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Förslag om att införa studentrabatt på årskort 
för Styr & Ställ
Förslag till beslut
I trafiknämnden

1. Trafiknämnden beslutar att införa 25 procent rabatt på årskort för Styr & Ställ för 
studenter enligt trafikkontorets förslag.

Sammanfattning
Trafikkontoret föreslår att 25 procent studentrabatt införs på årskort för Styr & Ställ från 
och med höstterminen 2021. Studentrabatten föreslås bli permanent under hela 
avtalsperioden. Nyttjandet av rabatten kommer dock att följas upp löpande och kan, om 
anledning finns, avslutas. Rabatten föreslås vara 25 procent för att hålla samma rabattnivå 
som Västtrafik erbjuder studenter för kollektivtrafiken.

Trafikkontoret föreslår att rabatten görs tillgänglig för studenter som en rabattkod via 
Mecenat som är en digital tjänst som erbjuder studentrabatter till studerande från första 
terminen på gymnasiet till examen vid universitet och högskola. Genom att använda 
Mecenat som plattform för rabatten behöver den som vill nyttja rabatten uppfylla vissa 
krav för att räknas som student och rabatten blir därmed tillgänglig för alla studenter som 
uppfyller Mecenats krav. 

Trafikkontoret ser att det finns en viss risk att rabattkoden sprids till personer som inte är 
studenter, men att risken att det skulle påverka intäkterna från övrig årskortsförsäljning 
negativt i någon större utsträckning är låg.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Ett årskort på Styr & Ställ kostar 300 kr. Genom att införa studentrabatt på 25 procent på 
årskort kommer en student att betala 225 kr för ett årskort. Rabatten innebär ett 
intäktsbortfall för trafikkontoret på 60 kr exkl. moms per sålt årskort. Trafikkontoret 
anser dock att intäktsbortfallet vägs upp av möjligheten att genom att erbjuda 
studentrabatt sälja fler årskort till målgruppen studenter, vilket ökar antalet sålda årskort 
totalt sett.

Kostnaden för att ansluta sig till Mecenat, den digitala tjänst där studentrabatten kommer 
att tillhandahållas, är 30 000 kr per år. Kostnaden fördelas mellan Göteborgs Stad och 
Mölndals stad enligt den övergripande fördelningen av investeringsandel i Styr & Ställ. 
Det innebär att trafikkontoret betalar 86 procent av kostnaden och Mölndals stad betalar 
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14 procent. Trafikkontorets kostnad för att ansluta Styr & Ställ till Mecenat blir därmed 
25 800 kr per år.

Bedömning ur ekologisk dimension
Förslaget går i linje med Klimatstrategiskt program och stadens miljömål. Genom att 
erbjuda studenter rabatt på Styr & Ställ underlättas möjligheterna att pröva och välja 
cykel som en del av sitt transportsätt. Styr & Ställ bidrar till ett hållbart och klimatsmart 
resande både i det korta perspektivet men även i ett längre perspektiv med cykel som ett 
naturligt val av färdmedel.

Bedömning ur social dimension
Styr & Ställ kan nyttjas av alla grupper i staden och främjar jämlik mobilitet oavsett 
socioekonomisk status, etnicitet eller annan social identitet. Biljettpriset är lågt jämfört 
med kostnaden för kollektivtrafiken, men det finns ändå de som inte har råd att nytta 
lånecyklarna. Genom att erbjuda studentrabatt på Styr & Ställ nås en målgrupp som i 
dagsläget inte innehar årskort för lånecyklarna i någon större utsträckning.

Förhållande till styrande dokument
Förslaget går i linje med de mål för resor som beskrivs i Trafikstrategin och 
Cykelprogrammet, till exempel ett lättillgängligt regioncentrum samt attraktiva 
stadsmiljöer och ett rikt stadsliv. Det går även i linje med målen i Klimatstrategiskt 
program om minskad klimatbelastning från resor och transporter, samt Miljöprogrammets 
mål om begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö.
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Ärendet 
Trafikkontoret föreslår att studentrabatt på 25 procent införs på årskort för Styr & Ställ 
från och med höstterminen 2021.

Beskrivning av ärendet
Trafikkontoret föreslår att studentrabatt på 25 procent införs på årskort för Styr & Ställ 
från och med höstterminen 2021. Genom att erbjuda studentrabatt på Styr & Ställ nås en 
målgrupp som i dagsläget inte innehar årskort i någon större utsträckning. Rabatten bidrar 
därmed till att öka försäljningen av årskort för lånecyklarna totalt sett.

Förvaltningens bedömning
Trafikkontoret föreslår att 25 procent studentrabatt införs på årskort för Styr & Ställ från 
och med höstterminen 2021. Studentrabatten föreslås bli permanent under hela 
avtalsperioden. Nyttjandet av rabatten kommer dock att följas upp löpande och kan, om 
anledning finns, avslutas. Rabatten föreslås vara 25 procent för att hålla samma rabattnivå 
som Västtrafik erbjuder studenter för kollektivtrafiken.

Kundundersökningen som skickades ut till årskortsanvändare hösten 2020 visar att endast 
4 procent av respondenterna använde Styr & Ställ för att ta sig till och från studier. 
Samtidigt visar statistiken att stationer i studenttäta områden så som Chalmers tvärgata 
och Hagaparken är bland de mest använda stationerna i hela systemet. Genom att erbjuda 
studentrabatt nås en målgrupp som i dagsläget inte innehar årskort för lånecyklarna i 
någon större utsträckning. Studentrabatten är också en möjlighet att konvertera 
sällananvändare till årskortsanvändare.

Trafikkontoret föreslår att rabatten görs tillgänglig för studenter via Mecenat som är en 
digital tjänst som erbjuder studentrabatter till studerande från första terminen på 
gymnasiet till examen vid universitet och högskola. Genom att använda Mecenat som 
plattform för rabatten behöver den som vill nyttja rabatten uppfylla vissa krav för att 
räknas som student och rabatten blir därmed tillgänglig för alla studenter som uppfyller 
Mecenats krav. Att alla studenter har möjlighet att ta del av rabatten oavsett lärosäte är 
viktigt utifrån ett likabehandlingsperspektiv. 

Rabatten kommer att göras tillgänglig genom att studenten som vill nyttja rabatten måste 
logga in på Mecenat och hämta en rabattkod. Koden kan ändras månadsvis för att minska 
risken att den sprids till obehöriga. Trafikkontoret ser dock att det ändå finns en viss risk 
att rabattkoden sprids till personer som inte är studenter, men att risken att det skulle 
påverka intäkterna från övrig årskortsförsäljning negativt i någon större utsträckning är 
låg. Genom att erbjuda studentrabatt på Styr & Ställ nås en målgrupp som i dagsläget inte 
innehar årskort i någon större utsträckning. Rabatten bidrar därmed till att öka 
försäljningen av årskort för lånecyklarna totalt sett.
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