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Trafiknämndens avgift för upplåtelse av 
offentlig plats för uthyrning av oregistrerade 
fordon samt avgift för kort flytt av cykel 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 18 maj 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Trafiknämndens förslag till avgift för upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av 
oregistrerade fordon till 2 400 kronor/kvadratmeter/år, fastställs.  

2. Trafiknämndens förslag till avgift för kort flytt av cykel till 300 kr per genomförd 
flytt, fastställs. 

3. Trafiknämndens pågående uppdrag att återkomma med förslag på aktualiserat 
regelverk och ny konstruktion för upplåtelse och avgiftsuttag för gatumark och annan 
allmän platsmark ska rapporteras senast inför budgetarbetet 2023. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade representanterna från S som 
yttrande en skrivelse från den 16 juni 2021.  

 
 
Göteborg den 16 juni 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

 
Axel Josefson 

Mathias Sköld 

 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2021 nr 142 

 

  



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yttrande angående Trafiknämndens avgift för 
upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av 
oregistrerade fordon samt avgift för kort flytt 
av cykel 
Yttrandet 
Socialdemokraterna ser positivt på införandet av markupplåtelsetaxa och avgift för kort 
flytt. Vi har i trafiknämnden lagt flertalet yrkandet i frågan om elsparkcyklarna i 
Göteborg. Antalet elsparkcyklar ökar och kommer detta år närmast ha fördubblats jämfört 
med förra årets säsong. Vi kan bara hoppas att det inte kommer innebära att antalet 
olyckor kommer följa samma trend. Vi hoppas även att antalet felparkeringar inte 
kommer öka med antalet elsparkcyklar, men vi tror tyvärr att det kommer bli fallet om 
inte elsparkcykelföretagen vidtar fler åtgärder.  
 
Vi socialdemokrater anser även att ärendet om markupplåtelsetaxa skulle beslutas om 
långt tidigare. Den är redan på plats i Malmö. Den skulle ha en begränsade effekt och 
stävja den överetablering som vi nu ser i Göteborg. Nu blir det inte så. Ansvaret för denna 
situation vilar framför allt på det parti som styr över dagordningen i trafiknämnd, 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige – Moderaterna.  

Vi lägger inget eget yrkande på detta ärende som vi gjort i trafiknämnden, i 
förhoppningen att detta beslut kan tas så snabbt som möjligt. Frågan om elsparkcyklarna 
och dess konsekvenser för Göteborg och göteborgarna kommer vi dock fortsätta att 
bevaka noggrant i trafiknämnden.  

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
2021-06-16 
 

Socialdemokraterna 
  
Ärende 2.1.5 
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Trafiknämndens avgift för upplåtelse av 
offentlig plats för uthyrning av oregistrerade 
fordon samt avgift för kort flytt av cykel  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Trafiknämndens förslag till avgift för upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av 
oregistrerade fordon till 2 400 kronor/kvadratmeter/år, fastställs.  

2. Trafiknämndens förslag till avgift för kort flytt av cykel till 300 kr per genomförd 
flytt, fastställs. 

3. Trafiknämndens pågående uppdrag att återkomma med förslag på aktualiserat 
regelverk och ny konstruktion för upplåtelse och avgiftsuttag för gatumark och annan 
allmän platsmark ska rapporteras senast inför budgetarbetet 2023. 

Sammanfattning 
Trafiknämnden fattade 2021-04-23 § 150 beslut om förslag på avgift för upplåtelse av 
offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon samt avgift för kort flytt av cykel. 
Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut i enlighet med 
trafiknämndens förslag.  

En avgift föreslås för upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon 
med stöd av lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av 
offentlig plats (avgiftslagen) samt avgift för kort flytt av cykel i enlighet med Lag och 
förordning om flytt av fordon (1982:129 respektive 1982:198). Idag tas ingen avgift ut för 
denna typ av fordon.  

