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§ 28
Motion (V) - Dags att reglera
elsparkcyklarna!
Dnr TN 2019/0746

Sammanfattning
Motionen föreslår att tekniska nämnden ska föreslå föreskrifter som
reglerar elsparkcyklarnas närvaro i det offentliga rummet, så att
företag som vill tillhandahålla cyklar också säkerställer att det inte
blir hinder. Föreskrifterna kan även omfatta tillståndsgivning
förbundet med specifika krav, avgifter och begränsat antal fordon.
Vidare föreslås att nämnden får i uppdrag att undersöka
arbetsvillkoren för hantering av elsparkscyklar och verksamhetens
miljöpåverkan samt se över möjligheterna att förhindra verksamhet
från de företag som inte erbjuder kollektivavtalsmässiga villkor.
I Lund finns ett antal elskoterbolag som hyr ut elsparkcyklar
(elskotrar). Idag är tre av fem bolag aktiva och har sammanlagt 320
elskotrar utplacerade i staden. Dessa har varit aktiva på våra gator
sedan februari 2019. Under året har problem funnits med
felparkerade elskotrar, ofta liggande på gångytor, samt att de ofta
framförs på gångbanor.
Sedan i somras har regelbundna dialogmöten skett mellan
förvaltningen och bolagen. Detta har lett fram till att en
avsiktsförklaring förankrats med dessa.
Eftersom utvecklingen är positiv inom flera av problemområdena,
och en avsiktsförklaring har tagits fram och är klar att underteckna,
föreslår förvaltningen att reglerande föreskrifter och tillståndskrav
avvaktas. Kontroll av bolagens efterlevnad av arbetsvillkor,
kollektivavtal och miljöpåverkan överlåtes till polis, skattemyndighet
och övrig lagstiftning.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 december 2019.
Motion (V) – Dags att reglera elsparkcyklarna, daterad 31 oktober
2019.

Yrkanden
Steingrimur Jonsson (V) yrkar bifall till motionen.
Magnus Liljeroth (SD) yrkar med instämmande av Lars Leonardsson
(M) och Ann-Christine Larsson (C) bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
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Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Steingrimur
Jonssons (V) yrkande mot Magnus Liljeroths (SD) med fleras yrkande
och finner Magnus Liljeroths (SD) med fleras yrkande vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig över motionen enligt tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse, samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Reservationer
Steingrimur Jonsson (V) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Lundakvintetten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-22

TN 2020/0025

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotoget 1, Lund, 2020-01-22 klockan 17.30–
21.10

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), fram till och med kl 21:00 § 30
Steingrimur Jonsson (V)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ann-Christine Larsson (C), istället för Johan Nilsson (C)
Johnny Hulthén (S), istället för Margareta Kristensson (S) från
och med klockan 21:01 § 31

Ersättare

Joar Lindén (L)
Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M)
Gunnar Linde (KD)
Shahad Lund (MP)
Rebecca Johansson (V)
Michael Andersson (SD)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef

Justerare

Lena Fällström (S)

Paragrafer

§ 5–36, varav § 14 är omedelbart justerad

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen 03 februari 2020 kl 16:00

Underskrifter
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Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Lena Fällström (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 5–13 och 15–36

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-02-26

