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FRÅGA TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
Landvetter Park

KS beslutade 2006-01-09 ”att uppdra åt förvaltningen att upprätta programhandlingar till  
projektet Landvetter Park” samt ”att programhandlingarna skall redovisas för 
kommunfullmäktige innan samråd sker”. KF behandlade 2006-12-11 ärendet Landvetter 
Park utan att KS redovisade några programhandlingar.

En månad senare,  2007-01-16 och med mellanliggande jul- och nyårshelg – är drygt 110 sidor 
programhandlingar färdiga att ställas ut till allmänheten och har sänts till sakägarna. De 
programhandlingar som KS beslutat skulle redovisas till KF ”innan samråd sker” fanns alltså i 
förvaltningen men undanhölls KF när man skulle besluta om kommunen skulle gå vidare med 
projektet. Förvaltningens och kommunledningens handläggning av Landvetter Park visar på ett 
häpnadsväckande förakt för KF som kommunens högsta beslutande organ.  Tillvägagångssättet 
leder till spekulationer om den bakomliggande anledningen till detta exceptionella 
tillmötesgående mot oklara kommersiella intressen och om vilka i kommunen som i realiteten 
fattar beslut om detta miljardprojekt, med helt oredovisade konsekvenser för kommunens 
framtida utveckling.

Genom hanteringen har KF berövats möjligheten att seriöst bedöma projektet Landvetter Park 
före starten av ett omfattande detaljplanearbete. Ett detaljplanearbete som helt saknar förankring 
i gällande översiktsplan och som föregriper det arbete med ny översiktplan som KF beslutat 
skulle ske i en särskild beredning och med deltagande av medborgarna. Ärendet skall nu 
handläggas i kommunstyrelsen som inte ens följer sina egna beslut. Nästa möjlighet för KF att 
bedöma projektet är när detaljplanen kommer till KF för godkännande, något som regelmässigt 
i nuvarande organisation förvandlas till ett rent expeditionsärende.  

Vid ärendets behandling i kommunstyrelse och information i samhällsbyggnadsberedningen har 
upprepade gånger ställts frågan vem kommunen har som motpart och vilka finansiella 
förutsättningar denne har att finansiellt driva projektet. Några svar har aldrig lämnats. 
Bolagsgruppen Golf Engineers uppträder under ett antal olika namn och inget av dessa bolag 
redovisar en finansiell styrka som svarar upp mot de krav som måste ställas på detta miljard-
projekt. En antydd medverkan från kapitalstarka utländska intressen måste verifieras. 

Mot bakgrunden av ovanstående ställs följande fråga:
- vill den nya KS-ordföranden här och nu inför KFs ledamöter öppet redovisa skälet till ovan 
nämnda handläggning av projektet Landvetter Park samt klarlägga vilket bolag som är 
kommunens motpart och resultatet av de undersökningar som rimligen bör ha gjorts när det 
gäller denna motparts finansiella förutsättningar att driva och fullfölja detta miljardprojekt.
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