Trafiknämnden föreslår införande av en avgift för upplåtelse av offentlig plats för 
uthyrning av oregistrerade fordon (elsparkcyklar) utifrån en beräkning av hur stor yta en 
elsparkcykel tar i anspråk i jämförelse med övriga avgifter inom ramen för upplåtelse av 
offentlig plats. Nämnden föreslår också ett förfarande kring bortforsling av elsparkcyklar 
som står placerade så att de hindrar framkomligheten. Nämnden har utgått från de 
erfarenheter Stockholms stad har gjort kring beräkningar av avgift för bortforsling.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Avgift för upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon 
Avgiften som trafiknämnden föreslår ska införas skulle generera en årlig intäkt till 
trafiknämnden uppgående till cirka 6 mnkr, förutsatt att volymen för oregistrerade fordon 
(elsparkcyklar och dylika mobilitetstjänster) förblir densamma som år 2020.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-05-18 
Diarienummer 0756/21 
 

Handläggare  
Ulrika Hylander 
Telefon: 031-368 00 42 
E-post: ulrika.hylander@stadshuset.goteborg.se  
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Förslaget innebär att avgiften för de företag som hyr ut elsparkcyklar i Göteborg sätts till 
2 400 kronor per kvadratmeter och år för oregistrerade fordon. I fallet med elsparkcyklar 
blir avgiften 1 200 kronor per kvadratmeter och år eftersom en elsparkcykel 
uppskattningsvis upptar en yta om 0,5 kvadratmeter. Detta skulle motsvara 100 kronor 
per elsparkcykel och månad, eller 3,30 kronor per elsparkcykel och dag. 

Avgift för kort flytt av cykel 
Trafiknämndens förslag om införande av ny avgift som debiteras de företag som hyr ut 
elsparkcyklar vid kort flytt av cykel är 300 kronor. Avgiften bedöms inte leda till någon 
intäktsökning för trafiknämnden utan nivån bedöms täcka de kostnader som kort flytt av 
cykel medför.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ett nyttjande av denna typ av lättillgängliga mobilitetstjänster kan ha en positiv inverkan 
ur en ekologisk dimension. Elsparkcyklarna drivs av el och är samtidigt ett effektivt och 
lättillgängligt transportmedel vid framför allt kortare transportsträckor, jämfört med 
privat bil eller taxiresa. Det är effektivt transportmedel eftersom spridningen av 
exempelvis elsparkcyklarna finns i staden.  

Bedömning ur social dimension 
Den offentliga stadsmiljön är till för alla, och ska inte belamras med föremål som 
försvårar tillgängligheten. Införandet av både avgift för elsparkcyklar och avgift för 
bortforsling bör leda till en högre grad av ordning och reda i det offentliga rummet. 
Elsparkcyklar som parkeras på ett olämpligt sätt kan ha stor påverkan på 
framkomligheten, och innebära problem för exempelvis personer med synnedsättning 
eller annan funktionsnedsättning.  

Bilaga 
Trafiknämndens handlingar 2021-04-23 § 150 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige har att ta ställning till trafiknämndens förslag till avgift för 
upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon (elsparkcyklar) samt 
avgift för kort flytt av cykel. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
att ärendet hanteras separat, utanför ordinarie budgetprocess. 

Beskrivning av ärendet 
Trafiknämnden fattade 2021-04-23 § 150 beslut om förslag på avgift för upplåtelse av 
offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon samt avgift för kort flytt av cykel. 
Kommunfullmäktige föreslås att fatta beslut i enlighet med trafiknämndens förslag.  

En avgift föreslås för upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon 
med stöd av lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av 
offentlig plats (avgiftslagen) samt avgift för kort flytt av cykel i enlighet med Lag och 
förordning om flytt av fordon (1982:129 respektive 1982:198). Idag tas ingen avgift ut för 
denna typ av fordon. 

