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TRÄNGSELSKATT GÖTEBORG

Mer information om trängselskatt hittar du på www.transportstyrelsen.se.

Du kan också kontakta kundtjänst för trängselskattefrågor, 0771-29 29 29.

Den 1 januari 2013 införs trängselskatt i Göteborg. Syftet är att öka framkomligheten i Göteborgs 

stad, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningarna i Västsvenska paketet.

Så här fungerar det 
Under de tider som trängselskatt tas ut 

registreras bilar automatiskt: En kamera 

läser av och identifierar registrerings-

skylten när en bil passerar en betalsta-

tion. Skatten betalas i efterskott. I slutet 

av varje månad får fordonsägaren en 

inbetalningsavi från Transportstyrel-

sen med skattebeslutet för föregående 

månad. 

Autogiro och e-avi
Man kan teckna autogiro för trängselskatt. 

Med autogiro dras trängselskatten automa-

tiskt från det konto du uppger. Du behöver 

inte hålla reda på när skatten ska vara betald 

eller hur mycket som ska betalas. Inga extra 

avgifter tillkommer, under förutsättning 

att det finns tillräckligt med pengar på det 

konto du har uppgivit.  Du kan också få 

din avi direkt till din internetbank, en e-avi. 

Du anmäler hos din internetbank att du vill 

få avin för trängselskatten elektroniskt via 

bankens tjänst E-faktura eller E-avi.MÅNAD 1
Fordonets passager under månad 1 

registreras vid betalstationerna.

MÅNAD 2
Skattebeslutet för månad 1 fastställs 

och en avi skickas i slutet av månad 2.

MÅNAD 3
Betalning för månad 1 ska vara Trans-

portstyrelsen tillhanda den sista dagen 

i månad 3.

TID

06:00 - 06:29

06:30 - 06:59

07:00 - 07:59

08:00 - 08:29

08:30 - 14:59

15:00 - 15:29

15:30 - 16:59

17:00 - 17:59

18:00 - 18:29

18:30 - 05:59

BELOPP

8 kr

13 kr

18 kr

13 kr

8 kr

13 kr

18 kr

13 kr

8 kr

0 kr

Flerpassageregeln 
Flerpassageregeln innebär att bilar som pas-

serar flera betalstationer inom 60 minuter 

bara beskattas en gång. Man betalar då för 

passagen med det högsta beloppet.

Undantag
Vissa typer av fordon, som  t.ex. utryck-

ningsfordon och motorcyklar, är undantagna 

från trängselskatt. Läs mer om undantag på 

www.transportstyrelsen.se

Tider och belopp
Varje passage genom betalstationerna i 

Göteborg kommer att kosta 8, 13 eller 18 

kronor beroende på tidpunkt. Det maximala 

beloppet per dag och fordon är 60 kronor. 

Trängselskatt kommer att tas ut för svensk-

registrerade fordon måndag till fredag mel-

lan 06.00 och 18.29. Skatt kommer inte att 

tas ut lördagar, helgdagar, dagar före helgdag 

eller under juli månad. 

ALE. Alliansen fördelar 
varje krona och plane-
rar ett nollresultat för 
2013, 2014 och 2015.

– När vägen är klar 
har Ale ett unikt till-
fälle att utveckla kom-
munen, vågar vi inte 
satsa nu, vågar vi det 
aldrig, säger Kommun-
styrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

Den rödgröna opposi-
tionen håller inte med, 
utan rasar mot försla-
get.

På måndag i nästa vecka ska 
kommunfullmäktige anta 
verksamhetsplan och budget 
för 2013-2014. Det mest an-
märkningsvärda i Alliansens 
och Aledemokraternas bud-
getförslag är att samtliga 
pengar läggs ut. På resultatra-
den står det 0,0.

– Vi har ett fantastiskt till-
fälle. Det kommer att dröja 
innan det händer igen. När 
nu både väg och järnväg är 
färdigt måste vi möta intres-
set och ta chansen att växa. 
Tyvärr ökar inte våra skatte-
intäkter för 2013 med mer än 
att de täcker löneökningarna. 
Istället för att lägga pengar på 
hög i ett resultat, väljer vi att 
satsa. Det tror jag aleborna 
kommer att hålla med oss om. 
Vi måste få fler att flytta hit. 
Nya alebor innebär nya skat-
teintäkter och möjlighet att 

fortsätta utveckla skola, vård 
och omsorg, försvarar Mikael 
Berglund beslutet.

Ett nollresultat innebär 
att det inte finns några mar-
ginaler om det skulle hända 
något i omvärlden som påver-
kar ekonomin, inte heller om 
det händer något oförutsett i 
kommunen.

