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Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 34 
Fastställande av taxa för markupplåtelse för elsparkcyklar, 
samt avgifter för flyttning och förvaring av felplacerade 
elsparkcyklar (KS/2021:9) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer taxa för markupplåtelse för uthyrning av elsparkcyklar 
m.m. från de särskilt anordnade plaster som framgår av stadens lokala 
ordningsföreskrifter i enlighet med stadsledningsförvaltningens förslag. Markupplåtelse 
kan ges tidigast från och 1 maj 2021. 
 
Kommunfullmäktige fastställer de av förvaltningen föreslagna avgifterna för hantering 
av felplacerade fordon.    
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober månad att komplettera stadens 
ordningsföreskrifter genom att fastställa att cirka 50 platser där staden upplåter mark 
för stationer där uthyrning och parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon 
kan tillåtas. Företag som är intresserade av detta ska kunna söka tillstånd för 
markupplåtelsen och staden upplåter därefter marken med särskilda villkor enligt en 
överenskommelse (exempel redovisas i bilaga). 
 
I överenskommelsen framgår bland annat att staden har för avsikt att ta ut en taxa av 
företagen för markupplåtelsen. Förvaltningens förslag är att fastställa en avgift på 300 
kr/dag för upplåtelse av fyra platser per station och företag. Det innebär att avgiften 
per dag jämställs med upplåtelse av mark för ambulerande försäljning. För att få 
tillstånd måste företagen söka tillstånd för en period på minst sex månader i taget. 
 
Staden förutsätter och har som utgångspunkt att de företag som hyr ut elsparkcyklar 
och liknande fordon ska hantera felparkerade cyklar och flytta dem till stationerna. Om 
det inte fungerar har staden för avsikt att dels nyttja en möjlighet att själva flytta 
felplacerade cykeln till en station (kortflytt) eller att samla in och förvara cyklar som 
därefter får hämtas ut av företagen. För dessa två åtgärder avser staden också ha en taxa 
och det föreslås att staden för varje enskild kortflytt tar ut en avgift på 300 kr/flytt och 
fordon, medan det vid utlämning av insamlade och förvarade elsparkcyklar och 
liknande fordon debiteras 500 kr/utlämnat fordon.  

 
Yrkande 
Magnus Persson (C) och Veronika de Jonge (M) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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