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Svar på motion om värdskap för Tour de Francesträcka i Stockholm
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Christina Heglert

Jan Hellström

Stadsdelsdirektör

Tf. Avdelningschef

Sammanfattning
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har fått ”Motion om värdskap
för Tour de France-sträcka i Stockholm” på remiss. Motionen är
författad av Richard Bengtsson (L) och Rasmus Jonlund (L).
Utifrån ett verksamhetsperspektiv har förvaltningen inget att anföra
angående motionens förslag. Förvaltningen väljer dock att göra
vissa påpekanden inför den fortsatta handläggningen av motionen.
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Ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har mottagit en remiss på
motionen: ”Motion om värdskap för Tour de France-sträcka i
Stockholm”. Motionen är författad av Richard Bengtsson (L) och
Rasmus Jonlund (L).
Skribenterna konstaterar att cykelintresset har ökat kraftigt och att
staden satsar på att utveckla cykling som transportmedel. För att
stimulera cyklingen som motionsform och för att stärka stadens
profil som evenemangsstad föreslår skribenterna att Stockholm ska
ansöka om att få arrangera en etapp av cykelloppet Tour de France.
Skribenterna föreslår att arrangemanget genomförs i samarbete med
näringslivet som också är med och delar på kostnaderna.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för stöd och processer.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har utifrån ett verksamhetsperspektiv inget emot att
staden ansöker om att arrangera en etapp i cykelloppet Tour de
France. Förvaltningen väljer dock att inför den fortsatta
handläggningen påpeka följande:
Skribenterna grundar sitt resonemang på konstaterandet att cykling
som företeelse har ökat markant på senare år, både som
idrottsaktivitet och som transportmedel. I sammanhanget bör det
dock tydliggöras att ökningen i antal tävlande inom cykelsporten
främst utgörs av tävlande på motionsnivå. Det förekommer
knappast cykeltävlingar riktade mot professionella cykellag i
Sverige idag och svenskt deltagande i professionella, internationella
cykelsamanhang är mycket begränsat. Därtill kommer att
medierapporteringen är mycket blygsam, de internationellt stora
etapploppen går endast att följa via betal-tv eller betaltjänster på
nätet.
Med hänvisning till ovanstående kan det vara svårt att hitta extern
finansiering via sponsorer och liknande, -professionell cykling har
för svag förankring i Sverige och utgör därför sannolikt inte ett
tillräckligt attraktivt sponsringsobjekt.
Med ovanstående kommentarer lämnar förvaltningen till
kommunstyrelsen att ta ställning till om det ankommer på staden att
verka för att utveckla och främja intresset för professionell
tävlingscykling i Sverige.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

Bilagor
Motion om värdskap för Tour de France-sträcka i Stockholm

