
Yttrande angående yrkande från D angående  
beredning av Ungdomsfullmäktiges motion  
om gratis Styr & Ställ-cyklar för unga 
 
Yrkandet har en sympatisk ansats men vi gör bedömningen att den övergripande frågan 
om hyrcykelsystemets avgiftstruktur och eventuell integrering av hyrcykelsystemet i den 
regionala kollektivtrafikstrukturen hanteras bäst inom ramen för befintliga strategier och 
uppdrag för ansvarig nämnd, i dialog med den regionala motparten. Att lägga på särskilda 
utredningsuppdrag internt i kommunen angående specifika delar av detta skulle främst 
innebära byråkratiskt dubbelarbete och ökade administrativa kostnader.
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Yrkande angående Yrkande från D angående 
beredning av Ungdomsfullmäktiges motion 
om gratis Styr & Ställ-cyklar för unga.  
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i samverkan med Trafiknämnden i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att inkludera hyrcykel via Styr & Ställ vid biljettköp i 
kollektivtrafiken i Göteborg. 
 

2. Bifalla yrkandet från Demokraterna.  

Yrkandet 
Det finns många skäl till att underlätta för fler att kunna ta del av hyrcyklar i Göteborg. 
Att fler har enkel tillgång till hyrcyklar är bra för det hållbara resandet och skapar 
förutsättningar för fler göteborgare att kunna transportera sig i staden. Därför är vi 
positiva till det initiativ som Ungdomsfullmäktige i Göteborg har tagit om gratis tillgång 
till stadens Styr &Ställ-cyklar för ungdomar i Göteborg. Enligt lag ska unga under 15 år 
ha hjälm vid cykling, en fråga som också bör belysas i utredningen.  

Utöver detta vill vi också närmare undersöka förutsättningarna för att hyrcyklar ska 
kunna ingå vid köp av biljett i kollektivtrafiken. Att inkludera tillgång till hyrcykel kan 
för många underlätta att kunna ta sig från punkt a till punkt b. Därför vill vi utreda 
förutsättningarna i form av uppskattade kostnader och tekniska lösningar för att införa 
detta.      
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Yrkande angående beredning av 
Ungdomsfullmäktiges motion om gratis Styr 
& Ställ-cyklar för unga 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att bereda frågan om gratis Styr & Ställ-
cyklar till unga enligt Ungdomsfullmäktiges bifall till Motion av Sten Berg och 
Ingrid Olsson om styr och ställ cyklar. 

Yrkandet 
Ungdomsfullmäktige har vid sitt sammanträde 2022-05-08 bifallit §12 Motion av Sten 
Berg och Ingrid Olsson om styr och ställ cyklar (motionen är bifogad nedan). Motionen 
yrkar att Ungdomsfullmäktige ska arbeta för att ungdomar i Göteborg skall få gratis 
tillgång till stadens Styr & Ställ-cyklar med till exempel koppling till busskorten eller 
inloggning på appen. 

Demokraterna är i grunden positiva till idén. Idag erbjuds gratis skolkort till 
kollektivtrafiken och det finns en logik att även erbjuda gratis resa med Styr & Ställ-
cyklarna. Särskilt som att cykla ger motion och främjar hälsan. Vi vill därför att 
stadsledningskontoret genomför en beredning av motionen inklusive en uppskattning av 
hur många som kommer att använda tjänsten, om det går att erbjuda tillräcklig med cyklar 
på rätt platser, kostnad och eventuellt andra konsekvenser.  
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