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§ 164 
 
Motion om förbättrad cykelinfrastruktur i Uppsala från Mia 
Nordström (C) 
KSN-2017-3791 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå förslaget om att cykelställ tas bort från offentliga miljöer i takt med att 
alternativa cykelparkeringar i närliggande parkeringshus tillkommer, samt 

att i övrigt besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
  
Särskilda yttranden 
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Då Centerpartiet saknade tjänstgörande representanter på kommunstyrelsens 
sammanträde saknade vi möjlighet att yrka och rösta i samband med att beslutet togs. 
Centerpartiet står bakom motionen och ämnar rösta för den i kommunfullmäktige. 
 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt 
yttrande: 
Vi delar motionärens intention kring ordning och reda i stadsmiljön. Cyklar som står i 
drivor får gator och torg att se oordnade ut, samtidigt som det förhindrar 
framkomligheten för fotgängare. Det försvårar också tillgängligheten för den som 
exempelvis behöver rullstol eller rullator för att ta sig fram, eller den som har ett 
funktionshinder kopplat till syn. Diskussionen om vart cyklister parkerar är nödvändig att 
ha. Kanske är det inte alltid möjligt att parkera precis vid ingången till målet med resan. 

Som situationen ser ut just nu ser vi det dock inte som realistiskt att inom en snar framtid 
kunna just ta bort alla cykelställ. Speciellt sedan det försvunnit mycket 
bilparkeringsplatser inne i centrum utan att några alternativ tillkommit. 
 
Sammanfattning 
Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 6-7 november 2017 att 

- kommunen ska intensifiera sitt arbete med att anlägga ett cykelgarage i närheten av 
resecentrum, 

- lättillgängliga cykelgarage på bottenplan ska ingå när kommunen bygger framtida 
parkeringsgarage för bilar, samt att 

- cykelställ tas bort från offentliga miljöer i takt med att alternativa cykelparkeringar i 
närliggande parkeringshus kommer till. 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
Protokollsutdrag 2019-08-28 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
Protokollsutdrag 2019-08-28 

 
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller det samma. 
  
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 11 juli 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 20 augusti 2019 § 227. 
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§ 227 
 
Motion om förbättrad cykelinfrastruktur i Uppsala från Mia 
Nordström (C) 
KSN-2017-3791 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå förslaget om att cykelställ tas bort från offentliga miljöer i takt med att 
alternativa cykelparkeringar i närliggande parkeringshus tillkommer, samt 
 
att i övrigt besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
  
 
Sammanfattning 
Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 6-7 november 2017 att 

- kommunen ska intensifiera sitt arbete med att anlägga ett cykelgarage i närheten av 
resecentrum, 

- lättillgängliga cykelgarage på bottenplan ska ingå när kommunen bygger framtida 
parkeringsgarage för bilar, samt att 

- cykelställ tas bort från offentliga miljöer i takt med att alternativa cykelparkeringar i 
närliggande parkeringshus kommer till. 
  
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 11 juli 2019. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 
Protokollsutdrag 2019-08-20 



Sida 1 (2) 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 

Motion av Mia Nordström (C) om förbättrad 
cykelinfrastruktur i Uppsala 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå förslaget om att cykelställ tas bort från offentliga miljöer i takt med att 

alternativa cykelparkeringar i närliggande parkeringshus tillkommer, samt 

att i övrigt besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 

Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 6–7 november 2017 att 

• kommunen ska intensifiera sitt arbete med att anlägga ett cykelgarage i 

närheten av resecentrum,  

• lättillgängliga cykelgarage på bottenplan ska ingå när kommunen bygger 
framtida parkeringsgarage för bilar, samt att 

• cykelställ tas bort från offentliga miljöer i takt med att alternativa 
cykelparkeringar i närliggande parkeringshus kommer till. 

 

Motionen återges i ärendets bilaga 1. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen 

tillsammans med Uppsala Parkerings AB. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade 
den 17 juni 2019 att förslå kommunfullmäktige att avslå förslaget om att cykelställ tas 

bort från offentliga miljöer, se bilaga 2. Det ursprungliga förslaget till beslut var att 
besvara motionen i sin helhet med föredragningen i ärendet. 

Jonas Petersson (C) reserverade sig mot gatu- och samhällsnämndens förslag till 

Datum: Diarienummer: 

2019-07-11 KSN-2017-3791 

Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 

 

 
Handläggare:  

Andersson Johan 

Västibacken Tove 
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beslut, till förmån för eget yrkande. 

Föredragning 

Gatu- och samhällsmiljönämnden tog vid sitt sammanträde den 21 mars 2018 beslut 

om att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med projektering 
och nybyggnation av cykelparkeringshus vid resecentrum. Parkeringshuset uppförs på 
området mellan Centralpassagen och Stadshusgatan, och ska vara färdigställt hösten 
2019. 

Cykelgarage i parkeringsgarage för bilar hanteras av Uppsala Parkerings AB. När 
bolaget bygger anläggningar för bilparkeringar i Uppsalas exploateringsområden, så 

kallade mobilitetshus, undersöks alltid möjligheten att skapa olika typer av 

mobilitetslösningar, exempelvis plats för cykelpool och cykelparkering. 

Stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala Parkerings AB arbetar tillsammans kring 

frågor som kostnader för byggrätt och drift med målet att hitta en ekonomiskt 
balanserad modell för den typ av cykelparkeringar som motionären nämner. 

