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Syfte 

Cykelrådets syfte är att verka för en förbättrad dialog mellan bland annat Uppsala 
kommun, Uppsalaborna och intresseorganisationer. 

Tidsperiod 
Cykelrådet inrättades under år 2017 och ska finnas kvar tills annat beslutas. 

Uppgifter 
Cykelrådets uppgift är att 

• vara referensgrupp för Uppsala kommun i aktuella cykelfrågor 

• arbeta för att skapa en samsyn i planering, byggnation, drift och underhåll av 
cykelinfrastrukturen i Uppsala kommun 

• sprida information kring aktuella cykelfrågor 

• skapa en gemensam målbild för utvecklingen av cyklandet i Uppsala kommun 

• agera för ett hållbart resande. 

Sammansättning 
Cykelrådet består av politiker från gatu- och samhällsmiljönämnden, tjänstemän från 

stadsbyggnadsförvaltningen samt representanter från lokala cykelföreningar, lokala 
studentföreningar och Citysamverkan. Lokala cykelhandlare och polis erbjuds 

deltagande. Från varje förening eller organisation deltar högst två personer. 

Organisation och arbetsformer 
Cykelrådet träffas vid fyra tillfällen per år. Vanligtvis sker detta i februari, maj, 

september och november. Inför varje träff sker diskussioner kring dagordningens 
innehåll. Under mötena tas minnesanteckningar som ligger till grund för det protokoll 

som tas fram efteråt. Protokollet skrivs därefter under av utsedd justeringsperson samt 

ordförande för att sedan registreras, skickas ut till medlemmarna och läggas upp på 
cykelrådets webbplats.  

Cykelrådet träffas vanligtvis i förvaltningen lokaler eller digitalt via digital 
mötesplattform. Vid behov träffas cykelrådet utomhus för att i verkligheten se och 

diskutera aktuella frågeställningar.  

Ansvarig nämnd 
Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för cykelrådet, fastställer föreskrifter och 
beslutar om förändringar. 
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Val av ledamöter 
Gatu- och samhällsmiljönämnden väljer tre förtroendevalda som sitter med vid 
cykelrådets mötestillfällen. Två av dessa ska vara från majoriteten och en från 
oppositionen. Ordförande utgörs av förtroendevald från majoriteten. 

Ekonomi och arvoden 
Arvoden till förtroendevalda betalas ut i enlighet med styrdokumentet Ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun för 2019–2022. 