Trafiknämnden föreslår införande av en avgift för upplåtelse av offentlig plats för 
uthyrning av oregistrerade fordon (elsparkcyklar) utifrån en beräkning av hur stor yta en 
elsparkcykel tar i anspråk i jämförelse med övriga avgifter inom ramen för upplåtelse av 
offentlig plats, 1 200 kr per elsparkcykel och år. Nämnden föreslår också ett förfarande 
kring bortforsling av elsparkcyklar som står placerade så att de hindrar framkomligheten. 
Nämnden har utgått från de erfarenheter Stockholms Stad har gjort kring beräkningar av 
avgift för bortforsling, 300 kronor per flytt av cykel. 

Initialt innebär oregistrerade fordon elsparkcyklar men på sikt kan andra uppkomna 
mobilitetstjänster också omfattas av beslutet.  

De företag som hyr ut elsparkcyklar i Göteborg har polistillstånd för att använda offentlig 
plats för detta ändamål. Därmed finns förutsättningar att ta ut avgift för 
markanvändningen på samma sätt som för exempelvis uteserveringar, byggbelamringar, 
tillfällig försäljning och andra kommersiella verksamheter. Det saknas idag en beslutad 
avgift som går att använda för denna företeelse och nämnden har därför tagit fram ett 
förslag på avgift.  

Vid trafiknämndens sammanträde i mars 2021 beslutades att trafikkontoret ska arbeta 
med lång och kort flytt av elsparkcyklar som är uppställda farligt eller hindrande (TN 
2021-03-18: §90). För att kunna debitera ägarna till elsparkcyklarna denna kostnad 
behöver kommunfullmäktige fastställa en avgift för kort flytt av cykel vilket inkluderar 
kort flytt av elsparkcykel och andra fordon som klassificeras som cykel. Det finns sedan 
tidigare en fastställd avgift för lång flytt av cykel, som uppgår till 300 kronor. 

Avgift för upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon 

Markupplåtelsetaxa 
Enligt Ordningslagen (Lag 1993:1617) 3 kap krävs tillstånd för annan användning av 
offentlig plats inom detaljplanelagt område än föreskrivet ändamål. Avgift för sådan 
markupplåtelse tas ut med stöd av avgiftslagen (Lag 1957:259) enligt den 
markupplåtelsetaxa som fastställts av kommunfullmäktige. 
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Trafiknämnden har i uppdrag att fastställa avgifter för upplåtelser av gatumark och annan 
allmän platsmark inom ramarna för avgiftsnormer antagna av kommunfullmäktige. 
Markupplåtelsetaxans nuvarande konstruktion justerades av kommunfullmäktige 2020-
01-23, § 11 och den ny taxan började gälla från och med första februari 2020. Taxan gavs 
i samband med beslutet en koppling till konsumentprisindex. Trafiknämnden fick i 
uppdrag att årligen fastställa justering av avgift utifrån utveckling av 
konsumentprisindex, vilket nu är genomfört för innevarande år.  

Trafiknämnden föreslår nu en ny avgiftskategori - Uthyrning av oregistrerade fordon. 
Beloppet i kategorin föreslås sättas till 2 400 kr per kvadratmeter och år. I fallet med 
elsparkcyklar blir avgiften 1 200 kr per elsparkcykel och år, eftersom en elsparkcykel 
uppskattningsvis upptar en yta som uppgår till som mest 0,5 kvadratmeter.  

Införande av avgiften skulle kunna innebära att volymen minskar, vilket skulle innebära 
en lägre intäkt totalt för trafiknämnden än de beräknade 6 mnkr i och med införandet av 
avgiften. På lång sikt kan dock branschen med mobilitetstjänster komma att växa och 
framtida intäkter är svåra att förutse i en ny bransch. Avgiften är möjlig att ta ut på alla 
former av uthyrning av oregistrerade fordon på offentlig plats. 

Avgift för kort flytt av cykel 
Trafikkontoret har möjlighet att genomföra lång och kort flytt av fordon i enlighet med 
Lag och förordning om flytt av fordon (1982:129 respektive 1982:198). Möjlighet att 
omgående flytta fordon, inklusive elsparkcyklar, finns bara om de utgör en fara eller 
hinder i stadsmiljön.  

