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Medlemskap svenska cykelstäder  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att söka medlemskap i föreningen svenska cykelstäder, 
 
att kommunens kostnader för medlemskapet belastar gatu- och samhällsmiljönämnden, samt 
 
att till ledamot i föreningens styrelse till och med 2019 års årsmöte nominera Johan 
Lundqvist (MP) 
 
Ärendet 
Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) har vid sammanträde den 8 april 2015 föreslagit 
kommunstyrelsen besluta att Uppsala kommun blir medlem i föreningen svenska cykelstäder 
och att en ledamot från GSN nomineras till en plats i föreningens styrelse. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse är återgiven i protokollets sammanfattning. 
Bilaga 1  
 
Föredragning 
Som framgår av nämndens skrivelse är föreningen en utveckling av ett nätverk i vilket kommunen 
deltagit. Det är därför naturligt att Uppsala kommun är medlem i föreningen.  
 
Föreningens första årsmöte var den 4 maj. Av mötet antagna stadgar  återges i bilaga 2 Av dessa 
framgår att Svenska Cykelstäder har målsättningen att öka andelen cyklande och förbättra för 
cyklister i svenska kommuner samt att statusen för cyklingen höjs i det kommunala arbetet. 
 
Årsmöte invalde Johan Lundkvist, ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden, i styrelsen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i tjänstemannanätverk som stödjer arbetet. 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



 
Då föreningen arbetar med frågor för vilka GSN har ansvaret är det naturligt att kostnaderna för 
deltagande belastar nämnden. Kommunstyrelsen föreslås svara för nominering av kommunens 
representanter för att hålla samman val av kommunens representanter i utomstående organ. 
 
Ekonomiska konskevenser 
Medlemskapet kostar för närvarande 15 000 kr/år. Till det kommer kostnader för förtroendevald och 
deltagande tjänstemän. Dessa belastar GSN.  
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
 



11(16) 

Uppsala 
• " K O M M U NK O M M U N GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-08 

§49

Medlemskap svenska cykelstäder 
GSN-2015-0340 

U P P S A L A K O M M U N S T Y R E L S E 

ink 2015 -04- 1 5 
Diarienr. g^y T o ^ p f t ^ 

A\ 0O\ 
Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att Uppsala kommun blir medlem i föreningen svenska cykelstäder, 

att en ledamot från gatu- och samhällmiljönämnden nomineras t i l l en plats i föreningens styrelse. 

Sammanfattning 
Under våren 2014 mottog Uppsala kommun en förfrågan från organisationerna Svensk cykling och 
Cykelfrämjandet om att vara delaktig i uppbyggnadsfasen av ett nytt cykelnätverk vid namn 
Svenska cykelstäder. I samband med detta utsågs en tjänsteman på kontoret att tillsammans med 
dåvarande gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande representera Uppsala kommun. 

Syftet med nätverket är att de organisationer, forskningsinstitut och kommuner som arbetar mycket 
aktivt för att få fler att välja cykeln som det naturliga transportmedlet vid korta och medellånga 
resor gemensamt ska samverka för att de insatser som genomförs ska få så stor spridning och effekt 
som möjligt. Efter ett halvår med diskussioner inom nätverket innefattande bland annat två 
nätverksträffar (i Stockholm och Malmö) är nu förslaget att en förening bildas och att en styrelse 
samt arbetsgrupp tillsätts. 

I början av 2015 mottog Uppsala kommun en förfrågan om att bli medlem i denna förening som 
inledningsvis kommer att bestå av representanter från totalt 17 svenska kommuner som arbetar 
mycket aktivt för att främja cykling. Medlemsavgiften för 2015 är 15 000 kronor. 

