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Barn- och utbildningsnämnden

Yttrande angående Medborgarförslag om att låna
ut cyklar via skolbusskorten
Förslag till beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Yttrande
Ett medborgarförslag har inlämnats den 12 maj 2017 om att elever skulle få möjlighet
att låna en cykel via sitt elevkort för en eller flera månader. Barn- och
utbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över medborgarförslaget.
Förslagets syfte att ge alla elever tillgång till en cykel och öka cyklandet är positivt. Om
förslaget skulle genomföras i samtliga skolor där elever idag får busskort (s.k. elevkort)
skulle det dock krävas stora ekonomiska resurser. Trafikavdelningen vid
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för hanteringen av elevkorten och bekostar dessa.
Skolorna delar dock ut elevkort och administrerar borttappade kort. Den föreslagna
modellen skulle därför riskera att ytterligare utöka skolornas administrativa börda. Det
är inte att rekommendera att ålägga skolan ytterligare uppgifter som inte ingår i skolans
egentliga uppdrag.
Vidare är det oklart hur stor viljan är hos elever att periodvis byta ut sitt elevkort mot
cykel. Likaså är det oklart hur elever folkbokförda i annan kommun skulle omfattas
och hur försvunna/skadade cyklar skulle hanteras utifrån eventuella civilrättsliga avtal
med vårdnadshavare. Det skulle behövas en central plats för förvaring, in- och
utlämning av cyklar, inköp av cyklar och hjälmar, reparation av cyklar m.m. Samarbete
mellan olika förvaltningar och enheter skulle krävas. Även om trafikavdelningen vid
stadsbyggnadsförvaltningen bär det huvudsakliga ansvaret för elevkort skulle förslaget
riskera att bli resurs- och kostnadskrävande även för skolornas del. Syftet att öka
elevers cyklande är berömvärt men den föreslagna modellen är inte lämplig.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför nämnden att avslå
medborgarförslaget.
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