En cykel som flyttats till uppställningsplats, en så kallad lång flytt, kostar 300 kronor att 
hämta ut enligt gällande prislista. Kostnaden för kort flytt av motorfordon är motsvarande 
1 000 kr. Trafiknämnden redogör i sitt tjänsteutlåtande för en lämplig nivå på avgift för 
kort flytt av cykel. Trafiknämnden baserar sin analys av lämplig avgiftsnivå på den 
kostnadsberäkning som Stockholm stad har gjort. Stockholms stad har gjort en 
kostnadsuppskattning där de har testat att genomföra kort flytt av elsparkcyklar med hjälp 
av parkeringsvakter. Trafiknämndens analys och förslag innebär därmed att en avgift på 
300 kronor per flytt av cykel bör tillämpas. Avgiften bedöms inte leda till någon 
intäktsökning för trafiknämnden utan nivån föreslås för att täcka de kostnader som kort 
flytt av cykel medför. Efter införande och tillämpning av avgiften finns möjlighet att 
utvärdera om avgiften täcker de kostnader som trafiknämnden har för hanteringen av kort 
flytt av cyklar eller om den kan vara alltför hög och därmed i behov av justering. 

Förslaget innebär att avgiften för lång och kort flytt av cykel blir densamma, 300 kronor. 
Kort flytt och lång flytt föreslås ha samma avgift eftersom hanteringen, och därmed 
kostnaden, för flytt av de respektive bedöms vara ungefär lika stor. 

Trafiknämndens arbete med översyn av markupplåtelsetaxan, samt tidigare 
revideringar 
I samband med att beslut fattades i kommunfullmäktige 2020-12-10 § 16 i ärende 
Trafikverkets förfrågan samt trafiknämndens hemställan om att göra undantag från 
Göteborgs Stads avgiftsutgiftsuttag för tillfällig upplåtelse av allmän plats vid byggande 
av järnväg (dnr 1250/20) fick trafiknämnden i uppdrag att återkomma med förslag på 
aktualiserat regelverk och ny konstruktion för upplåtelse och avgiftsuttag för gatumark 
och annan allmän platsmark. Trafikkontoret meddelar att de avser att påbörja arbetet med 
att se över regelverk och taxekonstruktionen, vilket är ett omfattande och tidsödande 
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arbete, och beräknar kunna hantera detta i trafiknämnden i november eller december 
2021.  

Kommunfullmäktige fattade beslut om avgifter för upplåtelse av offentlig plats för 
reklamändamål på allmän platsmark 2021-03-25 § 17, avseende analog reklam. 
Trafikkontoret har aviserat att ett eventuellt beslut att tillåta digital reklam på stadens 
mark, samt beslut om därtill kopplad avgift, är även detta under beredning. 

I enlighet med den gemensamma beredningen av stadens taxor och avgifter, som del i 
ordinarie budgetprocess, innebär detta att kommunfullmäktige bör ges möjlighet att fatta 
beslut om förslag till förändringar av taxor och avgifter under tidig vår inför budgetår 
2023. På så sätt blir föreslagna förändringar en del i budgetprocessen. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret anser att det är nödvändigt att få till ett regelverk med tillhörande 
avgift kring elsparkcyklars nyttjande av stadens mark, och möjliggöra bortforsling när de 
placerats olämpligt. Stadsledningskontoret gör ingen annan bedömning av 
trafiknämndens förslag till avgifter, än vad trafiknämnden själva har gjort men vill lyfta 
några aspekter på ärendet. 

Stadsledningskontoret kan också konstatera att trafiknämnden har i uppdrag att se över 
hela markupplåtelsetaxan, och att det hade varit en fördel om avgift för upplåtelse av 
offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon samt avgift för kort flytt av cykel 
hade omhändertagits i samband med denna översyn. Kommunfullmäktige fattade efter 
förslag från trafiknämnden beslut om avgifter för upplåtelse av offentlig plats för 
reklamändamål på allmän platsmark, avseende analog reklam, 2021-03-25 § 17, och har 
aviserat att ett arbete pågår, att även godkänna digital reklam samt lämna förslag på 
avgifter för upplåtelse av offentlig plats för reklamändamål på allmän platsmark för 
digital reklam.  

