
Hej! 
 
Jag tänkte på detta korta sätt sprida information i nätverket som jag fick idag vid en lunch som 
Åsa Torstensson och Leif Zetterberg höll med näringslivsföreträdare i Rosenbad. 
 
Det är möjligt att ni redan har fått den på annat håll, men det är ju bra om vi har samma info i 
vår verksamhet.  
 
 

1. Regeringen kommer i budgetpropositionen 22 september presentera en 
korttidssatsning på infrastrukturen 2009-2010, med objekt etc. Inriktningen är 
återhämtning av viktiga projekt som släpar, åtgärdande av flaskhalsar m.m.  

2. Infrastrukturpropositionens exakta datum är inte spikat, men den skall komma ”kort 
därefter”. I denna prop. tänker man sig långsiktsplaneringsramar, i vissa fall inriktning 
mot 2040(!), men inte objektsutpekande. Det skall ske först efter en ny vända på 
regional nivå, som skall avslutas med en fastställd plan i början av 2010.  

3. Miljöpropositionen kommer med stor sannolikhet inte att presenteras förrän efter nyår. 
Orsaken sägs vara behov av koppling till EU (jag antar Köpenhamnsmötet). Därmed 
blir avståndet så stort mellan propositionerna att man inte avser att samordna 
skrivningar etc.  

4. Under hösten pågår parallellt med detta en rad remisser som också kommer att 
behandlas under 2009 tillsammans med åtgärdsplaneringen. Det gäller nya 
transportpolitiska mål, vägavgifter/skatter m.m.  

 
Ministern och statssekreteraren uppmanade näringslivets företrädare att i debatten sprida sitt 
budskap om transporternas betydelse och transportsystemens funktion, som man menade 
fortfarande är för dåligt känt för många beslutsfattare på olika nivåer, och i media. Man 
menade att Näringsdepartementet har en god bild av behoven, men att det behövs understöd 
från näringslivet. Man inbjöd också att komma med konkreta förslag när det rör hur 
planeringsprocessen kan påskyndas, bl.a. vad gäller överklagandeprocessen. Slutligen inbjöds 
också näringslivet att fundera över hur europapolitiken på transportområdet kan förbättras. 
 
 
Vi kan väl försöka hålla varandra uppdaterade på detta enkla sätt även fortsättningsvis. Ni kan 
väl också fundera på om/när vi bör sätta ut ett möte i Nätverksgruppen.  
 
 
Hälsningar 
 


