
 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 1 (3) 
  

   

Förslag på förlängning av maxantal för 
elsparkcyklar 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden beslutar att maxantal för elsparkcyklar fastställs till 4000+400 till och 
med den 31 mars 2023. 

Sammanfattning 
Trafiknämnden beslutade i mars 2022 att införa ett maxantal för elsparkcyklar i Göteborg 
på 4 000 elsparkcyklar fördelat mellan de företag som har befintlig verksamhet i 
kommunen, plus 400 elsparkcyklar för ett nytt företag att etablera verksamhet. 
Maxantalet gäller 2022-04-01 – 2022-11-30, och inför sista november skulle maxantalet 
utvärderas tillsammans med övriga åtgärder för att vid behov justeras. 

Trafikkontoret redogör i ärendet för förvaltningens rekommendation i frågan och 
bedömer att redan beslutade regleringar är tillräckliga för att förhindra farligt parkerade 
fordon på gångytor med dagens maxantal. Därför föreslår trafikkontoret att maxantalet 
förlängs till april 2023 för att ge förvaltningen utrymme att fram till kommande 
tillståndsperiod den 1 april 2023 ta fram en strategisk inriktning för delad mikromobilitet 
i kommunen, med tillhörande prioriteringar inom styrning, organisation och infrastruktur. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget att förlänga nuvarande maxantal innebär inte någon förändring jämfört med 
nuläget avseende den ekonomiska dimensionen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förslaget att förlänga nuvarande maxantal innebär inte någon förändring jämfört med 
nuläget avseende den ekologiska dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 
Förslaget att förlänga nuvarande maxantal innebär inte någon förändring jämfört med 
nuläget avseende den sociala dimensionen. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag Trafiknämnden 2022-03-03 § 74 
2. Protokollsutdrag Trafiknämnden 2022-08-25 § 265 
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Ärendet  
Vid trafiknämndens extra sammanträde 2022-03-03 beslutade nämnden att införa ett 
maxantal för elsparkcyklar i Göteborg på 4 000 elsparkcyklar fördelat mellan de företag 
som har befintlig verksamhet i kommunen, plus 400 elsparkcyklar för ett nytt företag att 
etablera verksamhet. Beslutat maxantal gäller 2022-04-01 – 2022-11-30, och inför sista 
november skulle maxantalet utvärderas tillsammans med övriga åtgärder för att vid behov 
justeras. Trafikkontoret föreslår i detta ärende att det gällande maxantalet ska förlängas 
till 2023-03-31.  

Beskrivning av ärendet 
Trafiknämnden har gett trafikkontoret flera uppdrag inom ramen för arbetet med 
elsparkcyklar som förvaltningen arbetar med kontinuerligt. I syfte att rekommendera ett 
långsiktigt arbetssätt och styrning av elsparkcyklar har trafikkontoret under våren initierat 
en process för att implementera ett förhållningsätt för delad mikromobilitet. Processen 
ska göras skyndsamt och förväntas vara färdig i början av 2023, i god tid inför kommande 
tillståndsperiod för elsparkcyklar (1 april 2023). Förhållningssättet kommer konkretisera 
Göteborgs Stads styrande dokument och ta fram prioriteringar för och styrning av delad 
mikromobilitet i kommunen framöver.  

Sedan införandet av maxantal i april 2022 har det tillkommit ändringar i 
trafikförordningen på riksnivå som förvaltningen behöver förhålla sig till. Ändringarna 
innebär ett körförbud för elsparkcyklar på trottoarer, samt ett parkeringsförbud på gång- 
och cykelbanor. Förvaltningen har redan en bred portfölj av styrmedel för att reglera 
tjänsten delade elsparkcyklar och bedömde i ett tjänsteutlåtande i augusti 2022 att redan 
beslutad reglering var tillräckligt för att förhindra farligt parkerade fordon på gångytor. 
Därför föreslog trafikkontoret att avvakta med tillämpning av förbudet mot parkering på 
gångbanor för att ge förvaltningen utrymme att fram till kommande tillståndsperiod den 1 
april 2023 ta fram den strategiska inriktningen för tjänsten delade elsparkcyklar och 
möjliggöra en ordnad implementering av förordningen. Trafiknämnden beslutade 2022-
08-25 att bestämmelsen i trafikförordningen om förbud mot parkering av elsparkcyklar på 
gång- och cykelbana inte ska tillämpas på gångbana mellan den 1 september 2022 och 1 
april 2023. 

Situationen i kommunen är oförändrad och trafikkontoret bedömer att redan beslutad 
reglering fortfarande är tillräckligt för att förhindra farligt parkerade fordon på gångytor 
med gällande maxantal. Därför föreslås i detta tjänsteutlåtande att maxantalet förlängs till 
31 mars 2023 för att ge förvaltningen utrymmet att anta en strategisk inriktning för delad 
mikromobilitet. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen arbetar aktivt för att få en förbättrad trafiksituation, förbättrad hantering av 
felparkering och ökad trafiksäkerhet. Med befintligt maxantal har det som mest funnits 
cirka 3 600 elsparkcyklar på gatorna, samtidigt som nyttjandegraden för fordonen ökat. 
Antalet klagomål på elsparkcyklarna har minskat signifikant, och information från 
förvaltningens parkeringsvakter indikerar att felparkeringar av fordonen också har 
minskat drastiskt under perioden.  
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Sammantaget bedömer förvaltningen att befintlig reglering och gällande maxantal är 
tillräckliga för att förhindra farlig uppställning av elsparkcyklar. Därför föreslår 
trafikkontoret att maxantalet förlängs till april 2023 för att ge förvaltningen utrymme att 
fram till kommande tillståndsperiod den 1 april 2023 ta fram en strategisk inriktning för 
tjänsten delade elsparkcyklar, och tillhörande prioriteringar inom styrning, organisation 
och infrastruktur. 

 

 

Kerstin Elias 
 
Avdelningschef 
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Trafikdirektör 
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