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Yttrande 
 
2021-09-15 

(Socialdemokraterna) 
 

 

Yttrande angående yrkande angående säkrare 
hantering av elsparkcyklar 
 
Göteborg har ett stort problem med elsparkcyklar som lämnas eller slängs vårds-
löst på gator och torg och skapar stora problem inte minst för äldre och funktions-
hindrade. Elsparkcyklarna framförs dessutom ofta på ett direkt trafikfarligt sätt. Vi 
socialdemokrater lyfte tidigt detta problem i trafiknämnden och har tagit flera ini-
tiativ för att åtgärda det. Vi har nu också gått ut och ställt skarpa krav på företagen 
som står bakom dessa fordon. Om inte dessa krav uppfylls så kommer vi att verka 
för att stoppa dessa företag helt från att ställa ut fordonen. Sverigedemokraterna är 
alltså väldigt sent ute med sina förslag, förslag som dessutom är alldeles för be-
skedliga för att ha någon märkbar påverkan på situationen. Utöver detta hanteras 
frågan dessutom redan av trafiknämnden. Yrkandet från Sverigedemokraterna får 
därför bedömas som såväl överflödigt som otillräckligt, och vi avser därför avslå 
detsamma.  
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Avslagsyrkande – Yrkande från SD angående 
säkrare hantering vid uthyrning av elsparkcyklar 

 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 
Avslå yrkandet  
 
Yrkandet 
 
Frågan gällande hantering av elsparkcyklarna i Göteborg är hett omdebatterad 
och har varit så länge. Trafiknämnden hanterar frågan i stort, med hjälp av 
Kommunfullmäktige för principiella och strukturella beslut. 
Trafiknämnden/Trafikkontoret har också senaste åren jobbat aktivt både med 
företagen samt externa åtgärder för att stävja och främja ett bättre 
elsparkscykelklimat i Göteborg. Det arbetet fortsätter framåt. Frågan kring 
elsparkscyklarnas ramverk hanteras i Trafiknämnden och bör så fortsatt göra. 
Därav avslår vi yrkandet från Sverigedemokraterna.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
 
2021-09-15 
 

(M), (L), (C) 
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SD yrkande angående –Säkrare hantering vid 
uthyrning av elsparkcyklar 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en ny policy för uthyrning av 
elsparkcyklar. 

Yrkandet 
Förslag på åtgärder som bör ingå i regelverket är: 

A. Fordonen som verksamheten avser är utrustade med teknisk utrustning som 
omöjliggör framförande inom de områden där förbud råder för aktuell fordonstyp. 

B. Uthyraren måste tillsammans med kommunen anvisa fler utvalda 
återlämningsstationer/områden, där fordonen återlämnas efter förhyrningen.  

C. Ett deposition/pant-system som återges när fordon återplaceras på anvisad 
plats. Ett system som uppmuntrar till att lämna tillbaka fordon på anvisade platser 
oavsett om man hyrt fordonet själv eller bara hjälper till och återplacerar cyklar. 
 
Detta är relativt enkla åtgärder som bör kunna implementeras i uthyrarnas 
digitala system redan idag. 

 
Sedan en tid tillbaka finns ett antal olika företag som tillhandahåller elsparkcyklar 
att hyra i Göteborg. Till skillnad från stadens hyrcyklar, som måste parkeras i 
särskilda cykelställ, kan elsparkcyklarna ställas i stort sett var som helst utan 
konsekvenser för den som parkerar. 

Konsekvenserna bärs istället av andra. Elsparkcyklarna står, eller ligger, 
tvärsöver gångbanor, trottoarer och taktila stråk. Utöver att misspryda det 
offentliga rummet, utgör de en allvarlig fara för personer med 
funktionsnedsättning, som får allt svårare att röra sig i stadsmiljön. 
Elsparkcyklarna innebär ett direkt hinder för att komma fram med rullstol, de är 
svåra att notera med vit käpp. Personer med synnedsättning, som går med vit 
käpp, navigerar ofta efter husväggen längs trottoaren, och även en till synes 
prydligt uppställd elsparkcykel kan alltså utgöra en påtaglig risk för fallolyckor. 
Flera olyckor har inträffat, och blinda personer rapporterar att man känner sig 
otrygg i sin stadsmiljö. Via rapporter från stadens akutintag på sjukhusen vet vi 
att olyckorna främst kvälls- och nattetid ökat lavinartat.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2021-08-23 
 

 
  
Initiativärende 
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Innan Polismyndigheten beslutar om att lämna tillstånd till en viss verksamhet på 
offentlig plats ska den höra kommunen som har möjlighet att antingen lämna sitt 
veto mot eller tillstyrka ansökan. Kommunen får förena ett tillstyrkande med 
villkor. Dessa villkor måste i sin tur tas in som villkor i Polismyndighetens tillstånd. 
Den som inte följer villkor i tillstånd riskerar att få tillståndet återkallat eller 
straffrättsligt ansvar. 

I rådande delegationsordning för trafiknämnden är det fastighets- och 
gatukontorets direktör som avger yttrande till Polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats.  

Sverigedemokraterna anser därför att yttranden till Polismyndigheten gällande 
upplåtelse av offentlig plats till företag som hyr ut elsparkcyklar alltid ska villkoras 
med krav, som tvingar användarna av elsparkcyklar att placera sina elsparkcyklar 
på en plats som inte utgör en fara för andra göteborgare. 

Trafiknämnden har i dagsläget beslutat ge böter på 300 kr till de företag 
som hyr ut felparkerade elsparkcyklar för att kunna städa upp.  

Några böter har dock inte delats ut då frågan först måste behandlas av 
kommunfullmäktige. Det är dock uppenbart för var och en som rör sig i 
stadsmiljön att detta blir otillräckligt. Dessa beslut kommer inte hindra 
konsumenterna från att placera sina elsparkcyklar efter uthyrningen på olämpliga 
platser som skapar faror och risker för andra trafikanter. 

Det finns regelverk idag som förbjuder flera passagerare på samma elsparkcykel. 
Detta samt användning av fordonen under påverkan av alkohol ska regelbundet 
kontrolleras och lagföras. 
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