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Fråga till Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande. 
 
 
1906 grundades Upsala Cykelklubb,  Sveriges äldsta aktiva cykelklubb. Klubben arrangerar också 
världens äldsta cykeltävling, Scandinavian Race och har även ambitionen att återkommande erbjuda 
Sveriges enda etapplopp för damer på världselitnivå.  
 
Uppsala kommun har under många år haft ambitionen att vara en ledande cykelkommun. Bland 
annat ur det perspektivet är det mycket positivt om kommunen säkerställer ett strukturellt 
samarbete med Upsala cykelklubb. Tidigare har ”Världsklass Uppsala” engagerat sig i samarbetet. 
Enligt uppgift lämnades samarbetet över från Destinationsbolaget till Idrott och fritidsnämnden för 
att säkerställa en mer långsiktig relation mellan cykelklubben och Uppsala kommun. Det är få årliga 
arrangemang i Uppsala som kan locka många internationella besökare i behov av flera dagars 
övernattningar och goda möjligheter för Uppsala att internationellt visa upp sin skönhet. Uppsala 
cycling race week är ett sådant arrangemang med stor turism potential. Arrangemanget lockar idag 
årligen cyklister och människor runt dem från cirka 30 nationer, från alla världsdelar. Scandinavian 
race är det lopp i Europa som årligen samlar flest nationer till start. Varje år blir det allt fler nationer 
som deltar och klubben får köpa in deras flaggor då kommunen saknar dem.  
 
Upsala cykelklubb är helt ideell och saknar idag en permanent plats för sin idrottsutövning. Ett 
strukturellt årligt samarbete mellan parterna kan tyckas självklart då kommunen både tillfälligt 
behöver upplåta gaturum och klubben behöver årligt stöd för att bygga upp cykelarenan samt för att 
skapa nödvändig säkerhet.  
 
Om jag förstår rätt är kommunens stöd till arrangemanget nu kraftigt reducerat och hotar att bland 
annat ställa in satsningarna på etapploppet för damer.  
 
Utifrån ovan frågar jag kommunstyrelsens ordförande, Erik Pelling, följande: 
  
 - Anser Uppsala kommun fortfarande att det är viktigt att bland annat ekonomiskt stötta Upsala 
cykelklubbs årliga projekt Uppsala cycling race week? 
  
 - Är det inte lämpligt med ett flerårigt samarbetsavtal med Upsala cykelklubb kopplat till detta årliga 
internationella arrangemang? 
 
- Anser du att det är önskvärt att även ett etapplopp för damer blir en del av detta årligt 
återkommande arrangemang? 
 
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
Politiskt obunden  
 


