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Yrkande ang Stopp för medgivande av medel från Västsvenska Paketet till 
nya projekt 
 
Förslag till beslut, i kommunstyrelsen: 

• Göteborgs Stad godkänner inte att medel ur Västsvenska Paketet anvisas till nya projekt   
 

Yrkandet 
 
Demokraterna har vid flera tillfällen krävt rapportering till kommunstyrelsen angående framdrift 
och utfall i pågående projekt inom Västsvenska Paketet, vilket majoriteten i kommunstyrelsen 
motsatt sig. Till följd härav har inte kommunstyrelsen den insyn som krävs för att kunna ta ansvar 
för ytterligare åtaganden inom Västsvenska Paketet. 
 
Demokraterna har också uppmärksammat att finansiering ur Västsvenska Paketet tilldelats 
externa projekt samtidigt som utpekade projekt inom Västsvenska Paketet blir dyrare än den ram 
som tilldelats inom paketet, något som Stadsledningskontoret bekräftat. Det innebär att projekt 
som Trafikkontoret nu arbetar med saknar full finansiering. Risken att staden får skjuta till egna 
medel är överhängande och det samtidigt som finansiering av kommande infrastruktursatsning 
Målbild Koll2035 till stor del saknas. 
  
Göteborgs Stad ansvarar själv för eventuella fördyringar i VP-projekten Hisingsbron och 
Korsvägen, medan budgetöverskridanden i andra projekt regleras genom att minska paketets 
innehåll, vilket kan leda till att vissa projekt utgår.  
 
I dagsläget är 1,65 av totalt 34 miljarder (i 2009 års kostnadsnivå) i Västsvenska Paketet ännu ej 
uppbokade. Staden har inte försäkrat sig om att undvika kostnadsansvaret vid eventuellt 
överskridande av hela ramen för hela Västsvenska Paketet, varför det mot ovan beskriven 
bakgrund, vore det direkt oansvarigt att allokera resurser till nya projekt. Dessutom har staden 
antagit en trafikstrategi som har som mål att sänka biltrafiken med 25 procent samtidigt som 
biltrafiken ska stå för återstående del av den regionala medfinansieringen.  
 
Det är uppenbart att staden behöver ta ett helhetsgrepp över pågående och planerade projekt, 
trafikstrategin, Västsvenska Paketet, Målbild Koll2035 och vår förmåga att finansiera dessa. I 
avvaktan på det, måste finansieringen av befintliga åtaganden säkerställas.  
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