När Uppsala Parkerings AB projekterar anläggningar är frågor som trygghet och 

säkerhet alltid prioriterade och bolaget arbetar aktivt med belysningsprogram för att 
den enskilde ska uppleva anläggningarna som trygga och säkra. 

Cykelställ vid viktiga målpunkter i markplan kommer även framöver att vara ett viktigt 
inslag i gatumiljön. Det är inte heller troligt att avsaknad av cykelställ skulle få bort 
samtliga cyklar från markplan, då många cyklar fortfarande skulle ställas där, men då 

på otillåtna platser. En viktig aspekt är att arbetsgivare i möjligaste mån erbjuder 

parkeringsalternativ för sina anställda. Dialog sker redan i dag med näringsidkare och 
fastighetsägare i centrum kring detta. Kommunen arbetar även med detta inom 

projektet Cykelvänlig arbetsplats, där arbetsgivare diplomeras utifrån särskilda 
kriterier om hur man underlättar för sina anställda att cykla till och från arbetsplatsen.  

Felparkerade cyklar i den offentliga miljön kan utgöra ett problem när det gäller 
framkomlighet, tillgänglighet och räddningsvägar. Problemet handlar dock framför allt 

om de cyklar som ställs utanför de avsedda platserna. Så länge cyklarna står i 
cykelställen utgör de inget direkt problem för framkomlighet och tillgänglighet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende. 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson   Mats Norrbom 

Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 

 



Uppsala, den 23 augusti 2017 

Motion av Mia Nordström (C) om förbättrad 
cykelinfrastruktur i Uppsala 

Centerpartiet arbetar för att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad. Det innebär inte bara 
rättigheter för cyklister utan även skyldigheter att följa trafikregler och att parkera schysst. 
Dessutom innebär det en trafiksäkerhetsrisk för bilar och gående när cyklar parkeras 
utanför cykelställ. Det är därför angeläget att etablera cykelgarage med högre kapacitet och 
säkerhet som på sikt kan ersätta en del av cykelställen utomhus. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige 

att kommunen ska intensifiera sitt arbete med att anlägga ett cykelgarage i närheten av 
resecentrum. 

att lättillgängliga cykelgarage på bottenplan ska ingå när kommunen bygger framtida 
parkeringsgarage för bilar. 

att cykelställ tas bort från offentliga miljöer i takt med att alternativa cykelparkeringar i 
närliggande parkeringshus kommer till. 

Mia Nordström (C) 

AIÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartik 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-17 

§ 60 

Motion av Mia Nordström (C) om förbättrad 
cykelinfrastruktur i Uppsala 

GSN-2019-1311 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att avslå förslaget om att cykelställ tas bort från offentliga miljöer i takt med 
alternativa cykelparkeringar i närliggande parkeringshus kommer till, 

att i övrigt besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 

Jonas Petersson (C) lämnar reservation till förmån försitt eget yrkande. 

Sammanfattning 

Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 6-7 november 2017 att 

• kommunen ska intensifiera sitt arbete med att anlägga ett cykelgarage i närheten av 
resecentrum, 

• lättillgängliga cykelgarage på bottenplan ska ingå när kommunen bygger framtida 
parkeringsgarage för bilar, 

• cykelställ tas bort från offentliga miljöer i takt med att alternativa cykelparkeringar i 
närliggande parkeringshus kommer till. 

Yrkanden 

Jonas Petersson (C) och Anna-Karin Vaz Contreiras yrkar bifall till hela motionen. 

Ordförande Rickard Malmström (M P) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot Jonas Peterssons (C) med fleras förslag. Gatu-
och samhällsmiljönämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 10 april 2018. 

Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden. 

Justejandes sign  Utdragsbestyrkande 

f 



Kommunhuset, Stationsgatan 12, 
k 18.10 

Malmström, oraför (
1 
 Jon Petersson, justerare nde 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Susanna Nordstrom, s kr terare 

2019-06-17 

ppsala.se  och 

Anslaget tas ner: 2019-07-17 

Uppsala 
kommun 
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Gatu- och sa mhällsmiljönämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-17 

Sammanträdesprotokoll 

Övriga deltagare: 

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 18:00 - 21:30 

Rickard Malmström (M P), ordf. 
Hilde Klasson (S), 1:e vice ordf. 
Jonas Petersson, 2:e vice ordf. 
Hannes Beckman (M) 
Andreas Hallin (S) 
Anna-Christina Alfredsson (S) 
Jens Nilsson (S) 
Susanne Eriksson (L) 
Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), 
tjänst. ers. 
Sara Gille (S), tjänstg. ers. 
Per Ekegren (L), tjänstg. ers. 
Magnus Malmström (V), tjänsg. ers. 
Per-Eric Rosen (MP), tjänsg. ers. 

Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Annila Bexelius, TF 
avdelningschef, Roger Lindström, områdeschef, Tove Västibacken, 
enhetschef, Patrik Österbring, enhetschef, Towa Widh, ekonom, Emma 
Högard, projektledare, Ca rin Börjesdotter, utvecklingsledare, Stefan 
Bergerstam, upphandlare, Agneta Säfsten, friluftsstrateg, Anton Berg, 
handläggare, Lotta Sederholm, föreningen för barn, ungdomar och vuxr 
med utvecklingsstörning (FUB), Thomas Kjellberg, FUB, Magnus Linden 
FUB 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Utses att justera: Jonas Petersson (C) Paragrafer: 53-64 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 

Datum: 
Protokollet finns 
tillgängligt på 

Underskrift:  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Gatu- och 

samhällsmiljönämnden Sista dag att överklaga 2019-07-16 
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