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Tilläggsyrkande angående avgift för 
upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av 
oregistrerade fordon samt avgift för kort flytt 
av cykel
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgift för upplåtelse av
offentlig plats av för staden anvisade platser för fast parkering av oregistrerade
fordon till 1600/kvm/år.

2. Trafikkontoret ges i uppdrag att i samarbete med elsparkcykelföretagen nå en
bindande överenskommelse där användaren fotograferar sin parkering av
elsparkcykeln efter användning

3. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet.

Yrkandet 
Socialdemokraterna har länge drivit på för en reglering användningen av elsparkcyklarna 
i Göteborg. Detta nya fordon och mobilitetslösning för med sig en hel del problem, men 
också en del lösningar för korta transporter inom staden. Det var välkommet att nämnden 
äntligen fattade beslut om förra sammanträdet i mars om kort och lång flytt. Lika 
välkommet är det med markupplåtelsetaxa. Det är rimligt att verksamheter som tar 
gemensamma resurser i anspråk även betalar för detta. Om det ska gälla uteserveringar så 
bör det även så klart gälla exempelvis elsparkcyklar.  

Tjänsteutlåtandet argumenterar för att mobila fordon bör betala en högre taxa än vad en 
uteservering behöver göra på grund av att staden inte kan göra en lämplighetsprövning av 
själva parkeringen eftersom denna helt bestäms av föraren efter varje användning. Vi 
delar den bedömningen. Om elsparkcykelföretagen kan finansiera fasta parkeringar vars 
placering bestäms av trafikkontoret så bör upplåtelsetaxan vara lägre för de cyklar som 
parkeras där. På så sätt kan vi få en bättre ordning i staden och en prissättning som 
motsvarar en genomsnittlig uteservering.  

Vissa elsparkcykelföretag kräver eller möjliggör idag av sina användare att fotografera 
sin parkerade elsparkcykel. Vi anser att det är en god lösning som borde bli obligatorisk 
och föreslår därför att trafikkontoret arbetar för att det blir en del av överenskommelse 
mellan företagen och staden.  
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