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Yttrande angående Yrkande från D angående 
rapportering från Västsvenska Paketet 

Yttrandet 
Västsvenska paketet är den största infrastruktursatsning som genomförts i regionen 
någonsin. Förutom de stora projekten – Västlänken, Marieholmstunneln och Hisingsbron 
- innehåller projektet en stor mängd mindre delar som alla syftar till att främja god 
livsmiljö, konkurrenskraftig kollektivtrafik och större arbetsmarknadsregioner. Ett paket 
med många delprojekt av denna storlek ställer särskilt höga krav på ordentlig redovisning 
och löpande kontroll.   

Västsvenska paketet har en historia som kantats av dåliga förankringsprocesser, svikna 
löften och bristande information. Där bär även vi socialdemokrater ett stort ansvar. 
Paketet, som i vår mening gynnar Göteborg, hanterades inte rätt från start. För att inte den 
fortsatta processen ska präglas av samma misslyckanden och missnöje som innan krävs 
att vi nu tydligt lägger om och förtydligar inriktningen. Projektet och alla dess delar ska 
präglas av öppenhet och transparens om både det som fortskrider enligt plan och det som, 
eventuellt, kan stöta på svårigheter under arbetets gång. 
 
I sitt yrkande kräver Demokraterna ökad information och rapportering, och detta på en 
mer detaljerad nivå än tidigare. Vi socialdemokrater betraktar det som en självklarhet att 
kommunstyrelsen ska hållas uppdaterade om projektets ekonomi, fortskridande och 
status. De folkvalda måste ha en djup insyn i det stora infrastrukturprojekt som på ett eller 
annat sätt påverkar alla göteborgare. Endast rapporter som ett anmälningsärende är, som 
även Demokraterna påpekar, inte tillräckligt. Det anstår Göteborgs kommunstyrelse att 
regelbundet få gedigna dragningar och lämpligt paketerad information i linje med dess 
översiktliga uppsiktsplikt. Ingen information bör undanhållas kommunstyrelsen. I den 
mån vissa rapporter inte kan redovisas av affärsmässiga eller andra sekretesskäl så får det 
utredas hur detta kan hanteras.  

I vanliga fall brukar en del av detta behov kunna tillfredsställas genom att 
kommunstyrelsen har bred representation i den ansvariga styrgruppen, vars ledamöter 
åläggs ett stort ansvar för att förankra med och delge information till kommunstyrelsens 
ledamöter. Beklagligt nog har detta, trots uppmaningar, ej genomförts i tillbörlig 
uträckning. Vi socialdemokrater yrkar därför bifall till yrkandet från Demokraterna och 
hoppas på att den fortsatta processen kännetecknas av transparens och gemensamt 
ansvarstagande.  

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
 
2021-04-21 
 

Socialdemokraterna 
  
2.2.13 



Göteborgs Stad Kommunstyrelsen 1 (1) 

Ärende nr 2.2.13  Kommunstyrelsen 21 april2021  Yttrande (D) 20 april 2021   

Yttrande ang Demokraternas yrkande angående rapportering från 
Västsvenska Paketet

Sedan yrkandet lades har den senaste årsrapporten från Västsvenska Paketet tillställts 
kommunstyrelsen. Dessvärre lämnar årsrapporten för 2020 fler frågor än svar, och understryker att 
behovet av löpande rapportering är akut.  

Årsrapporten visar bland annat ett utfall på 60 procent eller 1,25 mdkr över prognos i projekt 
Västlänken jämfört med 2019, utan att detta över huvud taget kommenteras.  

Detta snabba utflöde av pengar forcerar rimligen upptagandet av lån. Effekterna på kassaflödet, 
liksom de upplupna räntorna som belastar Västsvenska Paketet redovisas inte. 

Ledningsgruppen för Västsvenska Paketet har på eget bevåg fattat beslut om att Västsvenska 
Paketet ska finansiera fördyringar för Brunnsbo station, ett projekt som redan finns i regional 
transportplan. Syftet med Västsvenska Paketet var knappast att täcka upp för skenande kostnader 
i redan pågående projekt med extern finansiering. Pengarna som används är bland annat de 397 
mkr som Göteborg lämnade tillbaka för projekt Korsvägen för att därefter åta sig ett eget 
kostnadsansvar på 115 mkr för projektet, på grunder som fortfarande är oklara.  

