
 
 

 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   
 

 

  

Ärende nr 2.2.10                                  Kommunstyrelsen 13 januari 2021                 Yttrande 11 janauri 2021                     
 

 
Yttrande ang Yrkande SD ang Fortlöpande rapportering till 
kommunstyrelsen från Göteborgs Stads representanter i styrgruppen för 
Västsvenska Paketet 
 

Demokraterna har ett flertal gånger lyft behovet av löpande information om det Västsvenska 
Paketet, i synnerhet i samband med behandlingen av Göteborgsförslag med liknande önskemål, 
och vi välkomnar att frågan än en gång belyses. 
 
Göteborgs Stad är den största medfinansiären av Västsvenska Paketet. Närmare 2 Mdkr av 
stadens medel har investerats och till det kommer trängselskatt som till stor del belastar stadens 
invånare. Fler stora följdinvesteringar ska bekostas av Göteborgs stad. De flesta ingående 
projekt har mycket stor inverkan på Göteborgs stadsmiljö och göteborgarnas livsmiljö. 
 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagens en plikt att hålla sig informerad i frågor av vikt för 
staden: 
 
” 6 kap 11 § Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens eller landstingets 
utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska också hos fullmäktige, övriga nämnder och 
andra myndigheter göra de framställningar som behövs.” 
 
Det är lika orimligt som odemokratiskt att kommunstyrelsen undanhålls sådan information som 
omfattas av uppsiktsplikten och det är direkt skadligt för förtroendet för kommunstyrelsen att 
det tillåts fortgå år efter år. Demokraterna bifaller därför yrkandet.  
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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 

Kommunstyrelsen  
  
  

Eget Yrkande 
 
Datum 2021-01-04 
 

Sverigedemokraterna 
  
Eget yrkande  
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