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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-11-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 346

Svar på mot ion om långsikt igt samarbete med
Upsala cykelklubb från Stefan Hanna (-)

KSN-2019-1199

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckts vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 25 mars 2019

att Uppsala kommun tecknar ett flerårigt samarbetsavtal med Upsala cykelklubb
kopplat till deras aktiviteter under Uppsala cycling race week, samt

att Uppsala kommun kraftsamlar samtliga större årliga cykelarrangemang under en
vecka.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 28 oktober 2020
Bilaga 1, Motion om långsiktigt samarbete med Upsala cykelklubb av Stefan
Hanna (-)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från Idrotts-och fritidsnämnden 24 augusti 2020 §
64

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag i övrigt mot avslag och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om långsiktigt samarbete med 
Upsala cykelklubb från Stefan Hanna (-)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckts vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 25 mars 2019   

att Uppsala kommun tecknar ett flerårigt samarbetsavtal med Upsala cykelklubb 

kopplat till deras aktiviteter under Uppsala cycling race week, samt  

att Uppsala kommun kraftsamlar samtliga större årliga cykelarrangemang under en 

vecka. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret och 
Destination Uppsala AB (DUAB). Idrotts- och fritidsnämnden behandlade 

motionssvaret vid sitt sammanträde 24 augusti 2020 (§ 64), och ställde sig bakom 
förslag till beslut efter en redaktionell ändring. Barn-, jämställdhets- och 

näringslivsperspektiven har beaktats i beredningen av ärendet.  

Föredragning 

Idrotts- och fritidsnämnden har under 2019 tecknat ett treårigt samarbetsavtal med 

Upsala cykelklubb. Avtalet är ett jämställdhetsstöd för att hjälpa klubben att utveckla 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-10-28 KSN-2019-1199 

  
Handläggare:  

Dan Eriksson 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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satsningen på Tour of Uppsala, som är Sveriges enda etapplopp för världseliten på 
damsidan. Stödet uppgår till 100 000 kronor per år.  

Idrott- och fritidsnämnden och DUAB samverkar kring cykelevenemang och även vid 
de flesta andra evenemang för bästa möjliga helhetsbild och insats. DUABs stöd ska 
primärt generera intäkter till lokalt näringsliv via tillresta besökare.  

DUAB har i uppdrag att ge råd och stöd i planering och kring tidpunkt för evenemang i 

förhållande till annan publik aktivitet och andra evenemang. DUAB äger dock inte 
något av cykelevenemangen och kan inte ta beslut som faller inom 
evenemangsarrangörernas ledning och samordning, till exempel om tidpunkt för 
evenemangen.  

Motionen anses därmed besvarad.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 28 oktober 2020 

• Bilaga 1, Motion om långsiktigt samarbete med Upsala cykelklubb av Stefan 
Hanna (-) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från Idrotts- och fritidsnämnden 24 augusti 2020 § 

64 

 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 

Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
 



      2019-03-19 
Motion Långsiktigt samarbetsavtal med Upsala cykelklubb 
 
 
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.  
 
Uppsala har få liknande årliga arrangemang med stor besökspotential från hela världen. Kommunen 
behöver bättre vårda denna föreningsrelation, och denna utvecklingsbara turistaktivitet. Jag anser 
inte att det är respektfullt mot den ideella föreningen att kommunen saknar ett flerårigt 
samarbetsavtal med föreningen. Ett flerårigt samarbetsavtal skapar betydligt större möjligheter att 
kraftigt utöka deltagandet från andra länder. Det är inte bara värdefullt för turistnäringen utan också 
för Uppsalas övriga internationella handelsutbyten.  
 
Utifrån ovan yrkar jag följande: 
  
 Att Uppsala kommun tecknar ett flerårigt samarbetsavtal med Upsala cykelklubb kopplat till deras 
aktiviteter under Uppsala cycling race week. 
  
Att Uppsala kommun kraftsamlar samtliga större årliga cykelarrangemang under en vecka. 
 
 
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
Politiskt obunden  
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Idrotts-och fritidsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-08-24

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 64

Svar på mot ion om långsikt igt samarbete med
Upsala cykelklubb från Stefan Hanna (-)

IFN-2020-00126

Beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktigebesluta

1. att efter redaktionell ändring i sjätte stycket på sidan 2, besvara motionen med
föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckts vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 25 mars 2019

att Uppsala kommun tecknar ett flerårigt samarbetsavtal med Upsala cykelklubb
kopplat till deras aktiviteter under Uppsala cycling race week, samt

att Uppsala kommun kraftsamlar samtliga större årliga cykelarrangemang under en
vecka.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2020
Bilaga 1, Motion om långsiktigt samarbete med Upsala cykelklubb av Stefan
Hanna (-)
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