Stadsledningskontorets anser att det hade varit önskvärt att trafiknämnden återkommit 
med en samlad översyn av taxan enligt uppdraget som kommunfullmäktige gav nämnden 
2020-12-10 § 16, och att samtidigt komplettera markupplåtelsetaxan med de reviderade 
och nya taxorna i stället för att, som nu sker, hantera flertalet taxe- och avgiftsfrågor i 
separata ärenden. Stadsledningskontoret har därför fört dialog med trafikkontoret att även 
frågan om digital reklam bör ingå i översynen av markupplåtelsetaxan. Detta för att 
möjliggöra en helhetssyn av taxeärendena, samt att översynen är följsam bland annat ur 
ett tidsmässigt perspektiv med kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 23 om 
gemensam beredning av stadens taxor och avgifter, som del i ordinarie budgetprocess.  

I enlighet med den gemensamma beredningen av stadens taxor och avgifter innebär detta 
att kommunfullmäktige bör ges möjlighet att fatta beslut om taxor och avgifter under 
tidig vår 2022 inför budgetår 2023. Stadsledningskontoret anser därför att det är av stor 
vikt att integrera både den översyn av hela markupplåtelsetaxan som ska genomföras, 
med frågan om att tillåta digital reklam på stadens mark, med därtill kopplad avgift. Detta 
arbete bör vara klart så att kommunfullmäktige kan underställas frågan tidig vår 2022, 
taxorna och avgifterna blir därmed en del i budgetarbetet inför 2023. 

Det kan slutligen konstateras att en avgift för upplåtelse av offentlig plats för 
elsparkcyklar och möjlighet till bortforsling av dessa är en angelägen fråga att hantera, 
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eftersom det är en fråga som berör många. Även om tidpunkten för avgiftsjusteringen inte 
ligger i linje med den gemensamma beredningen av stadens taxor och avgifter anser 
stadsledningskontoret att det vara motiverat att ta beslut om avgiften för att ett möjligt 
införande av avgift kan komma på plats under hösten 2021.  

 

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

Avgift för upplåtelse av offentlig plats för 
uthyrning av oregistrerade fordon samt avgift 
för kort flytt av cykel 

§ 150, 00991/21 

Beslut 

  
1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgift för upplåtelse av 

offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon till 2400 kr/kvm/år.  

2. Trafiknämnden förslår kommunfullmäktige att fastställa avgift för kort flytt av 

cykel till 300 kronor per genomförd flytt.  

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ärendet hanteras 

separat, utanför ordinarie budgetprocess.  

 

Handlingar 
Tilläggsyrkande från (S) (protokollsbilaga 1, § 150) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-03-16 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M), Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall 

på trafikkontorets förslag samt avslag på tilläggsyrkandet från (S). 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall på tilläggsyrkandet från (S).  

Henrik Munck (D) yrkar bifall på trafikkontorets förslag.  

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner inledningsvis att det finns ett huvudförslag till 

beslut, det vill säga bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande, och att trafiknämnden 

beslutar enligt det. 

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på bifall mot avslag på 

tilläggsyrkandet från (S). Han finner att trafiknämnden avslår tilläggsyrkandet från (S). 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 

Trafiknämnden 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

Trafiknämnden 
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Dag för justering 

2021-05-04 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Sara Olsson 

 

 

Ordförande 

Toni Orsulic (M)  

 

Justerande 

Karin Pleijel (MP)  
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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.  

Trafiknämnden 2021-04-23 protokollsbilaga 1, § 150 

Tilläggsyrkande 
2021-04-22 

Socialdemokraterna 

Ärende 15 
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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 för uthyrning av oregistrerade fordon till 2400 kr/kvm/år. 

2. Trafiknämnden förslår kommunfullmäktige att fastställa avgift för kort flytt av 

cykel till 300 kronor per genomförd flytt. 