Efter kontakt med organisationen Svensk cykling som för närvarande administrerar arbetet har det 
framkommit att samtliga kommuner som tillfrågats ställts sig positiva till ett medlemskap och att 
många av dessa också nominerat någon av sina politiker t i l l styrelsen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 11 mars 2015 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Justerandes sign 

/0^ 
Utdragsbestyrkande 

Bilaga 1
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GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-08 

Bergius, Stationsgatan 12 klockan 18:00-20.50 

Johan Lundqvist (MP), ordf. 
Hilde Klasson (S), l:e v. ordf. 
Mia Nordström (C), 2:e vice ordf 
Patrik Hedlund (S) 
Kia Alfredsson (S) 
Klara Eliström (MP) 
Fredrik Hällor (V) 
Louise Landerholm Bill (M) 
Hannes Beckman (M) 
Stojka Lakic (FP) 
lan Engblom Wallberg (KD) jäv 
§48 

Ersättare: Andreas Hallin (S) 
Jens Nilsson (S) 
Sofi Johansson (MP) 
Bodil Bmtemark (V) 
Mats Gyllander (M) tjg § 48 
Henrik Ottosson (FP) 

Tjänstemän: Michael Eriksson, avdelningschef, Barbro Rinander, ekonomichef, Anna Bittner HR-
direktör, Marie-Louise Lindh, arbetsmiljöstrateg, Margareta Svenningsson HR-chef, 
Mario Rivera, projektledare, Ola Kahlström, strategisk samhällsplanerare, Göran Carlén, 
processansvarig, Karin Åkerblom, processledare, Nina Gustafsson Hassaine, planerare 
Uppsala Parkerings AB, Sofia Gjerstad, Patric Andersson, Ann-Britt Ådegren, 
enhetschefer, Ingemar Carlsson, stadsträdgårdsmästare, Sara Östberg, nämndsekreterare. 

Utses att justera: Mia Nordström (C) Paragrafer: 39 — 52, 55 

Justeringens 
plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningpn 14 april 2015 

(Mia Nordströn/justerare Jph tn Lundqvist, prdförpnde 

W f t d ® ± 0 \ 
Sara Östberg sekreterare s 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
8 april 2015 
15 april 2015 Sista dag för överklagande: 6 maj 2015 

Datum för anslags nedtagande: 7 maj 2015 

Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 
r"\ i i 

Underskrift: .C/U&L 

Utdragsbestyrkande 



Stadgar för Svenska Cykelstäder 
§ 1. Namn & Säte 

Organisationens namn ska vara Svenska Cykelstäder och ”Cykelstäderna” 

Föreningens Säte är Stockholm. 

§2. Ändamål 

Svenska Cykelstäder har målsättningen att öka andelen cykelresor och förbättra för cyklister i svenska 
kommuner samt att statusen för cyklingen höjs i det kommunala arbetet.  

Räkenskapsåret ska vara kalenderår. 

Styrelsen äger uppdra åt utomstående person, organisation eller företag att fungera som föreningens kansli samt 
ombesörjer förvaltningen av föreningens ekonomiska angelägenheter mot särskild ersättning.  

Svenska Cykelstäder skall verka för sitt ändamål bland annat genom 

 att i föreningen dela idéer, information och metoder,
 att sprida erfarenheter om cyklingens förmåga att skapa attraktiva städer, stärka ekonomin, förbättra

miljön och främja social utveckling.
 att bidra till utbyte av kunskap och erfarenheter om hur man utformar kostnadseffektiv

cykelinfrastruktur,
 att verka för ökad forskning om cykling, samt
 att bidra med underlag till politiska beslut som rör cykelfrågor.

Svenska Cykelstäder ska höja statusen bland medverkande kommuner och de som vill bli medlemmar.   

Till bestridande av föreningens allmänna kostnader utgår en medlemsavgift vars storlek fastställs av årsmötet. 

§3. Medlemskap 

Medlemskap i föreningen kan erhållas av svenska kommuner. 

Vilka krav och kriterier som ska uppfyllas för att kunna vinna medlemskap beslutas av årsmötet på förslag av 
styrelsen.  

Medlemskap avser kalenderår. Beslutade avgifter ska vara erlagda för att medlemskap ska beviljas. 

§4. Medlemskapets upphörande 

Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning. 

Utträde sker efter skriftlig anmälan till förenings sekretariat minst sex (6) månader före det årsskifte, vid vilket 
medlemskapet ska upphöra.  

Medlem, som inte uppfyller sina åligganden eller som av andra skäl bör uteslutas ur föreningen, kan med 
omedelbar verkan uteslutas genom beslut av föreningens styrelse. För sådant beslut fordras dock 2/3 majoritet av 
vid styrelsemötet närvarande medlemmar. Ingen är vid medlemskapets upphörande berättigad till del i 
föreningens tillgångar. 

