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Verksamhetsberättelse 2019–2020 
Förslag till årsmöte 2020-05-27 
 

Medlemmar våren 2020 
 
 Cykelstäder Cykelregioner Associerade medlemmar 
1. Malmö Region Uppsala NCC 
2. Lund Region Skåne Trivector 
3. Helsingborg Västra Götalandsregionen Tornet 
4. Halmstad Region Stockholm AFRY 
5. Göteborg  VTI Cykelcentrum 
6. Linköping  COWI 
7. Jönköping  Sweco 
8. Västerås  Technolution 
9. Eskilstuna  Ramboll 
10. Stockholm   
11. Uppsala   
12. Gävle   
13. Örebro   
14. Karlstad   
15. Sundsvall   
16. Luleå   
17. Umeå   
18. Karlskrona   
19. Motala   
20. Skövde   
21. Sollentuna   
22. Borås   
23. Varberg   
24. Sundbyberg   
25. Falkenberg   
26. Växjö   
27. Danderyd   
28.  Östersund   
29. Nacka   
30.  Falun   
31.  Trollhättan   
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Styrelse 
Moa Rasmusson, ordförande (L), Sollentuna 
Christina Bernhardsson, vice ordförande (S), Umeå 
Anders Samuelsson (C), Jönköping 
Rickard Malmström (MP), Uppsala 
Gustav Hemming (C) Region Stockholm 
Mats Werne (L), Helsingborg 
Ulrika Frick (MP), Västra Götalandsregionen 
Håkan Björklund (C), Halmstad 
Louise Eklund (L), Region Skåne 
 
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under verksamhetsåret. 

Valberedning   
Henrik Oretorp, C, Halmstad 
Emma Berginger, MP, Lund 

Revisorer 
Håkan Fjelner och Ulf Johansson, Finnhammars Revisionsbyrå 

Medlemsutveckling 
Under verksamhetsåret har 3 associerade medlemmar tillkommit. Inför årsmötet 2020 består 
föreningen av 31 kommuner, 4 regioner och 9 associerade medlemmar. 

Kunskapsutbyte 

Nätverksträffar 
Föreningen har under verksamhetsåret haft nätverksträffar i Helsingborg och i Göteborg.  

Forum 
Föreningens digitala forum Google groups är aktivt och ger medlemmarna ett lättillgängligt sätt att 
ställa frågor till varandra och utnyttja nätverkets samlade kunskap.  

Omvärldsbevakning och informationsspridning 
Inom nätverket sprids cykelrelaterade nyheter i forumet och via andra kanaler. 

Studieresa 
En studieresa till Belgien planerades under våren 2020 men har skjutits på framtiden på grund av 
covid-19. En kartläggning av lämpliga studieresmål har gjorts och spridits. 

Seminarier 
Föreningen har anordnat studietur i Stockholm för internationella delegater till Winter Cycling 
Congress i finska Joensuu.  
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Ett seminarium om cykling i Sverige anordnades för Nederländska delegationen vid den 
internationella trafiksäkerhetskonferensen i Stockholm, däribland Nederländernas infrastrukturminister 
och myndighetscheferna inom transportsektorn. 
 
Ett webbinarium om cykling mot enkelriktat anordnades i maj 2020.  

Föredrag 
Under verksamhetsåret har föreningen vid nio tillfällen hållit föredrag vid externa konferenser, 
seminarier och liknande, bland annat hos medlemmar som så önskat.  

Kunskapsstöd 
Föreningen har bistått kommuner, regioner och andra från Sverige och utomlands i olika frågor som 
kunskapsstöd. 

Samverkan 

Gemensamma kampanjer 
Föreningen har genomfört två gemensamma informationskampanjer riktade mot invånare med syfte 
att uppmärksamma cykling och höja dess status. Tema var barns cykling respektive vintercykling.  

Extern samverkan 
Föreningen är medlem i Svensk Cykling, 2030-sekretariatet och Generation pep. Samverkan har 
främst handlat om kunskapsutbyte och gemensamma insatser i arbetet med opinionsbildning.  
 
Cykelstäderna har varit representerade i Trafikanalys persontransportråd. 

Opinionsbildning 

Politiskt program 
Föreningen har under året arbetat med framtagandet av ett politiskt program som samlar viktiga 
frågor och anger hur de ska prioriteras.  

Kommunikation 
En ny kommunikationsstrategi ska tas fram och det arbetet har påbörjats. 
 
Hemsida, sociala medier och nyhetsbrev uppdateras löpande. Föreningen har intervjuats i flertalet 
externa medier. Betald annonsering har använts i vissa externa kanaler.  

Debattartiklar 
Tre debattartiklar har undertecknats i föreningens namn: om cykling i läroplanen, om vintercykling 
och om sänkt bashastighet. 

Rapporter och publikationer 
• Sammanställning av fakta och nyckeltal kring barns cyklande 
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• Cykling mot enkelriktat: litteraturstudie och expertintervjuer 
• Marknadsföringsfolder om Svenska Cykelstäder.  

Representation 
Vid flertalet seminarier, konferenser och liknande har föreningen närvarat. Vi har haft regelbundna 
personliga kontakter med myndigheter och beslutsfattare på nationell nivå. Riksdagens trafikutskott 
bjöd in oss i samband med årets cykelbetänkande och vi har en nära relation med Riksdagens 
cykelnätverk.  

Remissvar 
Till Skolverket inlämnades ett remissvar om nya läroplanen. Till Region Halland inlämnades ett 
uppmuntrande remissvar om att anta ett kvantifierat och tidsatt cykelandelsmål.  

Ordföranden har ordet 
Svenska Cykelstäder fortsätter att vara en förening som frekvent deltar i samhällsdebatten med 
ambitionen att öka andelen cyklister. Det handlar om möten med makthavare och myndigheter men 
även deltagande i seminarier. Glädjande nog ökar andelen medlemmar. 2019 fick vi tre nya 
associerade medlemmar. Därmed förstärks kompetensen och kunskapsutbytet ytterligare. 
 
En fråga som styrelsen valt att belysa särskilt under 2019 är folkhälsa. Vi anser att cykling borde 
vara ett självklart medel för att nå målet om förbättrad folkhälsa och kommer att fortsätta arbeta för 
att belysa det i debatten.  
 
Föreningen genomförde en mycket lyckad kampanj i samband med skolstarten – Låt barnen styra! 
Många barn vill cykla till skolan men tillåts inte göra det. Det kan bero på oro, att något ska hända 
barnet eller att trafikmiljön runt skolorna inte anses säker. Ambitionen är att kampanj i samband 
med skolstart ska vara årligen förekommande.  
 
Ett stort tack till alla som under 2019 arbetet för att få Sverige i rullning!  
 
Moa Rasmusson, ordförande 
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Styrelsen för Svenska Cykelstäder 2019–2020 
 
…................................... 
Moa Rasmusson (L), 
Sollentuna, ordförande  
 
 
 

…................................... 
Christina Bernhardsson (S), 
Umeå, vice ordf. 
 

…................................... 
Anders Samuelsson (C), 
Jönköping  
 

…................................... 
Rickard Malmström (MP), 
Uppsala 
 
 
 

…................................... 
Gustav Hemming (C) Region 
Stockholm 
 

…................................... 
Mats Werne (L), Helsingborg 

…................................... 
Ulrika Frick (MP), Västra 
Götalandsregionen 
 

…................................... 
Håkan Björklund (C), 
Halmstad 
 

…................................... 
Louise Eklund (L), Region 
Skåne 
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