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Motion av Anna Sehlin (V) om cykeln som transportmedel
"Antalet cyklister i Stockholm har ökat betydligt de senaste tio åren. A l l t fler upptäcker
cykelns fördelar som transportmedel. Cykeln är ett enkelt, snabbt, billigt och milj ovänligt
transportmedel. M a n får också gratis motion och bättre hälsa av att cykla". Citatet är hämtat
från Stockholms stads hemsida under fliken Cykla. Där finns även information om stadens
lånecyklar, var det finns cykelpumpar, vad cykelboxar är och att staden har en cykelkarta.
Stockholms stad lever inte upp till epitet som god cykelstad. Cykelbanorna behöver byggas ut
och säkerheten ökas för cyklisterna. Det råder brist på säkra cykelställ och lånecyklarna blir
inte fler i den takt som behövs. M e n , Stockholms stad arbetar i alla fall med cykelfrågan.
På landstingets hemsida fmns ingen cykelflik. Cykeln ses inte på allvar som ett
transportmedel i den regionala planeringen och inte som ett komplement till kollektivtrafiken.
I Stockholms stadshus fmns lånecyklar för de folkvalda och utanför Stadshuset finns säkra
cykelställ. V i d Landstingshuset fmns ett mycket begränsat antal cykelställ, däremot finns en
väl tilltagen parkering där man kan ställa sin b i l för en mycket blygsam summa per år.
V i föreslår att Stockholms läns landsting profilerar sig i cykelfrågan. Ett bra och säkert
cykelställ utanför Landstingshuset är ett måste men även cykelförmåner för de anställda kan
vara ett sätt att profilera Stockholm som ett cykellän.
I Göteborgs stad får de anställda betald service på den egna cykeln, möjlighet till lånecykel
och rabatterat pris för den som v i l l köpa en ny cykel. Stockholms läns landsting bör se över
möjligheten att införa liknande förmåner för sina anställda.

Vänsterpartiet föreslår Landstingsfullmäktige besluta
att

Stocldiolms läns landsting ska arbeta för att cykeln ska ses som ett
transportmedel i den regionala planeringen,

att

se över cykelparkeringarna vid landstingets stora arbetsplatser, samt

att

möjligheten att ge landstingsanställda cykelförmåner ska undersökas.

A n n a Sehlin (V)

