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Inbjudan till deltagande i Partnerskap Bergslagsdiagonalen
Ärendebeskrivning
Inbjudan har den 30 juni 2015 inkommit om deltagande i Partnerskap
Bergslagsdiagonalen under perioden 2016-2018. Bergslagsdiagonalen är ett sedan
1994 organiserat regionalpolitiskt samarbetsprojekt mellan 15 kommuner och
berörda regioner utmed Bergslagsdiagonalen. Syftet med projektet är att genom
aktiviteter för förbättrad väginfrastruktur understödja regionförstoring samt stärka
och utveckla det mellansvenska inlandets tillväxt och konkun-enskraft för
näringsliv, turism och sysselsättning.
Årsavgiften för Ljusnarsbergs kommun uppgår till 15 000 kronor.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Ljusnarsbergs kommun
skall delta i Partnerskap Bergslagsdiagonalen 2016-2018.
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Kommunerna längs Bergslagsdiagonalen
Region Gävleborg
Region Örebro Län
Region Dalarna
Region Östergötland

Maifkopia till i uristorganisationema i resp. kommun

Inbjudan till Partnerskap Bergslagsdiagonalens fortsättning 2016-2018
Bergslagsdiagonalen är som bekant ett sedan 1994 organiserat regionalpolitiskt samarbetsprojekt
mellan 15 kommuner och berörda regioner. Projektet syftar till att genom aktiviteter för
förbättrad väginfrastruktur understödja regionförstoring och stärka och utveckla det
mellansvenska inlandets tillväxt och konkurrenskraft för näringsliv, turism och sysselsättning.
Samarbetet överensstämmer således väl med beslutade tillväxtavtal och regionala
utveckli ngsprogrnm.
Partnerskapet har därför aktivt och framgångsrikt arbetat för olika utbyggnadsetapper,
standardhöjningar, gemensamt riksvägsnummer 50 och skyltningar av Bergslagsdiagonalen.
Exempelvis är hela sträckorna norr Ludvika-Borlänge-Falun-Altfa och Mjölby-Motala-Nykyrka
ny- eller ombyggda under hittillsvarande projektperioder. Dessutom planeras för omfattande
väginvesteringar längs Bergslagsdiagonalen under de närmaste åren främst inom Askersunds
kommun och Ludvika kommun.
Partnerskapet har dessutom initierat och under flera år genomfört en omfattande marknadsföring
av Bergslagsdiagonalen inom besöksnäringen (Bergslagsdiagonalen Turism). Denna
marknadsföring begränsas numera till att via länkar på hemsidan sprida information om
kommunerna och deras turismutbud längs stråket.
Innevarande 3--åriga samarbetsavtal för proj ekt Bergslagsdiagonalcn slutar dock i och med
utgången av år 2015.
Regeringens infrastrukturplaner med sikte på perioden 2014-2025 beslutades under våren
201 4. Det är därefter angeläget att infrastrukturplanearbetet också kontinuerligt bevakas av
Partnerskap Bergslagsdiagonalen, så att vägstråkets utveckling och utbyggnad inte tappar
tempo utan verkligen kommer till genomförande i den hårda konkurrensen om statliga
investeringsmedel. Till detta kommer de infrastrukturkrävande nya tillväxtbehoven inom
industrin och besöksnäringen och inte minst de planerade nyöppningarna av gruvorna längs
Bergslagsdiagonalen. Detta angelägna arbete beskrivs mer detaljerat i Partnerskapets
verksamhetsplan 20 I6, som biläggs.
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Med denna bakgrund och med vår egen genomförda Transportanalys för Bergslagsdiagonalen
och vår rapport Målbilder 2025 och 2030 samt de framgångar som Bergslagsdiagonalens
påverkans- och lobbyarbete rönt, så rekommenderar ledningsgruppen berörda kommuner och
regioner att delta i det fortsatta samarbetet för stråket Bergslagsdiagonalens utveckling.
Vid det särskilda Rådslaget i Lindesberg den 28 april 2015 ställde sig mötet enhälligt bakom
ledningsgruppens förslag att fortsätta samarbetet inom Partnerskap Bergslagsdiagonalen
under kommande treårsperiod 20 16-20 18. Se bifogat rådslagsprotokoll.
Årsavgiften, som inkluderar främst väglobbying för Bergslagsdiagonalen och viss
marknadsföring via webben av kommunerna och deras turism, föreslås oförändrad:
60.000 kr för kommuner över 40.000 invånare
40.000 kr för kommuner med 20.000-40.000 invånare
30.000 kr för kommuner med 8.000-20.000 invånare
15 000 kr för kommuner under 8.000 invånare
50.000 kr för regioner
Därför vill vi med detta brev officiellt inbjuda alla kommuner och berörda regioner till
ett fortsatt deltagande i Partnerskap Bcrgslagscliagonalen under perioden 2016-2018.
Samtidigt biläggs en förbindelse om deltagande och medfinansiering som emotses
godkänd och undertecknad till projektkansliet.

Eventuella frågor kan också besvaras av vårt kansli och nuvarande projektledaren Håkan
Bergeå enligt kontaktuppgifterna längst ner på sidan. Från 1 oktober flyttas vårt kansli från
Borlänge kommun till det kommunägda utvecklingsbolaget FalunBorlänge-regionen, där
Stefan Pettersson blir ny projektledare (070-3396948).
Med vänliga hälsningar och förhoppningar om ett fortsatt gott samarbete i denna
regionalpolitiskt viktiga fråga
För Partnerskap Bergslagscliagonalens ledningsgrupp
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Anders Ceder
Ordförande

Håkan Bergeå
Projektledare
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