Från början utpekade, men ännu icke påbörjade projekt som Slakthusmotet och 
Bangårdsförbindelsen saknar full finansiering då de fördyrats sedan 2010. Trots detta öppnar 
Västsvenska Paketet för att finansiera nya projekt. Dessa nomineras utan politisk handpåläggning 
och väljs sedan ut, också utan politisk behandling, av ledningsgruppen. 

Ledningsgruppen består av en liten grupp tjänstemän som tar dessa övergripande beslut, i ett slutet 
rum. Detta är till viss del i linje med det paraplyavtal som beklagligtvis undertecknades 2017, men 
det kan inte anses vare sig demokratiskt eller transparent. Och även om politiken stängt sig själv 
ute från allt inflytande i Västsvenska Paketet, upphör inte kommunstyrelsens ansvar.  Då allt som 
rör Västsvenska Paketet i mycket hög grad påverkar såväl Göteborgs Stads ekonomi och 
göteborgarnas miljö, är utveckling och utfall i projekten av sådan särskild betydelse att det faller 
under kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  Demokraterna förväntar därför sig att de partier som 
hittills motsatt sig information om Västsvenska Paketet till kommunstyrelsen nu har tänkt om. 

Avslutningsvis är svaren på våra kompletterande frågor till Stadsledningskontoret inte 
tillfredsställande. 
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Yttrande angående – Yrkande från D angående 
rapportering från Västsvenska Paketet 
 

Yttrandet 
Det pågår ett arbete inom Kommunstyrelsen presidium gällande hur, och på vilket 
sätt, som återrapportering kan ske till Kommunstyrelsen från de styrgrupper som 
omfattas inom Västsvenska paketet. Olika rapporter och uppföljande dokument, 
såsom till exempel tertialrapporterna, går att begära ut. På nuvarande 
kommunstyrelsemöte ligger också årsrapporten för Västsvenska paketet, ärende 
6.6, där stora delar av den övergripande framdriften med paketet går att följa.  
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Yttrande angående – Yrkande från D angående 
rapportering från Västsvenska Paketet 
 

Yttrandet 
Redan i januari 2021 yrkade Sverigedemokraterna på fullständig transparens 
gällande Västsvenska Paketet. Ekonomi, måluppfyllelse, ändringar, risker, brister 
och tidsramar är bara några områden där kommunstyrelsen måste hålla sig 
uppdaterad, informerad och redovisa. 
 
Stadens skattebetalare, näringslivet och staden självt påverkas och belastas i 
mycket hög grad av trängselskatt, avspärrningar och finansiering av utökade 
projekt. En underlåtelse att hålla sig informerad och vidta tillämpliga aktioner, står 
i diametral motsats till det ansvar och förtroende som både krävs av lag och som 
givits av göteborgarna. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor  
1. Yrkande angående – Fortlöpande avrapportering till kommunstyrelsen från 

Göteborgs Stads representanter i styrgruppen för Västsvenska Paketet. 
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Yrkande angående – Fortlöpande avrapportering till 
kommunstyrelsen från Göteborgs Stads representanter i 
styrgruppen för Västsvenska Paketet. 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Göteborgs Stads representanter i styrgruppen för Västsvenska paketet får 
i uppdrag att inför kommunstyrelsen regelbundet redogöra om de möten 
som har hållits, förmedla dokumentation samt redovisa svar på de frågor 
som Göteborgs stad har om det Västsvenska paketet. 

Yrkandet 
Västsvenska paketet är en av de viktigaste infrastruktursatsningar och 
investeringar som har gjorts i modern tid.  
Det innehåller transportslagsövergripande åtgärder under närmare 20 år och är 
ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs 
Stad, Göteborgsregionen, Västtrafik och Trafikverket. 
 
Företrädarna för parterna i Västsvenska paketet har bildat en 
genomförandeorganisation med en styrgrupp. Det är till styrgruppen för 
Västsvenska paketet som information om paketets projekt redovisas och 
säkerställs att tidsplaner och budgetar hålls.  
 
