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Yrkande angående alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett 
borttagande av trängselskatten   
 
Som en förberedelse inför dialogen om Västsvenska paketet gav kommunstyrelsen i oktober 
Stadsledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten och konsekvenserna av alternativa 
förslag som tillsammans ger likvärdiga eller bättre miljö-, utrymmes-, trafik- och 
hälsoeffekter som trängselavgifterna gör och kommer att ge. Detta för att se vilka alternativa 
åtgärder som är nödvändiga om trängselskatten tas bort. I uppdraget låg också att översiktligt 
kostnadsberäkna förslagen. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen innan årets 
sista möte och kommer att utgöra ett viktigt underlag till den fortsatta dialogen med 
Västsvenska paketets övriga parter.  
 
Resultatet i den rådgivande folkomröstningen om trängselskatten blev nej och 
Kommunfullmäktige kommer att behöva ett så gediget beslutsunderlag som möjligt för att 
kunna ta ställning till resultatet. En stor del av dialogen med parterna berör finansieringen av 
Västsvenska paketet. Eftersom ett av skälen till att införa trängselskatten var att delfinansiera 
västsvenska paketet så skulle ett borttagande av trängselskatten innebära att finansiering 
saknas för att genomföra paketet. Av dessa skäl vill vi komplettera uppdraget som nu ligger 
på stadsledningskontoret. 
 
Den rådgivande folkomröstningen berörde trängselskatten och inte några andra av åtgärderna 
som ingår i Västsvenska paketet. Därför vill vi komplettera uppdraget som nu ligger på 
stadsledningskontoret med ett uppdrag att utreda alternativ finansiering till det Västsvenska 
paketet i sin helhet som skulle motsvara inkomsterna av trängselskatten. Utredningen ska se 
över de finansieringsalternativ som finns för att ersätta det bortfall i finansieringen av 
Västsvenska paketet som skulle bli konsekvensen av ett borttagande av trängselskatten, med 
utgångspunkt i att innehållet och åtgärderna i paketet i övrigt ligger fast. 
 
Vi föreslår kommunstyrelsen mot bakgrund av detta: 
 
Att  enligt ovan komplettera Stadsledningskontorets uppdrag med att också utreda 
alternativ finansiering till det västsvenska paketet i sin helhet som motsvarar inkomsterna av 
trängselskatten   
 
Att tilläggsuppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen senast inför 
kommunstyrelsesammanträdet 18 februari 2015 
 
 
 
 
 