§5. Styrelse 

Bilaga 2



   

Föreningens styrelse består av minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter varav en ordförande och en vice 
ordförande. Antalet ledamöter fastställs vid ordinarie årsmöte. Styrelsen, vars säte är i Stockholm, väljs på 
föreningens ordinarie årsmöte. 

Styrelseordföranden och ledamöterna väljs på ett år.  

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

Om föreningen har tjänstemän (kansli) ingår dessa inte i styrelsen men kan vara närvarande och föredragande 
under styrelsemöten, års- och föreningsmöten. 

 

§6. Styrelsens åligganden 

Styrelsen åligger: 

 att besluta om frågor angående medlemskap i föreningen, 
 att förbereda övriga frågor som är beroende av beslut vid årsmöte, 
 att tillse att alla föreningens beslut verkställs. 
 Att anordna referensgrupper och seminarier. 
 att ansvara för föreningens medel samt låta föra föreningens räkenskaper, vilka ska avslutas per 

kalenderår,  
 att avge förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning samt utarbeta budgetförslag 
 att vid behov utse tjänstemän (kansli), som ska biträda styrelsen att handha föreningens angelägenheter i 

enlighet med beslutad budget vid årsmöte. 
 

§7. Sammanträden 

Ordinarie årsmöte hålls årligen under 1:a halvåret på tid och plats efter beslut av styrelsen.  

Extra årsmöte eller föreningsmöte sammankallas om styrelsen eller minst en tredjedel av föreningens 
medlemmar så begär. 

Styrelsen sammanträder minst 2 gånger per år. Justerat protokoll ska distribueras senast fjorton (14) dagar efter 
styrelsesammanträdet till styrelsemedlemmarna och medlemmsorganisationer. 

Kallelse till årsmöte, extra årsmöte samt föreningsmöte ska ske skriftligen senast fjorton dagar före 
sammanträdet. 

Vid ordinarie årsmötet ska bl.a. följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande på mötet 
2. Val av en person att jämte mötesordföranden justera protokollet 
3. Fråga om mötet tillkommit enligt stadgarna 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelserna 
6. Godkännande av resultat- och balansräkning 
7. Beslut beträffande vinst eller förlust enligt balansräkningen 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
10. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter 
11. Val av revisor och revisorssuppleanter 
12. Fastställande av budget för kommande år och beslut om medlemsavgifter 
13. Fastställande av arbetsprogram för kommande år 
14. Firmateckning 
15. Beslut om ev. ersättning till ordförande eller andra representanter 
16. Val av valberedning 
17. Övriga frågor  

 

§8. Avgifter 

Beslut om föreningens medlemsavgifter fattas på ordinarie årsmöte.  

 



   

§9. Valberedning 

En valberedning ska utses på ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av två (2) personer, varav en 
sammankallande.  

 

§10. Firmateckning 

Styrelsen beslutar om vem eller vilka som tecknar föreningens firma. 

 

§11. Revision 

Förenings förvaltning och räkenskaper granskas av en auktoriserad revisor. Denne, samt en suppleant, ska utses 
vid ordinarie årsmöte. 

 

§12. Val och voteringar 

Vid val och voteringar vid års- och föreningsmöten äger varje medlem en röst. Om medlem representeras av mer 
än en person, får samtliga delta i diskussionen men endast en av dem rösta. 

Val och voteringar sker öppet, om inte medlem begär sluten omröstning. 

Vid omröstning såväl inom styrelsen som vid års- och föreningsmöten träffas beslut genom enkel majoritet, om 
inte stadgarna föreskriver annat. 

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

 

§13. Stadgeändring 

Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske på årsmöte, till vilket kallelse med uppgift om stadgeändringen 
tillställs medlemmarna senast fjorton (14) dagar före sammanträdet. 

 

§14. Föreningens upphörande 

Beslut om föreningens upphörande kräver: 

A. ett enhälligt beslut av samtliga medlemmar, 

B. eller att beslut fattas vid två på varandra följande årsmöten eller föreningsmöten med minst en månads 
mellanrum och då med ¾ majoritet av närvarande medlemmar,  

C. samt att beslut samtidigt tas om hanteringen av föreningens tillgångar och skulder. 

 

 

 

Antagna på Årsmötet den 4 maj 2015 
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