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Kommunstyrelsen 

Studieresa med Spårvagnsstäderna i maj 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att fyra ledamöter i kommunstyrelsen, varav två från majoriteten och två från oppositionen, 
bereds möjlighet att delta i studieresa till England med Spårvagnsstäderna i enlighet med 
föredragningen.  
 
Ärendet 
Som medlem i föreningen Spårvagnsstäderna har Uppsala kommun inbjudits att delta i en 
studieresa till England i föreningens regi den 2-4 maj 2018.  
 
Innehållet presenteras på Spårvagnsstädernas hemsida: 
http://www.sparvagnsstaderna.se/studieresa2018 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 
 
Föredragning 
Spårvagnsstäderna är en förening som arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. 
Föreningen bildades 2009 och Uppsala kommun är medlem genom beslut i kommunstyrelsen 
i mars 2011. Organisationen förmedlar kunskap om spårväg och stimulerar till samarbete 
kring utbyggnader. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. 
 
Målen för studieresan har valts ut med svenska förutsättningar i åtanke och vill visa på 
mångfalden och utmaningarna i olika sorters spårvagnssystem. Besök kommer att ske i 
Manchester, Birmingham och Nottingham. Deltagarna kommer att få veta mer om 
kontaktledningslösa system, regionala trafiklösningar och hur järnvägssystem konverterats till 
stadsspårväg. Programmet riktar sig främst till beslutsfattare, tjänstepersoner eller på annat 
sätt aktiva inom spårvägssektorn. 
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Genom överenskommelse med Region Uppsala och avtal med staten som godkändes i 
kommunstyrelsen i december 2017 är den strategiska inriktningen för det framtida kollektiva 
transportsystemet i Uppsala tätort att bygga spårväg. 
 
Kostnaden för deltagande på resan är maximalt 21 000 kronor per person, men förväntas bli 
lägre då den är beroende av hur många deltagare som Spårvagnsstäderna samlar till resan. I 
avgiften ingår boende, måltider och transporter. Flygresa till England ingår inte men bedöms 
kosta cirka 3 000 kronor per person tur och retur. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för deltagandet på resan beräknas rymmas inom 100 000 kronor. Kostnaden 
belastar kommunstyrelsens anslag för internationella kontakter.  
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