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Trafiknämnden Utdrag ur protokoll, fört vid 

sammanträde 2022-08-25, § 12 

 

   
 

 Tid Torsdagen den 25 augusti 2022 kl. 16.00 – 16.35 
   

 Plats Stora kollegiesalen, Stadshuset 
   

 Justering Tisdagen 6 september 2022, §§ 1-12, 14, 15 

   

 Omedelbart justerade paragrafer 

 Justering Torsdagen den 25 augusti 2022, § 13 

  

 

Daniel Helldén Rikard Warlenius 

  

Närvarande  

 Beslutande ledamöter: 

 Daniel Helldén (MP), ordföranden  

Rikard Warlenius (V), vice ordföranden  

 

Jan Tigerström (M)  

Eva Ekmehag (M)  

Åsa Nilsson Söderström (L)   

Johan Fälldin (C)  

Mikael Valier (KD)  

Jan Valeskog (S)  

Inger Edvardsson (S)  

Peter Wallmark (-) §§ 1-2 

 
Tjänstgörande ersättare: 

Tomas Tetzell (M) för Ulla Hamilton (M) 

Bengt Ohlsson (S) för Emmelie Renlund (S) 

Joel Höglund (V) för Vakant (V) 

Bo Arkelsten (M) §§ 3-15 för Peter Wallmark (-) 

 

 
Ersättare: 

Bo Lindner (M)  

Linnéa Sandström Lange (L) 

Svante Linusson (C)  

Emil Stensson (S)  

Katja Jassey (V)  

Malin Ericson (Fi)  

 
Tjänstemän: 

 Förvaltningschefen Gunilla Glantz, Ulrika Falk, Peter Granström, Anna 

Green, Philip Hall, Kersti Hedqvist, Mattias Lundberg, Alva Matsdotter, 

Elisabet Munters, Bengt Stenberg och personalföreträdaren Luis Lopez 

§§ 1-11 samt borgarrådssekreteraren Helena Cullemo. 
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 § 12 
Reviderad ordningslag. Svar på uppdrag från 
kommunfullmäktige 
Dnr T2022-01216 
 
Beslut 

Trafiknämnden beslutar enligt kontorets förslag. 

 

1 Trafiknämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar 

på uppdraget från kommunfullmäktige.  

2 Trafiknämnden godkänner utredningens förslag om 

kommunen som beslutsfattare vid ianspråktagande av 

offentlig plats, i enlighet med bilaga 1.  

3 Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att inhämta 

synpunkter på utredningens förslag från övriga kommuner i 

landet, i lämplig mängd och spridning över landet, och 

Polismyndigheten, samt återkomma till trafiknämnden med 

en redovisning av inkomna synpunkter och förslag till vidare 

behandling. 

Handlingar i ärendet 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 juni 2022. 

 

Nämndens behandling av ärendet  
 
Framlagda förslag till beslut  

Nämnden föreslår (se beslutet). 

 
Beslutsgång 

Ordföranden Daniel Helldén (MP) finner att nämnden beslutar 

enligt kontorets förslag.  

 
Särskilt uttalande 

Vice ordföranden Rikard Warlenius m.fl. (V) och Jan Valeskog 

m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande: 

 

Det är en lång resa de grönblå har gjort innan de till slut 

accepterade att ordningslagen är ett viktigt och effektivt 

verktyg för staden för att ha ordning på verksamheter och ha 

fungerande tillståndsgivning, även för elsparkcyklar. I tre års 

tid, fram till hösten 2021, förnekade den grönblå majoriteten 

att ordningslagen var tillämplig för elsparkcyklarna. Till slut 

ändrade de sig efter att en socialdemokratisk ledamot via 

Polismyndigheten initierade en laglighetsprövning av 

ordningslagen gällande verksamheten med elsparkcyklar. Den 
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visade (åter) att ordningslagen gäller även för denna 

uthyrningsverksamhet.  

 

Kostnaden för denna politiska passivitet har varit hög för 

stockholmarna. Många har skadats helt i onödan på grund av 

rådande anarki i tillståndsfrågan under denna tid.  

 

Det är bra att initiativ nu tas för att ge kommuner möjlighet 

att kunna ingripa mot tillståndshavare som inte sköter sig. Det 

kommer att stärka ordningslagen som instrument för staden 

att hålla en god ordning på allmänna platser i Stockholm. 

 
Ersättaryttrande 

Malin Ericson (Fi) instämmer i särskilt uttalande från vice 

ordföranden Rikard Warlenius m.fl. (V) och Jan Valeskog m.fl. (S). 

 

 

 

 Vid protokollet 

 Alva Matsdotter 
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