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Verksamhetsberättelse Svenska Cykelstäder 2016–2017 
 
Period 2016-05-23 till 2017-05-08 
Antal medlemmar: 22 st 
Medlemsavgift: 15 000 kr 
Servicebolag: Branschbolaget Sverige AB & Cykelkonsulterna AB 
Revisor: Håkan Fjelner, Finnhammars Revisionsbyrå 
 
Styrelse 
Ordförande  

Henrik Oretorp, C, Halmstad    
(valdes vid extra föreningsstämma den 4 oktober, efter att ordförande 
Karolina Skog (Mp) Malmö, avgått den 25 maj i samband med utnämningen 
till Sveriges Miljöminister.) 

Vice Ordf.   
Emma Berginger, Mp, Lund (från 4 oktober, tidigare styrelseledamot) 

Ledamöter   
Hanna-Victoria Mörck, V, Uppsala 
Thomas Rödin, Mp, Helsingborg 
Mikael Vilbaste, Mp, Västerås 
Lenita Ericsson, S, Luleå 
Johan Nyhus, S, Göteborg 
Moa Rasmusson, C, Sollentuna (valdes på extraföreningsstämma 4 oktober) 
Anders Samuelsson, C, Jönköping (valdes på extraföreningsstämma 4 
oktober) 
 
Ann-Helen Persson, C, Gävle och Karolina Skog, Mp, Malmö avgick under 
året. 

 
Valberedning   

Roger Persson, Mp, Gävle 
 Madeleine Håkansson, tjänsteman, Gävle 
  
Verksamhet 2016–2017 
I samband med årsmötet i Gävle den 23 maj 2016 genomfördes ett arbetsmöte. 
Arbetsgruppen för cykelkampanj enades om att genomföra en kampanj under 2016. 
Arbetsgruppen för cykelöverfarter diskuterade erfarenheter och utmaningar, liksom en 
möjlig informationskampanj och lobbying mot SKL och Trafikverket för fasta riktlinjer. 
  
Mötet besöktes av:  
Annelie Evers och Lena Furuhovde från NCC  
Jan Andersson från VTI 
Maja Lagercrantz och Lina E. Johansson med boken CYKLA! – två hjul som förändrar 
världen  
 
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten och arbetat enligt 
verksamhetsplanen som beslutades vid årsmötet.   
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Föreningen ansökte och erhöll den 1 augusti F-skattsedel för föreningen.  
 
Styrelsen har tagit fram en anmälningsblankett för nya medlemmar, samt för årsmötet 
lagt fram förslag till nya stadgar för föreningen som godkänner associerade medlemmar. 
Styrelsen har också jobbat aktivt med att rekrytera nya medlemskommuner ledande 
inom vardagscykling.  
 
Styrelsen publicerade under året 3 debattartiklar, som bland annat publicerats i Svenska 
Dagbladet, Dagens Samhälle och ett antal lokala tidningar.  
 
Styrelsen har också tagit fram en kommunikationsplan och under året löpande utvecklat 
och uppdaterat hemsida, sociala mediekanaler samt forumet, som numera finns på 
Facebook. 
 
Den 5 oktober ordnade föreningen ett arbetsmöte i Stockholm i samband med Trafik- 
och Gatudagarna.  
Mötet besöktes av:  
Jonas Bergström, från Giro di Stil/Burson Marsteller 
Erik Stigell, Trivector  
Teo Enlund från KTH/"Ett bilfritt år"  
Erik Levander, SKL   
Svante Berg, Movea 
 
På mötet delade också erfarenheter med varandra genom att Malmö Stad berättade om 
sina erfarenheter kring cykelöverfarter/passager. Liksom Jönköpingskommun berättade 
om förmånscyklar. 
 
Den 16 november träffade föreningen Riksdagens Cykelnätverk där man lyfte 
medlemskommunen Jönköping succé med förmånscyklar genom en presentation av 
projektledare Olle Gustavsson. Presentationen följdes av en debatt kring infrastruktur, 
reseavdraget, och ökat cyklande. Under dagen gjordes också ett studiebesök vid det nya 
cykelgaraget vid Odenplan i Stockholm. 
 
Föreningens tjugoandra medlemskommun beslutade styrelsen att välkomna den 10 
februari: Borås stad! 
 
Den 1 mars var föreningen återigen inbjudna till en träff med Riksdagens Cykelnätverk 
där man fokuserade på diskussioner kring infrastruktur. Närvarande på träffen med 
anföranden var Jarl Hammarkvist från Trafikverket, Miljöminister Karolina Skog, Mp, 
politiskt sakkunnig Lorentz Tovatt samt Pelle Envall från Trafikutredningsbyrån.   
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Ordföranden har ordet 
Under året 2016 har styrelsen fokuserat på att göra vårt varumärke mer känt genom 
att ta plats i debattspalterna runtomkring i Sverige. Ett par artiklar har också kommit ut 
i nationellt media och överlag känner vi ett ökat intresse av vad Svenska Cykelstäder 
tycker i cykelfrågor. Intresset från fler kommuner att bli medlemmar har ökat och under 
2017 kommer styrelsen värva fler medlemskommuner samt att få igång mer aktivitet i 
våra arbetsgrupper. 
 
Henrik Oretorp, ordförande 
 
 
Styrelsen för Svenska Cykelstäder 2016–2017 
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