
 

Region Värmland arbetar för ett skönare liv i Värmland. Målet är tillväxt och hållbar utveckling 

 

TID 

23 september 

Kl 10.00-15.00 

kaffe fr. 9.30 

PLATS 
Stadshuset Arvika,  
Östra Esplanaden 5, Arvika 

OBS! 

SISTA ANMÄLNINGSDAG 
4 september 

KURSNUMMER 
15-15-125 

OM LÄNSDELSMÖTE 

Region Värmland och Trafikverket bjuder in till länsdelsmöte i västra 

länsdelen. Länsdelsmötet är ett samverkansmöte om 

samhällsplanerings-, kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor.  Här erbjuds 

möjlighet att diskutera vad som är viktigt för västra Värmlands 

utveckling, förutsättningar och möjligheter, samt koppling mot regional 

och nationell utveckling. 

Mötet inleds med information från Trafikverket, Region Värmland och 

Länsstyrelsen. Efter lunch fokuserar vi på kommunernas planer. Varje 

kommun ges då möjlighet att berätta om sina mål, framtida planer och 

utmaningar med fokus på infrastruktur, transporter, bredband och andra 

närliggande utvecklingsfrågor, samt hur man samverkar med andra 

kommuner och intressenter för att uppnå dessa. 

Utfall och planering framåt i regional och nationell plan, redovisad för 

Regionstyrelsen i maj, bifogas inbjudan. 

MÅLGRUPP 

Inbjudan vänder sig till tjänstemän och politiker i kommunerna som 

arbetar med frågor som rör infrastruktur, transporter och 

kommunikationer. 

KONTAKTPERSONER 

Carina Gottfridsson, 010-123 25 13 

carina.gottfridsson@trafikverket.se 

Sara Johansson, 054-701 10 41 

sara.johansson@regionvarmland.se 

Mattias Landin, 054-701 11 02 

mattias.landin@regionvarmland.se 

 

ANMÄLAN 

Gör din anmälan till Länsdelsmöte här  

Administrativa frågor Johanna Berglind de Backer, 054-701 10 09 

 

            

PUL 
Du har i och med din anmälan 
godkänt att Region Värmland noterar 
dig i sitt kursadministrativa program, 
enligt Personuppgiftslagen. 

Inbjudan till 

LÄNSDELSMÖTE 
Samverkansmöte om samhällsplanering-, kollektivtrafik och 
infrastrukturfrågor 

mailto:carina.gottfridsson@trafikverket.se
mailto:sara.johansson@regionvarmland.se
mailto:mattias.landin@regionvarmland.se
http://www.regionvarmland.info/event_manager/index.php?entryPoint=register&default_lang=sv_SE&emevent_id=29a60bea-8a01-12ea-27d8-55910b0043a7
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PROGRAM 

 

09.30 Kaffe  

10.00 Inledning, Värdkommun, Tomas Riste, Håkan Wennerström 

10.10 Myndigheterna informerar, Moderator Håkan Wennerström 

Planering, prioritering och genomförande av planer - Länsdelskarta 

 Aktuellt i länsdelen utifrån våra transportplanen 

 Inriktningsplanering och kommande revidering av planerna 

 Regionala transportgruppen 

 Åtgärdsvalsstudier 

Kollektivtrafik 

 Resvaneundersökning 2014  

 Regionalt trafikförsörjningsprogram 

 Kollektivtrafik, planeringsprocess och samordningsvinster 

Kommunal planering 

 Länsstyrelsens roll, Bostadsförsörjning, Planeringsunderlag 

 STRADA – Trafiksäkerhet som planeringsunderlag 

 Kommunernas input till Regional transportgruppen 

 

12.00  Gemensam lunch 

13.00  Kommunerna informerar, Moderator Marcus Smedman   

 Arvika kommun – 15 min 

 Eda kommun – 15 min 

 Årjängs kommun – 15 min 

 Säffle kommun – 15 min 

14.15 Frågor och diskussion, Tomas Riste, Håkan Wennerström 

14.50 Avslutande reflektioner, Värdkommun, Tomas Riste, Håkan Wennerström 

15.00 Avslut 

 

 


