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Detta krävs för att
höghastighetsjärnvägen ska återbetala sig
SKL har gjort en uppskattning av hur många bostäder som
måste byggas i kommunerna för att de ska få tillbaka pengarna
de lägger ut på statens planerade höghastighetsjärnväg –
Sverigeförhandlingen.
› Uppskattningen presenteras här
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infrastruktur

”Kritik på teknik”  Ge invånarna i din
kommun chans att sätta betyg på
kommunaltekniken!

SKL: nyhetsbrev inom
området gator och trafik
kommer fortsättningsvis
även att innehålla nyheter
om kollektivtrafik. Detta
innebär att Nytt om
kollektivtrafik läggs ner.

SKL kommer inom kort att bjuda in din kommun att delta i
2016 års enkäter om kommuninvånarnas betyg på
kommunaltekniken – gata, park, VA och insamling av
hushållsavfall.
Vi hoppas att enkäterna som genomförts vart tredje år sedan
1992 kommer att användas av de deltagande kommunerna för
att fånga upp medborgarnas syn på hur kommunen sköter
kommunaltekniken. Enkäterna kan vara ett komplement till
den politiska styrningen och ger alltså möjlighet till underlag för
att utveckla verksamheten.
För mer information kontakta:
Ulrika Appelberg, epost ulrika.appelberg@skl.se

› Läs mer om trafik och
infrastruktur

Håll kontinuerlig koll
Prenumerera på Aktuellt om
trafik och infrastruktur
genom att anmäla dig på
SKL:s webbplats.
› Prenumerera

Trafik och gatudagarna
Kurser och konferenser
Infrastrukturminister Anna Johansson talar på årets trafik och
gatudagar som äger rum i Stockholm den 1920 oktober.
› Läs mer och anmäl dig här

Nationellt cykelbokslut 2014

Trafik och gatudagar
1920 oktober i Stockholm
Vinterväghållning
45 november i Halmstad
KommUng 2015
1011 november i Stockholm

Nu har första utgåvan av Sveriges nationella cykelbokslut
publicerats. Det nationella cykelbokslutets syfte är att följa upp
och redovisa cyklandets utveckling i Sverige, kopplat till de
transportpolitiska målen. Bokslutet presenterar utvecklingen för
en rad indikatorer kopplat till faktorer som påverkar om och hur
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mycket vi cyklar. Därigenom ska cykelbokslutet fungera som ett
stöd i arbetet för ett ökat och säkert cyklande.
Cykelbokslutet är framtaget av Nationella cykelrådet, som är ett
samverkansforum där Sveriges Kommuner och Landsting ingår
tillsammans med Trafikverket, Boverket, Cykelfrämjandet, Gävle
kommun, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Region
Halland, Region Örebro län, Svensk Cykling, Tillväxtverket och
Transportstyrelsen.
› Trafikverkets webbplats

Staten måste ta ansvar för sin
infrastruktur
Staten vältrar över stora kostnader för den egna infrastrukturen
på kommuner, landsting och regioner. Det riskerar att drabba
vår gemensamma välfärd.
› Läs mer här

Allt fler vill fördubbla kollektivtrafiken
I samband med Partnersamverkans seminarium under årets
Almedalsvecka släpptes en ny rapport som visar att allt fler
använder fördubblingsmålet.
› Läs mer här

Konferens om förtätning och
godstransporter
Den 15 september i Malmö blir det en heldag om
varuförsörjning i den täta och attraktiva staden. Konferensen
arrangeras av Nationella satsningen för Citylogistik där SKL
ingår.
› Läs mer här

Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 20
Ansvarig utgivare: Jan Heimdahl
› Besök SKL.se
› Prenumerera på fler nyhetsbrev från SKL
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