För att staden och dess invånare ska kunna hållas informerade måste all relevant 
information såsom tidsplanering, uppföljning, ändringar och ekonomi fortlöpande 
redovisas. Göteborgs Stads representanter i styrgruppen har ett stort ansvar att 
arbeta för stadens och invånarnas bästa. De ska inför kommunstyrelsen 
regelbundet redogöra om de möten som har hållits, förmedla dokumentation 
samt redovisa svar på de frågor som Göteborgs stad har om det Västsvenska 
paketet.  
 
Exempel på områden som är av stor vikt för staden och dess invånare: 

• Hur det går med Boråsbanan? Västlänken? Vilka konflikter finns mellan 
de berörda kommunernas olika önskemål och hur påverkar detta 
Västsvenska paketets övergripande mål? 

• Måluppfyllelse? 
• Håller tidplanerna? Förseningar? 
• Håller budget? 
• Ändringar? 
• Hur påverkas staden och göteborgarna? 
• Risker? Brister? Åtgärder? 
• Sammanställning av beslut 
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2.2.13  (Nytt ärende)                             Kommunstyrelsen 21 april 2021      Reviderat yrkande 16 april 2021                     
 

 
Yrkande (rev) ang rapportering från Västsvenska Paketet  

Förslag till beslut, i kommunstyrelsen: 

1. Representant från Trafikverket för Västsvenska Paketet inbjudes snarast till 
kommunstyrelsen avlämna information om framdrift och utfall, samt svara på frågor 

2. Samtliga tertialrapporter, uppföljningsrapportering, miljörapporter och övriga rapporter 
från Västsvenska Paketet tillställs kommunstyrelsen löpande. 

3. Kommunstyrelsen hemställer till Trafikverket att uppfylla sina åtaganden i enlighet med  
p 4.5.1, 4.5.4 och 4.5.5 i Paraplyavtalet för Västsvenska paketet, avseende 
informationsgivning, utfall till och med år 2020, samt löpande årsvis hädanefter. 

Yrkandet 

Demokraterna har nu fått tydliga indikationer på att kassaflödet inom Västsvenska Paketet inte står 
i paritet med framdrift i projekten. Årsrapporten för 2020 bekräftar detta men är otillfredsställande 
ur informationssynpunkt i övrigt. Kommunstyrelsen kan inte vänta längre med att informera sig. 
 
Göteborgs Stad är den största medfinansiären av Västsvenska Paketet, som också är den mest 
omfattande infrastruktursatsningen i stadens historia. 1,65 miljarder av stadens medel har redan 
avsatts och till det kommer trängselskatt som till stor del belastar stadens invånare. Flera stora 
följdinvesteringar ska bekostas av Göteborgs stad. De flesta ingående projekt har mycket stor 
inverkan på Göteborgs stadsmiljö, göteborgarnas livsmiljö samt ger stor miljöpåverkan i övrigt. 
 
I Paraplyavtalet för Västsvenska Paketet har bland annat följande överenskommits: 
 
4.5.1 Part åtar sig att så fort det är känt och möjligt informera övriga Parter om beslut och förhållanden som 
påverkar innehåll eller genomförande av Västsvenska paketet. 
 
4.5.4 Trafikverket ska efter varje kalenderår för övriga Parter redovisa hur de hittills upparbetade samt de 
närmaste årens planerade kostnader i Västsvenska paketet belastar olika finansieringskällor. 
 
4.5.5 Trafikverket åtar sig att tillse att övriga Parter ska få fortlöpande tillgång till uppgifter om trängselskatt 
och sammanhängande driftkostnader så att det går att bedöma beloppen som ska tillkomma Västsvenska 
paketet. 
 
Ingen information av dessa slag har delgivits kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har, enligt 
kommunallagens 6 kap, §11, och enligt kommunstyrelsens reglemente, en plikt att hålla sig 
informerad i frågor av vikt för staden. Det är därför påkallat att kommunstyrelsen aktivt efterfrågar 
den information som avtalats.  
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