
 

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 1 (2) 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-18 

Svar på yrkande från (MP) och (V) rörande 
flytt av elsparkcyklar  
§ 90, 2241/19 
  

Beslut 
1. Trafiknämnden beslutar att hantera elsparkcyklar som är uppställda farligt eller 

hindrande genom kort- eller lång flytt (åtgärd A och B) enligt den för situationen 
mest ändamålsenliga lösningen.  

2. Trafikdirektören får i uppdrag att återrapportera till nämnden hur åtgärden har 
fungerat för att ta beslut i nämnden om att justera eller besluta om ytterligare 
åtgärder för att hantera elsparkcyklar som är uppställda farligt eller hindrande.  

3. Trafiknämnden förklarar uppdraget att ta fram ett förslag på hur staden med 
befintlig personal skulle kunna flytta en el-sparkcykel som utgör en fara eller 
hinder för framkomligheten (TN 2020-10-22 § 387) för fullgjort  

4. Trafiknämnden förklarar uppdraget att ta fram ett förslag på hur man skulle 
kunna ta ut en avgift, för att täcka kostnaderna för en flytt av en el-sparkcykel 
(TN 2020-10-22 § 387) för fullgjort. 

Tidigare behandling 
Redogörelse TN 2021-03-12 § 76 
 

Handlingar 
Yrkande (S), (D), (MP) och (V) (protokollsbilaga 1 § 90) 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-02-12 
Trafikkontorets presentation 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande samt avslag på yrkande 
från (S), (D), (MP) och (V). 

Hans Arby (C) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Karin Pleijel (MP), Blerta Hoti (S), Gertrud Ingelman (V) och Henrik Munck (D) yrkar 
bifall till yrkande från (S), (D), (MP) och (V).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall 
till trafikkontorets tjänsteutlåtande respektive bifall till yrkande från (S), (D), (MP) och 
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(V). Ordföranden ställer proposition på förslagen mot varandra och finner att 
trafiknämnden bifaller yrkandet från (S), (D), (MP) och (V).  

Protokollsanteckning 
Toni Orsulic (M) och Hans Arby (C) meddelar att de kommer att inkomma med 
protokollsanteckning (protokollsbilaga 2 § 90). 

 

 

 

 

Dag för justering 
2021-03-25 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Sekreterare 
Jenni Hermansson 

 

 

Ordförande 
Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 
Karin Pleijel (MP) 
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