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Yrkande ang rapportering från Västsvenska Paketet  
 

Förslag till beslut, i kommunstyrelsen: 

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

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

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

Yrkandet 

Demokraterna har nu fått tydliga indikationer på att utbetalningarna inom Västsvenska Paketet 
inte står i paritet med varken framdrift i projekten eller intäkter från trängselskatten, varför 
kommunstyrelsen inte kan vänta ytterligare med att informera sig i frågan. 
 
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: 
 
4.5.4 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. 
 
Någon sådan information har kommunstyrelsen inte fått. 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 håller 
sig informerad i sådana frågor.   
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