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Yttrande angående – Subventionerad 
cykelservice till medborgarna 
 

Göteborgs Stad uppmuntrar stadens medarbetare att cykla såväl till och från jobbet som 
privat. Stadens medarbetare har ett cykelbidrag på 500 kronor per år. Bidraget kan 
användas för cykelrelaterade inköp och service. Allt som går att koppla till cykel och 
cykling är godkänt. Exempelvis tillbehör, reservdelar, särskilda väskor och kläder för 
cykling, service och reparationer. Medarbetare har även möjlighet att hyra en cykel via 
Göteborgs Stads Leasing AB mot ett löneavdrag varje månad. När avtalstiden går ut kan 
du köpa loss cykeln eller lämna tillbaka den. Hyrcyklarna finns med både tramp- och 
eldrift.  

Särskilda informationsinsatser har även gjorts i närtid för att informera stadens anställda 
om de förmåner som finns och som just nu kan göra skillnad. Liknande förmåner finns 
hos andra arbetsgivare i staden. Vi ser inte att det är möjligt att erbjuda subventionerad 
cykelservice till medborgarna utöver de förmåner som redan erbjuds till stadens anställa. 
Därför avslås förslaget i sin helhet.  
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Initiativärende Subventionerad cykelservice till 
medborgarna 

Förslag till beslut 
I Kommunstyrelsen 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att samordna så att avtal upprättas med 
cykelverkstäder i stadsdelen för service av invånares cyklar till ett subventionerat 
pris. Där kommunen står för subventionen.  

 

Yrkandet 

Att hindra och minska smittspridningen av Covid-19 är ett av våra absolut viktigaste 
uppdrag som politiker och medmänniskor. Nu när vädret är bra bör vi uppmuntra fler av 
våra invånare att de bör använda sin cykel som transportmedel. Smittspridningen av 
COvid-19 har stor potential att förvärras ju fler som åker med kollektivtrafik. 
Kollektivtrafiken i Göteborg har redan ett högt sjukantal i sin personalstyrka och har 
därmed fått dra ner på frekvensen i turer vilket kan leda till mer trängsel vilket vi som 
politiker, förvaltning och stad måste hjälpas åt att minska.  

Många cyklister låter sina cyklar stå över vintern och har behov av service som justering 
av bromsar, olja kedjor, byte av innerslang osv. Vi som stad kan hjälpa våra medborgare 
att välja cykel som trafikmedel genom att köpa upp service av lokala cykelverkstäder. En 
subvention skulle också kunna kopplas till ett kort som skulle stimulera den lokala 
ekonomin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs kommunstyrelse  
  
  

Yrkande  
 
2020-03-31 
 

 
  
Initiativärende 


	Initiativärende Subventionerad cykelservice till medborgarna
	Förslag till beslut

	yttr_MLCKDS_2.2.11_20200408.pdf
	Yttrande angående – Subventionerad cykelservice till medborgarna


