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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Maurizio Freddo 
0171626898 
maurizio.freddo@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Medlemskap i Svenska cykelstäder 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Tekniska nämnden beslutar om att Enköpings kommun blir medlem i föreningen 
Svenska cykelstäder. 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun har ett uttalat mål om att öka andelen resor som görs med 
cykel och har en antagen gång- och cykelplan. I gång- och cykelplanen står det att 
kommunen ska arbeta med både beteendepåverkande insatser och fysiska 
åtgärder. Genom att bli medlem i Svenska cykelstäder kan Enköping få tillgång till 
en viktig plattform för kunskapsutbyte, informationsmaterial för kampanjer samt 
stödjer föreningens arbete för att förbättra cykelförutsättningar i Sverige. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Ett medlemskap förutsätter att en kommun har tagit ett politiskt beslut om detta. 
Därför föreslår förvaltningen att tekniska nämnden beslutar att Enköpings kommun 
blir medlem i föreningen Svenska cykelstäder.  

Om Svenska cykelstäder 
Svenska cykelstäder är en förening som startades år 2015 av flera svenska 
kommuner och organisationer. Antalet medlemmar har under åren ökat till dagens 
35 kommuner, 6 regioner och 7 associerade medlemmar, exempelvis 
Cykelfrämjandet. 

Svenska cykelstäders målsättning är att öka andelen cykelresor, förbättra 
förutsättningarna för att cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som 
är aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå. 
Föreningen engagerar sig i cykeldebatten och bidrar med underlag till politiska 
beslut som rör cykelfrågor 

Varför Enköpings kommun ska bli medlem i Svenska cykelstäder 
Genom att vara medlem i Svenska cykelstäder får Enköpings kommun möjlighet till 
att utbyta kunskap och få tillgång till expertkunskap samt forskning inom 
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cykelområdet. Genom medlemskapet kan Enköpings kommun också få tillgång till 
stor mängd material att använda i kommunikationskampanjer och 
beteendepåverkande insatser. 

Kostnad 
Medlemskapet kostar 20 000 kr per kalenderår för kommuner som har färre än 100 
000 invånare. 

 
 
 
Jörgen Wihlner 
Park- och gatuchef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Maurizio Freddo 
Trafikplanerare 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Svenska cykelstäder


	Tjänsteskrivelse.docx
	Medlemskap i Svenska cykelstäder
	Förslag till beslut
	Förslag till nämnden

	Beskrivning av ärendet
	Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning




