
 

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 1 (4) 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-09-23 

Yrkande från MP och V angående maxantal 
för elsparkcyklar  
§ 400, 05655/21 

Beslut 
1. Trafikkontoret anordnar ett informationsmöte där elsparkcykelföretagen ges 

möjlighet att redovisa för trafiknämnden hur de ser på sitt ansvar för Göteborgs 
trafiksäkerhet och vad de gör för att minska de negativa konsekvenserna av 
elsparkcyklarna i Göteborg, inklusive olycksrisk för framförande, olycksrisk för 
andra trafikanter, minderårigas användande, nedskräpning och livslängd på 
fordon. Mötet genomförs i god tid innan vår- och sommarsäsongen 2022. 

2. Trafikkontoret uppdrag från 2021-06-21 ”att utreda konsekvenserna av att 
kraftigt begränsa antalet elsparkcyklar genom införande av ett maxtal på antal 
fordon” kompletteras med några beslutsförslag på maxantal.  

3. En uppföljning av företagen, liknande den som till exempel sommarens 
feriarbetare utfört, permanentas. 

4. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de elsparkcykelföretag som 
är verksamma i staden, ta fram förslag på fasta parkeringsplatser för att 
säkerställa att elsparkcyklar inte parkeras hindrande eller olämpligt.  

5. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de elsparkcykelföretag som 
är verksamma i staden, säkerställa att företagen i sina system inför körförbud i 
Brunnsparken och andra högtrafikerade kollektivtrafikområden  

6. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de elsparkcykelföretag som 
är verksamma i staden, säkerställa att företagen i sina system sänker hastigheten 
på gågator och gångfartsområden till 6 km/t (fotgängarhastighet).  

7. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de elsparkcykelföretag som 
är verksamma i staden, säkerställa att företagen i sina system inför körförbud 
eller andra åtgärder som minimerar risken för personskador under helgnätter.  

8. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de elsparkcykelföretag som 
är verksamma i staden, säkerställa att företagen i sina system möjliggör 
avstängning av användare som inte följt regelverket, exempelvis genom att 
framföra fordon berusad eller genom att låna ut fordon till annan person. 

9. 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. 

10. Trafikkontoret får i uppdrag att återrapportera hur trafikkontoret tar sig an 
uppdragen som trafiknämnden ger gällande elsparkcyklar på trafiknämndens 
sammanträde 2021-09-23.  

Trafiknämnden 
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Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2021-08-27 § 353 

Handlingar 
Yrkande från (MP), (V) och (S) (protokollsbilaga 1, § 400) 

Yrkande från (S), (V) och (MP) (protokollsbilaga 2, § 400) 

Yrkande från (L), (M) och (C) (protokollsbilaga 3, § 400) 

Yrkande från (MP) och (V) från 2021-08-27 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall på yrkandet från (MP), (V) och 
(S) bifall på yrkandet från (S), (V) och (MP).  

Blerta Hoti (S) yrkar bifall på yrkandet från (MP), (V) och (S), bifall på yrkandet från (S), 
(V) och (MP) samt bifall på yrkande från (L), (M) och (C). 

Karin Pleijel (MP) yrkar att trafikkontoret får i uppdrag att återrapportera hur 
trafikkontoret tar sig an uppdragen som trafiknämnden ger gällande elsparkcyklar på 
trafiknämndens sammanträde 2021-09-23  

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall på yrkandet från (L), (M) och (C), bifall på 
punkt 1 och 2 i yrkandet från (MP), (V) och (S) samt bordläggning av punkt 3 i yrkandet 
från (MP), (V) och (S). Han yrkar samtidigt bifall på punkt 1, 2 och 3 i yrkandet från (S), 
(V) och (MP) och att trafikkontoret får i uppdrag att bereda punkt 4 och 5 i yrkandet från 
(S), (V) och (MP). 

Karin Pleijel (MP) och Blerta Hoti (S) yrkar att trafiknämnden avgör hela ärendet idag 
utan att bordlägga några punkter eller yrkanden 

Henrik Munck (-) yrkar bifall till punkt 1, 2 och 3 i yrkandet från (S), (V) och (MP), att 
trafikkontoret får i uppdrag att bereda punkt 4 och 5 i yrkande från (S), (V) och (MP) 
samt att trafiknämnden bordlägger yrkandet från (L), (M) och (C).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer först proposition på punkterna i yrkandet från (MP), 
(V) och (S).  

• Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det bara finns ett förslag till beslut 
gällande punkt 1 i yrkandet från (MP), (V) och (S), det vill säga bifall till 
punkten. Han finner att trafiknämnden beslutar att bifalla punkten. 
 



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-09-23 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 3 (4) 

• Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det bara finns ett förslag till beslut 
gällande punkt 2 i yrkandet från (MP), (V) och (S), det vill säga bifall till 
punkten. Han finner att trafiknämnden beslutar att bifalla punkten.  
 

• Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på yrkandet att bifalla punkt 3 i 
yrkandet från (MP), (V) och (S) mot yrkandet att bereda punkten. Han finner att 
trafiknämnden beslutar att bifalla punkten.   

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på punkterna i yrkandet från (S), 
(V) och (MP). 

• Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det bara finns ett förslag till beslut 
gällande punkt 1 i yrkandet från (S), (V) och (MP), det vill säga bifall till 
punkten. Han finner att trafiknämnden beslutar att bifalla punkten. 
 

• Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det bara finns ett förslag till beslut 
gällande punkt 2 i yrkandet från (S), (V) och (MP), det vill säga bifall till 
punkten. Han finner att trafiknämnden beslutar att bifalla punkten. 
 

• Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det bara finns ett förslag till beslut 
gällande punkt 3 i yrkandet från (S), (V) och (MP), det vill säga bifall till 
punkten. Han finner att trafiknämnden beslutar att bifalla punkten. 
 

• Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på yrkandet att bifalla punkt 4 i 
yrkandet från (S), (V) och (MP) mot yrkandet att bereda punkten. Han finner att 
trafiknämnden beslutar att bifalla punkten.  
 

• Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på yrkandet att bifalla punkt 5 i 
yrkandet från (S), (V) och (MP) mot yrkandet att bereda punkten. Han finner att 
trafiknämnden beslutar att bifalla punkten.  
 

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på yrkandet från (L), (M) och 
(C).  

• Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på yrkandet om bordläggning av 
yrkandet från (L), (M) och (C) mot yrkandet att avgöra hela ärendet idag. 
Han finner att trafiknämnden ska avgöra hela ärendet idag.  

• Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på bifall mot avslag på 
yrkandet från (L), (M) och (C). Han finner att trafiknämnden bifaller 
yrkandet.  

Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det bara finns ett förslag till beslut gällande 
yrkandet från Karin Pleijel (MP) om att trafikkontoret får i uppdrag att återrapportera hur 
trafikkontoret tar sig an uppdragen som trafiknämnden ger gällande elsparkcyklar på 



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-09-23 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 4 (4) 

trafiknämndens sammanträde 2021-09-23, det vill säga bifall till yrkandet. Han finner att 
trafiknämnden bifaller yrkandet från Karin Pleijel (MP).  

 

2021-10-05 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Sekreterare 
Sara Olsson 

 

 

Ordförande 
Toni Orsulic (M)  

 

Justerande 
Blerta Hoti (S) 
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