande, infrastruktur och framtida miljö. Dessa konsekvenser har trots 
ställda krav icke redovisats till KF på sätt som särskilt avsågs med KS beslut.

Det finns därför anledning att kommunfullmäktige - som högsta beslutande politiska organ och 
innan ytterligare kommunala resurser tas i anspråk och åtaganden görs - får en fristående 
granskning av sättet att hantera detta ärende. Granskningen bör också omfatta huruvida 
befintligt faktaunderlag och konsekvenserna av ett genomförande redovisats på ett sådant sätt 
att fullmäktige fått möjlighet att seriöst  kunna bedöma projektet och dess konsekvenser. 

En sådan fristående granskning bör lämpligen utföras av de av kommunfullmäktige valda 
revisorerna med eventuell medverkan av sakkunniga som revisorerna själva väljer.   

Med hänvisning till ovanstående yrkas 
• att    kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens revisorer att låta utreda förvaltningens och 

den politiska organisationens behandling av ärendet Landvetter Park och de bedömningar 
som gjorts avseende kommunens åtaganden och de långsiktiga konsekvenserna av ett 
genomförande av projektet, samt

• att   uppdraget genomförs skyndsamt så att dess resultat kan behandlas innan fullmäktige 
forceras att ta beslut om detaljplan för Landvetter Park, i enlighet med den tidsplan som 
endast redovisats i programhandlingarna och därför icke godkänts av fullmäktige. 
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