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Yttrande angående yrkande från 
Sverigedemokraterna angående tillfälligt 
borttagen trängselskatt i Göteborgs Stad  
 
Yttrandet 
 
Göteborg, och flertalet av landets kommuner, står inför en unikt svår kris. För att bemöta 
detta på ett robust och resolut sätt behöver en mängd åtgärder vidtas, och inte minst för 
att underlätta göteborgarnas försörjning och förbättra näringslivets förutsättningar. 
Mycket har redan gjorts, och mer kommer att göras.  
 
Sveriges riksdag förfogar dock över trängselskatten. Göteborgs Stad, och de politiska 
partier som ingår i stadens politiska församlingar, kan naturligtvis uttrycka sin mening i 
frågan - men staden äger inte demokratiskt mandat att förändra trängselskattens 
utformning, räckvidd, prisnivåer eller andra egenskaper. En omständlig, korrekt och 
förankrad hemställan – utan tydliga specifikationer - skulle riskera att ta fokus från de 
näringslivsgynnande åtgärder som staden själva förfogar över. Partier som ändå vill ta 
någon form av initiativ gällande trängselskatten bör göra detta genom ordinarie 
förfarande i riksdagen. Av ovanstående skäl avslås yrkandet.  
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Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, 
Centerpartiet 
särskilt yttrande Kristdemokraterna 
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Eget yrkande SD – Tillfälligt borttagen trängselskatt i 
Göteborgs Stad 
 

Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen  

 

1. Kommunstyrelsen gör det som krävs (hemställa till regeringen) för att 
tillfälligt undanta all trängselskatt för trafik inom, till och från Göteborgs 
Stad. 

 

Yrkandet 
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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