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Kommunstyrelsen har för yttrande fått Finansdepartementets remiss "Framställan om förändrad 
trängselskatt i Stockholm". Ärendet tas upp av Tekniska nämnden för att utgöra underlag till 
Kommunstyrelsens yttrande i samband med sammanträdet den 27 oktober 2017. 

I förslaget diskuteras att förlänga tiden för uttaget av trängselskatt under dagen genom att 
trängselskatten börjar tas ut redan från kl 06.00 mot dagens 06.30. Sista skatteuttag blir som 
idag kl 18.29. Vidare införs trängselskatt under vissa dagar före helgdagar, samt under första 
veckan i juli. Prissättningen delas under året in i två olika perioder, en högsäsong (1 mars -
dagen före midsommarafton och 15 augusti- 30 november) och en lågsäsong (övrig tid). Den 
sammanlagda skatten blir som högst 135 kr under högsäsong och 105 kr under lågsäsong. I dag 
är det beloppet 105 kr per dag. 

En viktig del i denna framställan om förändrad trängselskatt är att den, förutom att minska 
trängseln i vägnätet, ska säkerställa statens del av medfinansieringen av de objekt som har 
beslutats i Ramavtal 6 - Storstad Stockholm. 

Att justera trängselskatten för att på så vis få fler att flytta över till kollektivtrafik och samtidigt 
ge de som måste använda vägnätet bättre framkomlighet är rätt tänkt. Södertälje kommun ser 
vikten av att bygga ut en bra och konkurrenskraftig kollektivtrafik i hela länet som en av de 
viktigaste parametrarna för att få till stånd en växande storstadsregion med ett hållbart 
transportsystem. Att då låta trängselskatten vara med och finansiera kollektivtrafiksatsningar i 
enbart delar av länet är fel signaler att skicka. 

Trängselskatten ska säkerställa att framkomligheten i vägnätet är god för de som väljer att 
använda detta, och då även är beredda att betala för det. Skatteintäkterna bör sedan återgå till 
länsinvånarna genom att satsningar görs i hela länet för att skapa attraktiva kollektiva 
transporter. 
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Remissvar från Södertälje kommun för ”Framställan om förändrad 

trängselskatt i Stockholm” 
 

I Finansdepartementets remiss ”Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm” görs en 

genomgång av de bakgrundsutredningar som ligger till grund för förslaget. 

I förslaget diskuteras att förlänga tiden för uttaget av trängselskatt under dagen genom att 

trängselskatten börjar tas ut redan från kl 06.00 mot dagens 06.30. Sista skatteuttag blir som idag kl 

18.29. Vidare införs trängselskatt under vissa dagar före helgdagar, samt under första veckan i juli. 

Prissättningen delas under året in i två olika perioder, en högsäsong (1 mars – dagen före 

midsommarafton och 15 augusti – 30 november) och en lågsäsong (övrig tid). Den sammanlagda 

skatten blir som högst 135 kr under högsäsong och 105 kr under lågsäsong. I dag är det beloppet 105 

kr per dag. 

En viktig del i denna framställan om förändrad trängselskatt är att den, förutom att minska trängseln 

i vägnätet, ska säkerställa statens del av medfinansieringen av de objekt som har beslutats i Ramavtal 

6 – Storstad Stockholm. De objekt som ingår i Ramavtal 6 – Storstad Stockholm är följande: 

 Tunnelbanan Älvsjö-Fridhemsplan 

 Roslagsbanan till City 

 Spårväg syd (Flemmingsberg-Älvsjö) 

 Tunnelbanestation Hagalund 

Undertecknare av Ramavtal 6 – Storstad Stockholm är (undertecknades 21/4 17): 

 Staten genom Sverigeförhandlingen 

 Stockholms Läns Landsting 

 Huddinge kommun 

 Solna stad 

 Stockholm stad 

 Täby kommun 

 Vallentuna kommun 

 Österåkers kommun 

Att justera trängselskatten för att på så vis få fler att flytta över till kollektivtrafik och samtidigt ge de 

som måste använda vägnätet bättre framkomlighet är rätt tänkt. När kollektivtrafiksatsningarna 

riktas mot en begränsad grupp av kommuner medan uttaget görs av alla som använder vägnätet, är 

dock risken att förståelsen för höjningen inte får genomslag hos hela länet.  

Grundtanken är helt riktig, fler behöver åka med kollektiva transporter, för att ge de som måste 

använda vägnätet bättre förutsättningar. Det blir även en miljövinst om fordonstrafiken minskar i 

transportsystemet. Det även viktigt att förbättra för alla grupper som berörs av den förändrade 

trängselskatten om systemet ska få acceptans.  Södertälje kommun har i sin, 2017 antagna 

Trafikstrategi visat på skillnaden i restid mellan bil och kollektivtrafik från Södertälje kommun till ett 

antal målpunkter i länet. Bilen är idag i stort sett överlägsen för alla dessa resor. Södertälje kommun 



ser därför vikten av att bygga ut en bra och konkurrenskraftig kollektivtrafik i hela länet som en av de 

viktigaste parametrarna för att få till stånd en växande storstadsregion med ett hållbart 

transportsystem. Att då låta trängselskatten vara med och finansiera kollektivtrafiksatsningar i enbart 

delar av länet är fel signaler att skicka. 

Trängselskatten ska säkerställa att framkomligheten i vägnätet är god för de som väljer att använda 

detta, och då även är beredda att betala för det. Skatteintäkterna bör sedan återgå till länsinvånarna 

genom att satsningar görs i hela länet för att skapa attraktiva kollektiva transporter.  

 

________________ 

Boel Godner 

Kommunstyrelsens ordförande Södertälje 
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