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Yttrande angående – Yrkande D angående att
temporärt ta bort trängselskatten i Göteborg

Yttrandet

Vi stöttar naturligtvis Demokraternas förslag! Redan den 18:e mars lade vi
samma förslag som ett initiativärende till KS där yrkandetext löd:
”Under framfarten av covid-19 behöver människor kunna ta sig säkert från och till
sina arbeten, vissa grupper mer än andra. Öka incitamenten för folk att åka privat
genom att tillfälligt slopa vägtullar. Kan vi minska belastningen på kollektivtrafiken
och därigenom minska spridningen av covid-19 är det värdefullt, inte minst för all
personal som jobbar inom kollektivtrafiken,
Det är viktigt att vi tar höjd för alla samhällsfunktioner. Det är bättre att vi gör för
mycket än för litet och förbereder oss för det värsta och hoppas på det bästa. Vi
måste göra allt vi kan för att minimera effekterna av coronaviruset. Det finns inget
som blir fel om vi genomför det här förslaget.
Göteborgare och handel kommer gynnas av en lindrad kostnadsbörda i svåra
ekonomiska tider.”
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Ärende nr NYTT

Yrkande angående att temporärt ta bort
trängselskatten i Göteborg
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen hemställer till regeringen och riksdagen att besluta om temporärt
borttagande av trängselskatten i Göteborg för att minska smittspridning för de
människor som inte kan arbeta hemifrån.

Yrkandet
Göteborg behöver skyndsamt förberedas för ett svårt Corona-scenario. Kommunen
vidtar redan åtgärder men mer behöver göras och förberedas omgående.
Alla som kan jobba hemma ska enligt Folkhälsomyndigheten arbeta hemma. För alla
de som ställer för göteborgarna är det viktigt att minimera risk för att smittas med
Corona. Till exempel genom att undvika resor med kollektivtrafiken. Vi vet att alla
som kan gå eller cykla till jobbet väljer detta framför bil. Vi behöver därför förenkla
bilresande för våra anställda vid behov.
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