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Yrkande L,M&C Upphandling elsparkcyklar: 

Mikromobilitetstjänster i form av elsparkcyklar för uthyrning är ett nytt inslag i Göteborgstrafiken 
sedan ett antal år tillbaka. Cyklarna är uppskattade av många som ett nytt och innovativt 
transportmedel som löser ett transportbehov och har blivit en naturlig del i stadsbilden.  

Tyvärr finns dock en baksida med nuvarande läge. En fri oreglerad etableringsrätt har lett till att 
Göteborg har allt för många elsparkcyklar som trängs på för liten yta. Regler och rekommendationer 
efterlevs dåligt, åldersgränser respekteras inte. Sparkcyklar framförs ofta på ett trafikfarligt sätt där 
till exempel flera personer delar på en elsparkcykel. Sparkcyklar blir inte ordentligt uppställda och 
lämnas inte sällan olämpligt placerade på gator och trottoarer. Det är både fult och kan vara farligt 
för andra trafikanter. 

Bolagen tävlar om att få ut så många elsparkcyklar som möjligt med konsekvensen att långt fler 
elsparkcyklar än vad som behövs finns i omlopp. Detta medför att våra gemensamma ytor i staden 
belamras med sparkcyklar. Vid någon tidpunkt kan många företags slås ut när deras riskkapital tar 
slut, men det har vi inte sett ännu.  

Vi är positiva till nya hållbara transportmedel dock anser vi att rådande situation med elsparkcyklar 
måste förbättras genom tydlig reglering och med konsekvenser vid missbruk av tjänsterna. 

För att få ordning på rådande situation behöver antalet fordon begränsas och användarnas 
hantering skärpas upp. Tyvärr är kommunernas verktygslåda begränsad. I dag är uthyrningen 
kopplad till ett tillstånd enligt ordningslagen och hanteras av polismyndigheten. Till dagens tillstånd 
är knutet relativt tydliga villkor, men är svåra att följa upp och det är bara polisen som kan dra in 
tillstånden. Efter beslutet i KF kommer operatörerna hädanefter betala en avgift per fordon, vilket 
kan ha en viss effekt på överutställandet, men troligen inte på ett avgörande sätt. 

Att generellt maximera antalet fordon genom ett max tak per operatör kan betyda att det blir färre 
fordon från ansvarsfulla operatörer och ett fortsatt relativt stort totalt antal fordon från mindre 
nogräknade operatörer. 

Genom en typ av koncessionsupphandling kan staden begränsa antalet aktörer som har rätt att hyra 
ut fordon i staden och även sätta många andra villkor. Operatörerna lämnar anbud på rätten att få 
nyttja stadens gator och allmänna ytor sin verksamhet. Detta förfarande är vanligt i exempelvis 
Storbritannien.  

Fördelen är att staden får kan ställa tydligare krav på att fordonen hanteras på rätt sätt och att 
operatörerna kan använda smart teknik för att säkerställa vem som hyr, ålder, hur de körs och 
parkeras mm utan att riskera tappa kunder till mindre nogräknade konkurrenter. Det mesta finns 
redan i operatörernas användarvillkor, men följs inte upp.  
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Man skulle exempelvis kunna tänka sig att man i samband med uthyrning måste legitimera sig med 
tex bankID för att: 

● säkerställa åldersgränser följs 
● parkering av fordonet efter uthyrning sker på ett trafiksäkert sätt 
● motverka att fordonet överlåts till någon annan än uthyraren 

Ertappas någon med att inte följa trafik och uthyrningsreglerna kan påföljd som straffavgift eller 
avstängning från systemet utdelas. 

Det är viktigt vid en upphandling att den genomförs på ett sådant sätt att önskade mål nås. Det är 
viktigt att tex längd på kontrakt och utformning av villkor görs på ett korrekt sätt. Men med rätt 
förutsättningar anser vi att upphandling av elsparkcyklar är ett bra verktyg för att komma tillrätta 
med rådande situation med elsparkcyklar. 

 

Förslag till beslut: 

Att trafikkontoret tar fram och konsekvensbeskriver ett förslag på upphandlingsförfarande för rätten 
att hyra ut elsparkcyklar till ett förutbestämt antal operatörer med möjlighet att även reglera antalet 
fordon. Förslaget ska också innehålla de viktigaste kraven som bör ställas i en upphandling för att 
uppnå de önskade effekterna. 
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