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Idrotts- och fritidsnämnden 

Motion av Stefan Hanna (C) om att främja cykelidrotten i 
Uppsala 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet 

Ärendet 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 6 november 2018 att Uppsala kommun ska utreda ett cykelcenter i Gränby i enlighet med 
motionens intention. 

Motionen återges som bilaga. 

Beredning 
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Föredragning 
Cykling är en populär motionsform. I den fritidsundersökning som idrotts- och 
fritidsnämnden genomförde 2015 framgick att landsvägscykling är den fjärde mest utövade 
motionsaktiviteten i Uppsala. Den föreningsorganiserade cyklingen inriktad mot tävling tycks 
dock ha minskat de senaste åren, åtminstone sett till antalet inrapporterade tillfällen och 
deltagare för lokalt aktivitetsstöd. I stället cyklar de flesta i spontan egenorganiserad form 
längs det allmänna vägnätet eller i terrängen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att ta fram underlag och att utreda kommunens 
behov av lokaler och anläggningar för idrott och fritid. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har en dialog med Uppsala cykelklubb om klubbens önskemål. 
Förvaltningen utreder möjliga platser där Uppsala cykelklubb i egen regi skulle kunna bygga 
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ett eget cykelcenter enligt deras vision, bl.a. i Gränby eller Gottsunda. Vilken plats som 
slutligen kan bli aktuell påverkas emellertid av kommunens möjlighet att upplåta mark för 
ändamålet. 

Som framgått ovan sker således redan en dialog i frågan, och någon utredning utöver det 
arbete som redan pågår är inte nödvändig. Motionen är därmed besvarad. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Stadsbyggnadsdirektör 
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Motion av Stefan Hanna (C) om att främja 
cykelidrotten i Uppsala 

Cykeln är ett viktigt fortskaffningsmedel i det moderna Sverige, inte minst i Uppsala 
kommun. I detta avseende är cykling mycket uppmärksammat och omdebatterat i 
Uppsalapolitiken. Alltför sällan ägnar vi emellertid cyklingen någon uppmärksamhet i 
kraft av att den är en idrott. 

Cykling är en utmärkt idrott för att träna såväl kondition som motorik och balans. För 
människor med ledproblematik, däribland många äldre, är cykling ett bra alternativ till 
löpning. För hela samhället är det positivt om fler lär sig att hantera och framföra en cykel 
säkert och effektivt. 

Upsala Cykelklubb driver sedan en tid tillbaka etableringen av ett cykelcenter på Gränby 
sportfält. Centerpartiet ställer sig positiva till denna ambition, som vi tror skulle kunna 
bidra till att stärka Uppsalas position som framgångsrik idrottsstad. Globalt sett är cylding 
en stor idrott. Några av världens mest ikoniska och uppmärksammade idrottsevenemang är 
cykeltävlingar, till exempel Tour de France och Giro d'Italia. 

Stora investeringar finns emellertid redan planerade inom kommunens idrottsinfrastruktur, 
varför det är oldart hur stor ekonomisk roll Uppsala kommun skulle kunna ta i en dylik 
satsning. Vii Centerpartiet vill därför se en utredning av vilka kostnader som skulle vara 
förknippade med ett cykelcenter i Gränby, vilka effekter detta torde kunna ge upphov till, 
samt vilka andra aktörer som skulle kunna tänkas vara intresserade av att bidra till 
etableringen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige 

att Uppsala kommun utreder ett cykelcenter i Gränby i enlighet med motionens intention. 
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