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Samhällsbyggnadsnämnden

Inrätta ett cykelkök i Linköpings kommun, svar på
motion (V)
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att frågeställningen finns med
inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie verksamhet,
dels i det pågående projektet Grön resplan Mjärdevi och dels i projektet
cykellänkarna Ryd och Skäggetorp, där två olika former för cykelkök
kommer att prövas under 2018.
Ärende
Vänsterpartiet föreslår i en motion att Linköpings kommun ska inrätta ett
”cykelkök”. Cykelköket är tänkt att fungera som en verkstad öppen för alla där
privatpersoner ska kunna laga sin cykel själva, och det ska finnas verktyg och
annat man kan behöva tillgängligt.
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Syftet är att underlätta för cyklister och därmed bidra till ett ökat cyklande och
de fördelar som det innebär.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på flera sätt för att nå de
politiska målen om en ändrad färdmedelsfördelning. I projekten Grön resplan
Mjärdevi och Cykellänkarna Ryd och Skäggetorp kommer Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen delta med utrustning och pröva två olika
former för cykelkök under 2018. Ett initiativ till ”cykelkök” och den typen av
verksamheter för allmänheten måste tas och drivas av exempelvis den idéburna
sektorn som har resurser såsom personal, lämpliga lokaler och utrustning för
allmänheten att nyttja, vilket också motionärerna nämner.
Med hänvisning till ovanstående så föreslår miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att motionen är besvarad.
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Inrätta ett cykelkök i Linköpings kommun, svar på motion (V)
Motion Inrätta ett cykelkök i Linköpings kommun (V)
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Bakgrund
Vänsterpartiet föreslår i en motion att Linköpings kommun ska inrätta ett
”cykelkök”. Cykelköket är tänkt att fungera som en verkstad öppen för alla där
privatpersoner ska kunna laga sin cykel själva, och det ska finnas verktyg och
annat man kan behöva tillgängligt.
Syftet är att underlätta för cyklister och därmed bidra till ett ökat cyklande och
de fördelar som det innebär.
Cykelkök finns idag i ett antal svenska städer som Malmö, Göteborg och
Jönköping och är oftast driven via idéburen sektor med hjälp av volontärer.
På ett cykelkök kan invånare serva och reparera sina egna cyklar och ibland
hitta reservdelar som behövs på donerade cyklar. Cykelköken är en mötesplats
för cykelintresserade och genomför ofta kurser i hur man reparerar sin cykel.
Ekonomiska konsekvenser
Försöksverksamhet under 2018 finansieras inom verksamhetsbudget för Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunala mål
Mål 2 En kommun och med växande näringsliv.
Ett cykelkök kan ge möjlighet för den idéburna sektorn att starta verksamhet
och mötesplatser i kommunen.
Jämställdhet
Inrättande av ett cykelkök bedöms bidra positivt till ökad jämställdhet för
kvinnor, pojkar och flickor då verksamheten kan ge en ökad möjlighet att själv
kunna reparera sin cykel.
Samråd
Samråd har skett inom Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering sker i verksamhetsuppföljning för Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Kommunledningsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Paul Håkansson

Reidar Danielsson

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Motionären

