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Remissvar gällande remiss från 
Infrastrukturdepartementet - Uppdrag om 
översyn av lagstiftningen om flyttning av 
fordon m.m (Ds 2020:20)     

Beslut 
Vd för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag 

Vd beslutar att översända remissvar gällande remiss från Infrastrukturdepartementet - 

Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m (Ds 2020:20) till 

Trafikkontoret. 

Sammanfattning 
Trafikkontoret har önskat att Göteborgs Stads Parkering AB ska yttra sig över remiss från 

Infrastrukturdepartementet - Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av 

fordon m.m (Ds 2020:20). Trafiknämnden kommer att sammanställa svar för Göteborgs 

Stad.    

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilagor 

1. Remiss från Infrastrukturdepartementet - Uppdrag om översyn av 

lagstiftningen om flyttning av fordon m.m (Ds 2020:20)    
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Handläggare 

Amir Torkalinaghipoor 

Telefon: 031-774 37 09 

E-post:  amir.torkalinaghipoor@p-bolaget.goteborg.se  
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Ärendet  
Trafikkontoret har önskat att Göteborgs Stads Parkering AB ska yttra sig över remiss från 

Infrastrukturdepartementet - Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av 

fordon m.m (Ds 2020:20). Trafiknämnden kommer att sammanställa ett svar för 

Göteborgs Stad.    

Beskrivning av ärendet 
Infrastrukturdepartementet har skickat ut remissen Uppdrag om översyn av lagstiftningen 

om flyttning av fordon m.m (Ds 2020:20). I remissen behandlas en översyn av  

lagstiftningen om flyttning av fordon, dvs. lagen (1982:129) om flyttning av fordon i 

vissa fall (LFF) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF). 

Syftet med utredningen har varit att minska de fordonsrelaterade skulderna till det 

allmänna samt att minska förekomsten av fordonsmålvakter och målvaktsfordon. 

 

Bolagets bedömning 
Bolaget delar Trafikkontorets synsätt gällande målvaktsbilar, ägarbyte och fordonsflytt. 

Bolaget ställer sig positiva till framför allt två av förslagen i remissen.  

Förslaget som går ut på att fordon efter en beställning av flyttning av fordon ska vara på 

uppsamlingsplats i maximalt en månad (istället för som idag tre månader), innebär 

minskade kostnader för markägaren och förkortar samtidigt själva processen.   

Det andra förslaget som bolaget ställer sig positiva till är att en parkeringsvakt kan 

beställa förflyttning av fordon omgående när en fordonsägare, som har skuld på xx tusen 

kronor och parkerar på privat/tomt mark, bryter mot gällande parkeringsregler. Att en 

förflyttning av fordon kan beställas omgående, utan att tre kontrollavgifter behöver 

utfärdas, innebär att själva processen för förflyttning av fordon blir enklare, snabbare och 

effektivare. 

 

 

 

Kristina Rejare 

 

Vd 

 

 

 


