
Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 1 (4)

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2022-03-03

Svar på återremissyrkande från (S) angående 
information om hur övriga restriktioner 
gällande elsparkcyklar som är beslutade av 
trafiknämnden kommer att implementeras
§ 74, 05655/21

Beslut

1. Trafiknämnden fastställer trafikkontorets föreslag till maxantal för elsparkcyklar 
under säsongen 2022-04-01 – 2023-03-31 enligt följande: 

 Maxantal för elsparkcyklar under perioden, 2022-04-01 – 2022-11-30, fastställs 
initialt till 4000. 

 Maxantalet ska inför sista november 2022 utvärderas tillsammans med övriga 
åtgärder för elsparkcyklar för att därefter justeras. 

 Tillstånd fördelas mellan företag som redan erbjuder uthyrning av elsparkcyklar i 
Göteborg.

 Tillstånd för elsparkcyklar fördelas mellan företagen i enlighet med föreslagen viktad 
tilldelning. 

 Ett nytt företag ges möjlighet att få tillstånd om 400 elsparkcyklar.

2. Trafiknämnden förklarar följande uppdrag för fullgjorda:
 Trafikkontoret får i uppdrag att utreda konsekvenserna av att kraftigt 

begränsa antalet elsparkcyklar genom införande av ett maxantal på 
antal fordon (TN 2021-06-17 § 298, punkt 2). 

 Trafikkontorets uppdrag från 2021-06-21 ”att utreda konsekvenserna av 
att kraftigt begränsa antalet elsparkcyklar genom införande av ett 
maxantal på antal fordon” kompletteras med några beslutsförslag på 
maxantal (TN 2021-09-23 § 400, punkt 2). 

 Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret tar fram och 
konsekvensbeskriver ett förslag på upphandlingsförfarande för rätten 
att hyra ut elsparkcyklar till ett förutbestämt antal operatörer med 
möjlighet att även reglera antalet fordon. Förslaget ska också innehålla 
de viktigaste kraven som bör ställas i en upphandling för att uppnå de 
önskade effekterna (TN 2021-09-23 § 400, punkt 9).

Trafiknämnden
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3. Trafiknämnden förklarar uppdraget att komplettera ärendet till trafiknämndens 
extra sammanträde den 2022-03-03 med information om hur övriga restriktioner 
gällande elsparkcyklar som är beslutade av trafiknämnden kommer att 
implementeras (TN 2022-02-10, § 43), för fullgjort.

Information
Shahriar Gorjifar och Maria Lundin från trafikkontoret redogör för ärendet. 

Handlingar
Yrkande från (D) från 2022-02-10 (protokollsbilaga 1, § 74)

Yrkande från (S) (protokollsbilaga 2, § 74)

Yrkande från (M), (L) och (C) (protokollsbilaga 3, § 74)

Protokollsanteckning från Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) (protokollsbilaga 
4, § 74)

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2022-01-23

Trafikkontorets presentation

Yrkanden
Blerta Hoti (S) yrkar bifall på yrkandet från (S).

Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall på trafikkontorets förslag. 

Joakim Rosdahl (D) yrkar bifall på yrkandet från (D).

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall på yrkandet från (D), bifall på yrkandet från 
(M), (L) och (C), avslag på yrkandet från (S) samt att trafiknämnden förklarar uppdraget 
att komplettera ärendet till trafiknämndens extra sammanträde den 2022-03-03 med 
information om hur övriga restriktioner gällande elsparkcyklar som är beslutade av 
trafiknämnden kommer att implementeras (TN 2022-02-10, § 43), för fullgjort.

Gertrud Ingelman (V) yrkar avslag på yrkandet från (M), (L) och (C). 

Propositionsordning 
Trafiknämnden godkänner följande propositionsordning: 

Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det finns tre förslag till beslut gällande maxantal 
för elsparkcyklar. Han ställer först proposition på de tre förslagen. Sedan kommer han att 
ställa proposition på yrkandet från (M), (L) och (C) för att slutligen ställa proposition på 
eget yrkande att trafiknämnden förklarar uppdraget att komplettera ärendet till 
trafiknämndens extra sammanträde den 2022-03-03 med information om hur övriga 
restriktioner gällande elsparkcyklar som är beslutade av trafiknämnden kommer att 
implementeras (TN 2022-02-10, § 43), för fullgjort.

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på yrkandet om bifall till trafikkontorets 
förslag, yrkandet från (S) samt på yrkandet från (D). Han finner att trafiknämnden bifaller 
yrkandet från (D). 
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Omröstning begärs och verkställs.

Ajournering
Mötet ajourneras kl. 15:25-15:40.

Omröstning 1
Ordföranden meddelar att yrkandet från (D) är huvudförslag.

För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordförande proposition på yrkandet från 
(S) mot trafikkontorets förslag. 

Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst innebär bifall till yrkandet från (S).

Nej-röst innebär bifall till trafikkontorets förslag. 

Blerta Hoti (S), Ronny Svensson (S) och Moa Tennberg (S) röstar ja.
Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) röstar nej.

Joakim Rosdahl (D), Peter Lintin-Wold (L), Hans Arby (C) och ordförande Toni Orsulic 
(M) avstår från att rösta. 

Med tre ja-röster och två nej-röster samt fyra som avstår från att rösta beslutar 
trafiknämnden att utse yrkandet från (S) som motförslag till yrkandet från (D). 

Propositionsordning, fortsättning
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på huvudförslaget mot motförslaget. Han 
finner att trafiknämnden bifaller huvudförslaget, det vill säga yrkandet från (D). 

Omröstning begärs och verkställs.

Omröstning 2
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst innebär bifall till yrkandet från (D).

Nej-röst innebär bifall till yrkandet från (S).

Joakim Rosdahl (D), Peter Lintin-Wold (L), Hans Arby (C) och ordförande Toni Orsulic 
(M) röstar ja. 

Blerta Hoti (S), Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP), Ronny Svensson (S) och Moa 
Tennberg (S) röstar nej. 

Med fem nej-röster och fyra ja-röster beslutar trafiknämnden att bifalla yrkandet från (S). 

Propositionsordning, fortsättning
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från 
(M), (L) och (C). Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet. 



Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2022-03-03

Trafiknämnden

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 4 (4)

Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut gällande eget 
yrkande att trafiknämnden förklarar uppdraget att komplettera ärendet till trafiknämndens 
extra sammanträde den 2022-03-03 med information om hur övriga restriktioner gällande 
elsparkcyklar som är beslutade av trafiknämnden kommer att implementeras (TN 2022-
02-10, § 43), för fullgjort. Han finner att trafiknämnden bifaller yrkandet. 

Protokollsanteckning
Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) meddelar att de inkommer med en 
protokollsanteckning (protokollsbilaga 4, § 74). 

Reservationer
Ordförande Toni Orsulic (M), Hans Arby (C), Peter Lintin-Wold (L) och reserverar sig 
mot trafiknämndens beslut till förmån för yrkandet från (D) samt till förmån för yrkandet 
från (M), (L) och (C).

Joakim Rosdahl (D) reserverar sig mot trafiknämndens beslut till förmån för eget 
yrkande. 

Dag för justering
2022-03-08

Vid protokollet
Sekreterare
Sara Olsson

Ordförande
Toni Orsulic (M)

Justerande
Karin Pleijel (MP) 
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