Trafiknämnden 2020-08-27 protokollsbilaga 1, § 308

Miljöpartiet, Vänsterpartiet
Trafiknämnden
2020-08-27

NYTT Yrkande MP, V kring gratis Styr & Ställ i coronatid eller andra cykelinsatser
Förslag till beslut
I trafiknämnden:
1. att Trafikkontoret får i uppdrag att utforma ett erbjudande så att resandet de första 30 minuterna
blir helt gratis med Styr & Ställ fram till årsskiftet, eller andra insatser som uppmuntrar och ökar
cyklandet, för att avlasta kollektivtrafiken och risken för smittspridning.
2. att hemställa till kommunstyrelsen att från resultatet avsätta maximalt 2 miljoner kronor
kommuncentralt till trafiknämnden för ökade corona-relaterade kostnader.
3. att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i samband med
bokslutet.
4. att beslutet omedelbart justeras

Yrkande
Många trodde nog att coronapandemin inte skulle gå in över hösten 2020. Tyvärr ser vi att risken för
en andra våg ligger över oss, och att smittspridning i kollektivtrafiken nu kan komma att öka, inte
minst för att gymnasieskolorna i stor utsträckning går tillbaka till fysisk undervisning.
Ju fler som väljer att cykla istället för att åka kollektivt desto mindre trångt på bussar och spårvagnar.
Att göra vårt nya hyrcykelsystem gratis under denna höst kan avlasta kollektivtrafiken, så att de som
verkligen behöver den inte riskerar smitta. Det kan också skapa goda vanor för bättre folkhälsa.
Fram till och med 2020-08-31 har de som köpt årskort fått 20 procents rabatt på årskortet för Styr &
Ställ. Vi vill utvidga erbjudandet om att resa gratis i 30 minuter till att omfatta alla resor och att det
ska gälla till årsskiftet 2020/2021. Även beteendepåverkande åtgärder som främjar cykling kan vara
ett alternativ.
Ett Göteborgsförslag (se nedan) som föreslår att gymnasieungdomar ska få fria resor med Styr & ställ
har lämnats in, och visar att det finns många som är oroade för smittan i kollektivtrafiken och tänker i
samma banor.
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/sa-kan-du-paverka/har-du-ett-battreforslag/goteborgsforslaget/aktuella/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwxdHA1NTAy9L
QI8XQwcjT0CQy2DjIzcDUz0w8EKTIBsQygAnc_Q3OgAsPQIHNnFyMLJxP9KGL0G6AARwOnICMnYwMDd38j4vTjURCFYTyyRVjtR1FAwP6C3FAgcF
QEAFwRG2E!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

