Tidslinje betalstationerna i Backa
Att förändra trängselskattesystemet är en komplex process, vilket
gör det svårt att gissa utgång och tidsaspekt. Med denna tidslinje
vill vi visa hur vi gått tillväga och vad som återstår att göra.
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Om Riksdagen (eller Regeringen)
beslutar att genomföra lagändringen,
tas normalt samtidigt beslutet om

verkets generaldirektör om att
begära en lagändring angående
trängselskatten i Backaområdet.

vilket datum den nya lagen börjar
gälla. Ibland krävs det installationer,

Här är vi nu

omprogrammeringar, informationsinsatser med mera, innan en lagändring bör träda i kraft. Om det är
större installationer kan genomförandetiden bli lång, bland annat

Efter utställningarna finslipades
I november startade arbetsgruppen en dialog med berörda
i Backa i form av enkäter, utskick, intervjuer med mera.
Förslag från allmänheten togs
En arbetsgrupp tillsattes för att grundligt
utreda trängselskattens effekter i Backa
under trafikkontorets ledning.

emot via en särskild hemsida
och möjlighet till dialog på

alternativen innan de slutligen lämnades över till styrgruppen för det
Västsvenska paketet den 6 februari
i form av en slutrapport. Styrgruppen svarade direkt att det sannolikt
behövs en förändring av trängselskattesystemet i Backaområdet.

Finansdepartementet gör en departementspromemoria och vill höra
Göteborgs Stad och
Trafikverket skickar
den 11 juni 2014 ett

Stad och Trafikverket föreslog. Göteborgs stad och andra ska svara
på remissen senast 31 augusti 2015.
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synpunkter på alternativ G istället för det förslag som Göteborgs

Riksdagen delegerar sin beredning av
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Finansdepartementet remissar ett lagförslag som stöter
på kritik från Transportstyrelsen och Skatteverket.

Alternativ

A

Om något av stegen mellan nu och målgången misslyckas blir det
automatiskt alternativet A som blir framtiden för trängselskatten på
östra Hisingen, alternativt att de västsvenska parterna försöker
sig på en ny lagändringsprocess med något annat alternativ.

