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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-06-17 

Svar på yrkande från (S) angående 
kartläggning av elsparkcyklar i Göteborg 
§ 298, 2241/19 

Beslut 
1. Trafiknämnden förklarar uppdraget att, i samverkan med relevanta 

förvaltningar och myndigheter, genomföra en kartläggning av 
elsparkcyklarnas funktion i trafiksystemet och elsparkcykelföretagens 
verksamhet. Kartläggningen ska inkludera trafiksäkerhetsfrågor, miljö- och 
klimatpåverkan samt vilka skatterättsliga, arbetsrättsliga och 
arbetsmiljömässiga förhållanden som råder inom branschen, (TN 2020-10-22 
§ 387) för fullgjort.  

2. Trafikkontoret får i uppdrag att ta fram konkreta förslag för att lösa 
parkeringsfrågan i samverkan med elsparkcykelföretagen. 

3. Trafikkontoret får i uppdrag att utreda konsekvenserna av att kraftigt 
begränsa antalet elsparkcyklar genom införande av ett maxtal på antal fordon. 

Information 
Shahriar Gorjifar från trafikkontoret redogör för ärendet.  

Handlingar 
Yrkande från (S), (MP) och (V) (protokollsbilaga 1, § 298) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-04-29 

Trafikkontorets presentation 

Yrkanden 
Blerta Hoti (S), Henrik Munck (D) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall på yrkandet från 
(S), (MP) och (V).  

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall på trafikkontorets förslag samt bifall på 
yrkandet från (S), (MP) och (V).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det bara finns ett förslag till beslut gällande bifall 
till trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt förslaget. 

Ordföranden finner därefter att det bara finns ett förslag till beslut gällande yrkande från 
(S), (MP) och (V). Ordföranden finner att trafiknämnden bifaller yrkandet från (S), (MP) 
och (V).  
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Dag för justering 
2021-06-28 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sekreterare 
Sara Olsson 

 

 

Ordförande 
Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 
Karin Pleijel (MP) 
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