Skapar verksamhet
– Det är helt riktigt, men skulle 
det uppstå en global finanskris 
så kommer inte de rödgrönas 
resultat om 10 miljoner kronor 
att räcka särskilt långt heller. 
Händer det något kommer vi 
ändå behöva ta kraftigt nya 
omtag kring hela kommunens 
ekonomi, då spelar det mindre 
roll om du har budgeterat ett 
resultat om 10 eller 15 miljo-
ner. Vi väljer istället att se möj-
ligheterna och tro på framti-
den. Vi vill skapa verksamhet 
för pengarna, punkt slut, säger 
Mikael Berglund.

Oppositionen med Social-
demokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet kallar majo-
ritetens budget för oansvarig 
och påpekar att den inte går i 
linje med god ekonomisk hus-
hållning.

– Att inte ha någon som 
helst buffert är ju ren idioti 
och inte långsiktigt hållbart. 
När de tog över makten hade 
kommunen en låneskuld om 
26 Mkr. 2015 kommer den 
enligt deras plan att ligga på 

över 800 Mkr. Det blir inga 
roliga kapitalkostnader om 
räntan stiger med en budget 
utan marginal, säger opposi-
tionsråd Paula Örn (S) och 
Johnny Sundling (V) fyller i:

– De tar inget långsiktigt 
ekonomiskt ansvar.

Enligt Alliansen och Mikael 
Berglund kostar det att för-
ändra, förnya och förbättra.

– Vi tillträdde i en situ-
ation där skolan var i stort 
behov av en nysatsning. Under 
våra år har det skett en avse-
värd resursförstärkning och 
den fortsätter även komman-
de år. Skolan är prioritet ett. 
Det hoppas jag att vi slipper 
få kritik för. Eftersom skatte-
intäkterna inte har ökat till-
räckligt mycket får vi använ-
da alla medel som finns, men 
så fort det är möjligt ska ett 
positivt resultat återställas till 
en rimlig nivå, menar Mikael 
Berglund.

Inte mycket skiljer
Förutom att den rödgröna 
oppositionen har lagt ett re-
sultat om 10 Mkr så skiljer 
inte mycket i budgetförsla-
gen, men de är inte så lätta att 
jämföra. Omsorgsnämnden 
får nya pengar för att möta 
det nya regelverket om mini-
bemanning i äldrevården. Om 
det är blocken överens. 

Oppositionen lovar också 
500 sommarjobb och sätter av 
2 Mkr mer än Alliansen.

– Det är en satsning som vi 
vet betalar sig. Vi lovar dess-
utom att alla jobb betalas med 
avtalsenliga löner. Effekten av 
det här går inte att underskat-
ta. Det är en första betydelse-
full kontakt med arbetslivet, 
menar Tyrone Hansson (S).

Dessutom vill oppositio-
nen förstärka näringslivsarbe-
tet och tillföra en resurs.

– Vi tänker oss en företags-
lots som fungerar som en dörr-
öppnare i kommunen. Det ska 
vara en tydlig väg in och vi 
måste ha ett tydligt fokus på att 
rätta till de brister som finns. 
Uppstår ett problem måste vi 
utvärdera direkt vad som har 
gått fel, understryker Tyrone 
Hansson.

Miljöpartiets Peter Ro-
sengren är glad över att op-
positionen har avsatt 500 000 
kronor till att initiera klimat-
strategin.

Det är ett offensivt klimat-
arbete som kräver resurser och 
idag har Alliansen inte avsatt 
en krona.

Viktig fråga
En annan viktig fråga som So-
cialdemokraterna, Vänster-
partiet och Miljöpartiet driver 
är målet om en avgiftsfri skola.

–  Vi vill ta bort alla mindre 
avgifter och skicka rätt signa-
ler till skolan. Ingen elev ska 
behöva känna oro för att inte 
kunna följa med på till exem-
pel utflykter eller till simhal-

len, säger Rolf Gustavsson 
(S) och Johnny Sundling be-
rättar att 300 kronor är vad 
Göteborgsregionen rekom-
menderat skolorna att maxi-
malt ta ut under ett läsår.

Förutom skolan och om-
sorgen lyfter Kommunstyrel-
sens ordförande Mikael Berg-
lund fram vikten av ett nytt 
och attraktivt Ale.

– Pendelstationerna blir 
våra nya skyltfönster. Här 
måste vi se till att hålla rent och 
snyggt. Samhällsbyggnads-
nämnden får därför 1 miljon 
mer att röra sig med nästa år.

Alliansens budget får rödgrön kritik

Oppositionen kallade till skillnad från Alliansen till presskonferens när budgetförslagen 
för 2013 presenterades. Från vänster: Johnny Sundling (V), Peter Rosengren (MP), Tyrone 
Hansson (S), Paula Örn (S) och Rolf Gustavsson (S).

– Nollresultat anses oansvarigt
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