Minnesanteckningar från ITS råd
Datum: 2010-11-17
Plats: Lokal Castor, Drottninggatan 21, Stockholm
Närvarande: Lena Erixon, Mari-Louise Lundgren, Lars Darin, Birger Höök, Ove Pettersson, AnnCatrine Zetterdahl, Lars-Bertil Ekman, Samuel Henningsson, Gunilla Glasare, Charlotta Sund, Jessica
Levin, Charlotte Wäreborn-Schultz, Peter Värbrand, Göran Marby, Thomas Ivarsson, Björn
Vahlström, Eva Schelin, Alf Petersson, Karin Hård, Lars Eriksson, Stig Luttinger

1. Björn Vahlström, dagens mötesordförande hälsade välkommen till det andra mötet i rådet.
2. Fotograferingen skjuts fram till nästa möte den 16 februari 2011.
3. Dagordningen presenterades och inga justeringar gjordes.
4. Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna.
5. Rådets ledamöter presenterades.
6. Lägesrapport om handlingsplanen.
Alf Peterson presenterade statusen på ITS handlingsplan. Det är viktigt att driva på de
aktiviteter som finns i handlingsplanen eftersom regeringen vill att vi ska ”Plocka hem
vinsterna” som arbetet resulterar i.
ITS rådet ställde sig bakom de prioriteringar som gjorts i handlingsplanen.
Charlotte Wäreborn – Schultz berättade om ”Partnersamverkan för en Fördubblad
kollektivtrafik” samt utredningsarbetet med ”Framtida betallösningar för svensk
kollektivtrafik”.
7. Lägesrapport samarbetsformer mellan offentligt/privat, Stig Luttinger
ITS-rådet ställer sig bakom förslaget att Trafikverket ska genomföra innovationsupphandling
•

dels enligt att följa LoU utifrån undantaget som finns

•

dels i enlighet med det nya lagförslaget SoU 2010:56.

8. Förslag till områden till gemensamt svenskt agerande i EU
Mari-Louise Lundgren gick igenom strukturen för olika forum i EU och hur säkerställandet
ska gå till med förankring i rådet. En referensgrupp ska bildas och
Björn Vahlström berättade om den inventering som pågår av vilka EU-forum som olika
företag deltar i. Uppmaning till alla i rådet att gör inventeringen senast 5 december 2010. Se
bifogad blankett eller gå in på ITS Swedens hemsida : http://www.itssweden.se/InternationellaAktiviteter
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9. Möte med myndigheter som blir engagerade i genomförandet av handlingsplanen, Björn
Vahlström
Mötet ska hållas efter årsskiftet.
10. ITS världskongress, Busan 25-29 oktober 2010, Europeiska i Lyon 6-8 juni 2011, Björn
Vahlström
Veckan i Busan var lyckad, det transportslagsövergripande perspektivet som var tydligt på
kongressen i Stockholm fanns även i Busan.
Nästa Europeiska kongress är i Lyon, ITS Sweden kommer att ha en monter som det finns
möjlighet att vara delaktig i. Uppmaning riktas till rådets medlemmar att skicka in ”Paper” till
kongressen.
11. Kommande möten 2011 - 16 februari, 18 maj, 18 augusti, 16 november
Viktigt att påminna att rådets deltagare är utsedda av regeringen och sitter där personligen
vilket innebär att helst inga ersättare ska skickas.
Kommande möten kommer att hållas i Garnisonens konferenslokaler i Stockholm.
Adress Karlavägen 100. Vägbeskrivning: Bil – Följ Valhallavägen mot Gärdet, sväng höger
in på Banérgatan. Garage på Banérgatan 30. Buss – 4:an och 42:an stannarprecis utanför,
hållplats Garnisonen. Tunnelbanan – Röd linje mot Ropsten, hållplats Karlaplan. Följ
Karlavägen mot Radiohuset.
http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?vkiid=UK%205I3O/pNpcECv5ze3YsA==&vad=G
arnisonen+Konferens
12. Övrigt Björn Vahlström
Christer Karlsson har fått i uppdrag att göra ett arbete med att ta fram en ”strategi” som tar vid
där den nuvarande strategin/handlingsplanen slutar. Christer kommer att kontakta samtliga i
rådet för en intervju som kommer att ligga till grund för arbetet.
Sekretariatet har startat arbetet med att ta fram en lägesrapport till regeringen.
13. Avslutning
Björn Vahlström tackade rådet för ett engagerat och intressant möte.
Bilagor bifogas från respektive föredragshållare.
Bilagor
•
•
•
•
•
•
•

Pkt 6a Lägesrapport sekr arbete 10-11-17
Pkt 6b Betallösning
Pkt 6b Fördubbling
Pkt 7 Samarbetsformer m offentligt o privat
Pkt 8a Ref grupp ITS-direktivet
Pkt 8b Internationella aktiviteter
Pkt 10 Uppföljning 17th ITS World Congress Busan 2010
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