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ärendet hanteras 

separat, utanför ordinarie budgetprocess. 

Sammanfattning 
De företag som hyr ut elsparkcyklar i Göteborg har polistillstånd för att använda offentlig 

plats för detta ändamål. Därmed finns förutsättningar att ta ut avgift för 

markanvändningen på samma sätt som för uteserveringar, byggbelamringar, tillfällig 

försäljning och andra kommersiella verksamheter. Det saknas en beslutad avgift som går 

att använda för denna företeelse och kontoret har därför tagit fram ett förslag på avgift.  

Trafikkontoret föreslår en ny avgiftskategori - Uthyrning av oregistrerade fordon. 

Beloppet i kategorin föreslås sättas till 2400 kr/kvm/år. I fallet med elsparkcyklar blir 

avgiften 1200 kr/elsparkcykel/år. 

Trafikkontoret föreslår också att kommunfullmäktige fastställer en avgift för kort flytt av 

cykel, vilket inkluderar elsparkcyklar, till 300 kronor per genomförd flytt. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Om lika många elsparkcyklar erbjuds för uthyrning i Göteborg som 2020, kommer 

avgiften att generera en intäkt på cirka 6 miljoner kronor årligen till trafikkontoret. 

Avgiften kan bli ett incitament för företagen att begränsa antalet cyklar, vilket i så fall 

skulle leda till lägre intäkt för trafikkontoret. På lång sikt kan dock branschen med 

mobilitetstjänster komma att växa och framtida intäkter är svåra att förutse i en ny 

bransch. Avgiften är möjlig att ta ut på alla former av uthyrning av oregistrerade fordon 

på offentlig plats. 

Trafikkontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-16 

Diarienummer 00337/21 

 

Handläggare 

Fredrik Einarsson/Maria 

Lundin/Trafikkontoret/GBGStad 

Telefon: 031-368 25 98 

E-post: fredrik.einarsson@trafikkontoret.goteborg.se 

maria.lundin@trafikkontoret.goteborg.se  
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Trafikkontoret har tidigare inte arbetat med kort flytt av cykel. Den avgift som föreslås på 

300 kronor är beräknad utifrån den kostnadsuppskattning som Stockholms stad har gjort 

när de har testat att genomföra kort flytt av elsparkcyklar med hjälp av parkeringsvakter. 

Avgiften bedöms inte leda till någon intäktsökning för trafikkontoret utan nivån föreslås 

för att täcka de kostnader som kort flytt av cykel medför.  

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

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

Bilaga 
 

1. Protokollsutdrag TN 2021-03-18: §90 
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Ärendet  
Nämnden föreslås besluta om kontorets förslag till ny markupplåtelseavgift för uthyrning 

av oregistrerade fordon samt avgift för kort flytt av cykel och översända förslaget till 

kommunfullmäktige för fastställande av avgiften. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet föreslår avgift för upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av oregistrerade 

fordon med stöd av lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa 

upplåtelser av offentlig plats (avgiftslagen) samt avgift för kort flytt av cykel i enlighet 

med Lag och förordning om flytt av fordon (1982:129 respektive 1982:198). 

De företag som hyr ut elsparkcyklar i Göteborg har polistillstånd för att använda offentlig 

plats för detta ändamål. Därmed finns förutsättningar att ta ut avgift för 

markanvändningen på samma sätt som för uteserveringar, byggbelamringar, tillfällig 

försäljning och andra kommersiella verksamheter. Det saknas en beslutad avgift som går 

att använda för denna företeelse och kontoret har därför tagit fram ett förslag på avgift. 

Beslut om avgift tas av kommunfullmäktige  

Vid trafiknämndens sammanträde i mars 2021 beslutades att trafikkontoret ska arbeta 

med lång och kort flytt av elsparkcyklar som är uppställda farligt eller hindrande (TN 

2021-03-18: §90). För att kunna debitera ägarna till elsparkcyklarna denna kostnad 

behöver kommunfullmäktige fastställa en avgift för kort flytt av cykel vilket inkluderar 

kort flytt av elsparkcykel och andra fordon som klassificeras som cykel.  

