Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2019-06-11, § 22

Tid

Tisdagen den 11 juni 2019 kl. 17.00 – 17.50

Plats

Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

Justering

Torsdagen den 20 juni 2019, §§ 1-9, 12-23, 27-29, 31-35

Omedelbart justerade paragrafer
Justering

Katarina Luhr

Tisdagen den 11 juni 2019, §§ 10, 11, 24-26, 30

Emilia Bjuggren

Lars Sundberg

§§ 1-29, 31-35

§ 30

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Katarina Luhr (MP) ordföranden
Emilia Bjuggren (S) vice ordföranden §§ 1-29, 31-35
Torbjörn Erbe (M)
Fritz Lennaárd (M) §§ 1-29, 31-35
Alexandra Grimfors (M) §§ 1-15, 17-22, 25-35
Jonas Nilsson (M)
Christoffer Jönsson (L)
Gunnar Caperius (C)
Lars Sundberg (S)
Arvand Mirsafian (V)
Urban Emson (SD)
Tjänstgörande ersättare:
Jakob Sahlin (S) § 30
Nils Ingelström (M) § 30
Nils Ingelström (M) § 16, 23, 24
Heidi Lampinen (S)
Kristina Östman (V)

för Emilia Bjuggren (S)
för Fritz Lennaárd (M)
för Alexandra Grimfors (M)
för vakant
för Alva Holm Katsoulis (V)

Ersättare:
Nils Ingelström (M) §§ 1-15, 17-22, 25-29, 31-35
Per Hagwall (M)
Sten Edebäck (M)
Mattias Hallberg (M)
Anders Lindell (MP)
Maja Boström (C)
Sofia Tahko (KD)
Jakob Sahlin (S) §§1-29, 31-35

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Anna Hadenius, Monika Gerdhem, Åse Geschwind,
Gunilla Hjort, Gustav Jasinski, Elisabeth John, Gustaf Landahl, Mikael
Nyberg, Daniel Persson, Maria Svanholm, Emily Tjäder, Malin Täppefur
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104 20 Stockholm
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

samt borgarrådssekreteraren Sabina Edelman.
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§ 22
Svar på skrivelse om elsparkcyklar, Emilia Bjuggren m.fl.
(S)
Dnr 2019-7788
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens
förslag:
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 maj 2019.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Katarina Luhr (MP) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Arvand Mirsafian
m.fl. (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Elsparkcyklarna har intagit stadens gator och promenadstråk.
Ett nytt och populärt fossilfritt alternativ till färdmedel, med
potential att förenkla vardagen för många. För att
transportmedlet ska vara långsiktigt hållbar och säker i
trafiken finns dock flera frågor kvar att besvara.
I samband med intåget av ett nytt färdmedel är det viktigt att
ställa sig alla frågor om det nya transportmedlets långsiktiga
hållbarhet och trafiksäkerhet. Vi tackar därför
miljöförvaltningen för svaret på skrivelsen och den gedigna
sammanställning som getts. I skrivelsen vänder vi oss både
till trafikkontoret och miljöförvaltningen och välkomnar att de
båda har förberett svaret tillsammans.
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Det är glädjande att hållfastheten troligen är längre än vad
som rapporterats och att produktägarna arbetar för att
utveckla robustare fordon. Dock brister företagens transparens
kring frågorna om batteriernas härkomst och leverantörsled i
andra länder vilket i strävan efter en mer cirkulär ekonomi är
betydelsefullt att värdera. Vi vill också peka på att
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arbetsvillkoren för de så kallade ”hunters”, som är frilansande
insamlare av elsparkcyklarna, fortsatt är en viktig fråga att
bevaka. En generell problematik med plattformsekonomin är
det svaga skyddet för arbetstagarna som en följd av det oklara
arbetsgivaransvaret, vilket stadens ledning har en skyldighet
att följa noggrant.
Slutligen vill vi på nytt påtala vikten av att fordonen uppfyller
de säkerhetskrav som gäller så att olyckor i möjligaste mån
undviks.
Vi är eniga med miljöförvaltningens förslag att arbeta vidare
med frågorna. Staden bör uppmana företagen att redovisa sitt
hållbarhetsarbete i hela leverantörskedjan, utifrån både
miljömässig och social hållbarhet. Vidare bör förvaltningen få
ett utredningsuppdrag för vidare resevaneanalys, för att
därmed följa hur de nya mobilitetstjänsterna används, vilka
resor som ersätts och hur framkomlighet påverkas.

Vid protokollet
Åse Geschwind
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