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Till Mälardalsrådets medlemmar samt rådsledamöter
För kännedom: Mälardalsrådets associerade medlemmar

Kallelse till Rådsmöte 21 augusti 2020
Mälardalsrådets styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 3 april 2020 att flytta fram
Mälartinget/rådsmötet till den 20-21 augusti 2020 med anledning av Coronapandemin.
Rådsmötet ska enligt Mälardalsrådets stadgar 7§ hållas i maj eller juni. Styrelsen ber
medlemmarna om förståelse för behovet av att göra ett tillfälligt avsteg från stadgarna pga
särskilda omständigheter. Stadgefrågan har stämts av med Mälardalsrådets revisorer som
rekommenderar att rådsmötet under rådande pandemi hanteras på ett praktiskt sätt.
Styrelsen och kansliet följer noga utvecklingen och myndigheternas instruktioner kring
sammankomster inför ett eventuellt behov av ett nytt beslut kring Mälartinget/rådsmötet.
Välkommen till Mälartinget 2020! Mälardalsrådets rådsmöte sammanträder fredag den 21
augusti kl. 12.00-13.00 på Elite Stadshotellet, Hamngatan 11, Eskilstuna.
Ledamöterna kallas enligt 11 § Mälardalsrådets stadgar. Medlem har fri initiativ- och
motionsrätt enligt 9 §. Medlem kan lämna in motion till styrelsen senast två månader före
rådsmötet. Rådsledamot har fri motionsrätt för det ärende som berör inriktningsmål, samt
för de ärenden som styrelsen beslutat att det ska vara fri motionsrätt för. Rådsledamoten kan
lämna in motion till styrelsen senast två månader före rådsmötet. Motioner ska vara kansliet
tillhanda senast den 21 juni.
Handlingar till rådsmötet skickas per e-post senast två veckor före mötet och kommer även att
finnas på Mälardalsrådets hemsida (www.malardalsradet.se)
Mälartinget 20-21 augusti – Årets tema: Framtidens resor
Hur möter vi en ökad efterfrågan på transporter för människor och gods, samtidigt som vi
klarar kraven på fossilfrihet och minskade utsläpp? Kan nya beteendemönster förändra
synen på mobilitet och hur vi väljer att resa? På årets Mälarting manifesterar vi vårt mångåriga
storregionala samarbete inom transportinfrastruktur, En Bättre Sits. Med Systemanalys 2020 och våra
gemensamma prioriteringar i Stockholm-Mälarregionen belyser vi framtidens resor ur olika perspektiv.
Den 21 augusti bjuder Eskilstuna kommun och Region Sörmland in till studiebesök med start kl 08.30.
Partigruppsmöten och medlemsmöte för tjänstepersoner startar kl 11.00. Rådsmötet startar kl 12.00.
Anmälan till Mälartinget och rådsmötet görs via www.malardalsradet.se/malartinget

Varmt välkommen till Mälartinget 2020!
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