Förvaltningens bedömning 

Avgift för upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon 

Branschen med mikromobilitetstjänster är relativt ny och endast Malmö har en beslutad 

avgift för denna typ av upplåtelse. Företagen som bedriver uthyrningen expanderar 

kraftigt, ibland i flera delar av världen, och går i denna fas i många fall med förlust eller 

med blygsam vinst. Eftersom marknaden inte är konsoliderad är det svårt att göra en 

bedömning av nyttjarens fördel av upplåtelsen. För att hitta en skälig nivå har kontoret 

därför utgått ifrån de avgifter på kommersiella ianspråktaganden som finns i stadens 

senaste taxebeslut, och gjort vissa anpassningar.  

Avgiftens utformning  

Trafikkontoret föreslår en ny avgiftskategori - Uthyrning av oregistrerade fordon. 

Beloppet i kategorin föreslås sättas till 2400 kr/kvm/år. I fallet med elsparkcyklar blir 

avgiften 1200 kr/elsparkcykel/år. Det motsvarar 100 kr/elsparkcykel/månad, eller 3,30 

kr/elsparkcykel/dag. 

Avgiften tas i praktiken ut per fordon. Trafikkontoret bedömer på 

ansökningshandlingarna hur stor yta ett fordon upptar. Minsta yta per fordon sätts till 0,5 

kvm. En elsparkcykel upptar mindre än 0,5 kvm. Större fordon, som till exempel 

lastcyklar, får en avgift baserat på dess beräknade yta avrundat uppåt till närmsta 

halvkvadratmeter.  

Samma avgift föreslås gälla i hela kommunen (en zon), för att ge tydlighet och en enkel 

hantering. En avgift för upplåtelse av allmän plats ska vara tydlig och inte ge utrymme för 
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bedömningar i handläggningen. En differentierad taxa skulle troligtvis innebära behov av 

bedömningar för trafikkontoret vid handläggning av dessa ärenden. 

Anpassningar utifrån befintliga avgifter 

En utgångspunkt i beräkningen av avgiften är andra avgifter för övriga kommersiella 

markupplåtelser. Främst blir avgiften för uteserveringar möjlig att använda som 

jämförelse. Avgiften anpassas sedan utifrån de särskilda egenskaper som denna typ av 

upplåtelse har.  

Elsparkcyklarna finns främst etablerade i de områden som utgör taxezon 1-3 för 

uteserveringar. Ett genomsnitt i ett sådant område blir då ungefär 1600 kr/kvm/år.  

Användningen av mark skiljer sig på flera sätt från uteserveringar och det ger skäl för att 

anpassa nivån på avgiften. Ett nätverk av ett stort antal platser är mycket exklusivt. 

Marken som kommer användas är inte låst till en befintlig fastighet utan ligger i många 

fall i de allra bästa lägena och av naturliga skäl där efterfrågan finns. Det blir väldigt få 

begränsningar utifrån lämplighet. I praktiken ställs endast krav på att elsparkcyklarna ska 

vara parkerade enligt gällande parkeringslagstiftning. Detta talar för ett avsevärt högre 

belopp per kvadratmeter jämfört med uteserveringar.  

En nätverksbaserad upplåtelseform är svårare och mer tidskrävande att kontrollera för 

kommunen. Kostnaden för denna utökade kontroll ska falla på tillståndshavaren. 

Tillståndshavaren ges möjlighet att anpassa sitt utbud månatligen vilket är inte möjligt för 

en uteservering. 

Mot bakgrund av resonemanget ovan bedöms den föreslagna avgiften vara skälig med 

hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader 

med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. 

Avgift för kort flytt av fordon 

Trafikkontoret har möjlighet att genomföra lång och kort flytt av fordon i enlighet med 

Lag och förordning om flytt av fordon (1982:129 respektive 1982:198). Möjlighet att 

omgående flytta fordon, inklusive elsparkcyklar, finns bara om de utgör en fara eller 

hinder.  

