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Yttrande angående - yrkande från M, D, L och 
KD angående granskning av stadens 
investeringsprojekt 
 
Yttrandet 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ser med oro på hur de kommunala 
investeringarna påverkas av den volatila omvärldssituationen, de stigande priserna och 
det allmänna ekonomiska läget. Givet de stora investeringsbehov som staden står inför – 
på en mängd områden, under lång tid framåt – är det avgörande att kostnadskalkyler 
håller hög kvalitet och att beräkningsgrunderna är transparenta. I det finns ingen politisk 
konflikt. Stadsledningskontoret, nämnder och bolag kommer att följa 
investeringskalkylerna löpande och rapportera dessa till kommunstyrelsen inom ramen 
för den ordinarie uppföljning som genomförs vid ett antal utvalda tillfällen per år. Vi 
menar därför att yrkandet från Moderaterna, Demokraterna, Liberalerna och 
Kristdemokraterna omhändertas inom ordinarie uppföljning och därmed bör avslås.  

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
2022-03-08 
 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
  
 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelse 1 (1) 
  

   

Nytt yrkande angående granskning av 
stadens investeringsprojekt  
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 
 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsätta en oberoende granskning av hur 
stadens investeringskalkyler för stadsutveckling- och infrastrukturprojekt räknas 
fram. I granskningen ska jämförelse ske med Stockholm, Malmö och Uppsala.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa kostnader för utredningar inför 
stadsutveckling- och infrastrukturprojekt och föreslå åtgärder för hur kostnaderna 
kan minska. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag för hur avvikelser i 
projekt kan återrapporteras till kommunstyrelsen i ett tidigt skede. 
 
 

Yrkande 
Kommunstyrelsen som nämnd har löpande uppsiktsplikt över den kommunala 
verksamheten. För att kommunstyrelsen ska kunna utöva sin uppsiktsplikt är det av stor 
vikt att kommunstyrelsen får tidig information om avvikelser från beslut om 
genomförande av olika stadsutvecklingsprojekt. När informationen om ökade kostnader 
rapporteras till kommunstyrelsen sker detta i många fall i ett sent skede. Ett exempel är 
projekt Skeppsbron där detaljplanen klubbades igenom för några år sedan. I februari 2023 
framkom det information i media om fördyrningar i projektet som även innebär att 
underskottet växer. Information om fördyrningar som uppstår i sena skeden leder i många 
fall till att det sker omtag i olika projekt och leder till stora förseningar. I flertalet kalkyler 
för olika investeringsprojekt framkommer även stora osäkerheter vad gäller de 
ekonomiska konsekvenserna av projektet. 
 
Enligt nämndernas tidigare bedömningar kommer den totala investeringstakten i 
Göteborg att öka, främst inom området stadsutveckling och infrastruktur. De planerade 
investeringarna kommer att innebära ökade kapital- och driftskostnader för staden. Som 
exempel är upprustningen av kanalmurarna, planeringen av en ny arena och ett nytt 
centralbad samt Skeppsbron några stora infrastrukturprojekt som är planerade. Vi vill 
därför att staden ser över hur beräkningarna av investeringskalkyler för stadsutveckling- 
och infrastrukturprojekt tas fram och bakgrunden till varför kalkylerna i senare skeden 
avviker från tidigare kalkyler. Ett projekt där de ursprungliga beräkningarna skenat iväg 
är projektet om en ny linbana. Projektet linbanan kostade stadens skattebetalare över 70 
miljoner kronor i olika förstudier för ett stadsutvecklingsprojekt som efter beslut lades 
ner.  
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