Vid trafiknämndens sammanträde i mars 2021 (TN 2021-03-18, § 90) fattande 

trafiknämnden beslut om att trafikkontoret ska hantera farligt och hindrande uppställda 

elsparkcyklar genom lång och kort flytt av fordon. För att trafikkontoret ska kunna ta ut 

en avgift för kort flytt av elsparkcyklar krävs att kommunfullmäktige fastställer en avgift 

för detta. Det finns redan en avgift för lång flytt av cykel.  

En cykel som flyttats till uppställningsplats, en så kallad lång flytt, kostar 300 kronor att 

hämta ut enligt gällande prislista. Kostnaden för kort flytt av motorfordon är 1000 kr. 

Trafikkontoret redogör nedan för en lämplig nivå på avgift för kort flytt av cykel.  

Erfarenheter från Stockholms stad 

Stockholm har under loppet av tre veckor i september och oktober 2020 testat kort flytt 

av elsparkcyklar med stöd av lag och förordning av flyttning av fordon. Flytt har utförts 

med hjälp av stadens parkeringsvakter som, istället för att flytta elsparkcyklarna till den 

särskilda uppställningsplatsen för flyttade fordon, har flyttat elsparkcyklarna till en plats 

inom synhåll från ursprungsplatsen. Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade den 
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1 februari 2021 att fastställa avgiften för kort flytt av cykel och moped klass 2 till 250 kr 

med start 1 mars 2021.1 

Stockholm undersökte, under testperioden för kort flytt av elsparkcyklar, vad kostnaden 

för hanteringen var och gjorde nedan bedömning:  

Den genomsnittliga tidsåtgången för en kort flyttning av elsparkcykel är 25 minuter 

inklusive den administration som utförs hos parkeringsentreprenören och av handläggare 

på trafikkontoret. 

Enligt förordningen om flyttning av fordon är en fordonsägare ersättningsskyldig för 

kostnaden för flyttningen av fordonet samt övriga kostnader för åtgärden. Vid beräkning 

av kostnaden för de korta flyttningarna utgår kontoret från den tidsåtgång som 

entreprenören och kontoret har i samband med flyttningen.2 

Kostnaden för kort flytt av fordon kan endast tas ut i de fall där elsparkcykeln (eller 

motsvarande fordon) står farligt eller utgör ett hinder. Det som ingår i de 25 minuter som 

Stockholm har räknat med att en kort flytt av cykel tar är följande: 

• Parkeringsvakt identifierar en felaktigt eller hindrande uppställd elsparkcykel 

• Parkeringsvakt initierar flytt av fordonet 

• Anställd på trafikkontoret med delegation att fatta beslut om ”kort flytt av 

fordon” fattar beslut om flytten 

• Parkeringsvakt dokumenterar den uppställning som utgör fara eller hinder 

• Parkeringsvakt utför flytt 

• Parkeringsvakt dokumenterar flytt 

• Parkeringsentreprenör använder digital plattform för att skicka 

faktureringsunderlag till trafikkontoret 

• Trafikkontoret fakturerar elsparkcykelföretaget. 

Föreslagen avgift i Göteborg 

Baserat på den kostnadsberäkning som Stockholm stad har gjort anser trafikkontoret att 

en avgift på 300 kronor per flytt av cykel bör tillämpas. Efter införande och tillämpning 

av avgiften finns möjlighet att utvärdera om avgiften täcker de kostnader som 

trafikkontoret har för hanteringen av kort flytt av cyklar eller om den kan anses vara 

alltför hög.  

 

 

 
1 Stockholm stad, Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-01 § 16 
2 r5-utl-avgift-for-kort-flytt-av-elsparkcyklar-och-moped-klass-2pdf (stockholm.se)  

Kerstin Elias  

 

Avdelningschef 

 

Kristina Lindfors 

 

Trafikdirektör 
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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 

Trafiknämnden 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-18 

 

Trafiknämnden 

 
  

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 2 (2) 

(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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