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Verksamhetsberättelse 2006
Information till NLK:s medlemmar

Detta är en kortfattad rapport. Mer information finns på NLK:s hemsida
www.lidkopingsnaringsliv.se

Inledning

Under verksamhetsåret 2006 har arbetet i NLK varit fortsatt koncentrerat på de prioriterade
områden, som vi år 2002 angav i vårt förslag till strategiplan för Lidköpings Kommun.

Speciellt fokus har lagts på

1. KOMPETENS/ENTREPRENÖRSKAP
2. INFRASTRUKTUR/KOMMUNIKATIONER
3. FÖRETAGSKLIMATET

När det gäller KOMPETENS/ENTREPRENÖRSKAP och målsättningen att skapa nya företag och därmed
fler jobb så krävs en konkurrenskraftig och attraktiv omgivning omfattande

1. UTBILDNING/KOMPETENS
2. INFRASTRUKTUR
3. KAPITALFÖRSÖRJNING
4. BOENDEMILJÖ
5. KULTURUTBUD

För att underlätta kapitalförsörjningen har vi tillsammans med Lidköpings ambassadörer runt
om i världen bildat ett investmentbolag, Lidköping Invest AB, som kommer att starta sin
verksamhet under 2007. Bolagets inriktning är bl.a

- att stärka Lidköpingsregionen som ett attraktivt näringslivsområde så att fler företag
och jobb skapas

- att erbjuda entreprenörer tillgång till Lidköpingsambassadörernas stora kontaktnät och
erfarenhetsbank

När det gäller INFRASTRUKTUR/KOMMUNIKATIONER så har vår arbetsgrupp arbetat
intensivt och professionellt med att

- dels uppfylla våra åtaganden i det avtal som NLK tecknade med Kommunen år 2003
- dels genomföra åtgärderna i de nya direktiv, som anges i Kommunens brev av 2005-

12-29 betr. väg 44/2602.

Tyvärr har engagemanget och intresset inte funnits från Kommunens sida att på motsvarande
sätt uppfylla sin del av våra överenskommelser, varför något resultat inte uppnåtts.

Mot bakgrund av detta påtalade vi i brev till Kommunen 2006-01-19 vår oro för de uteblivna
resultaten i fråga om anslutningsvägar till E20 och vårt beslut att lämna arbetet i Tillväxtrådet.
Vi har sedan under året föreslagit nya samarbetsformer med Kommunen omfattande



4

- dels att NLK:s styrelse träffar Kommunstyrelsen 1 gång per halvår.
- dels att NLK:s arbetsgrupper sammanträder 1 gång per halvår med berörda

förvaltningschefer och politiska nämndledamöter.
Ärenden som då bör behandlas är

- den långsiktiga strategiska planen för näringslivets tillväxt och utveckling
- fastställande och uppföljning av gemensamma resultatmål inom prioriterade områden
- fastställande och uppföljning av handlingsplaner

En sådan arbetsform skulle kunna ge en större tyngd och fokusering mot att nå gemensamt
uppställda mål och ge bättre resultat.

Vi har också föreslagit att NLK och Kommunen gemensamt bjuder in representanter för
regionen och vägverket till ett möte i Lidköping i början av 2007. På detta möte informerar vi
om Lidköpingsregionens näringsliv och våra gemensamma satsningar och handlingsplaner
inom olika områden. Speciellt fokus bör ligga på områdena kompetens/entreprenörskap och
infrastruktur.

Det är vår förhoppning att nya samarbetsformer leder till ett förtroendefullt samarbete inriktat
på resultat. Detta gäller inte minst åtgärder för att förbättra Lidköpingsregionens dåliga
infrastruktur, som är ett stort problem för vårt näringsliv.
Det är också vår förhoppning att detta kan leda till ett förbättrat företagsklimat.

Rolf Hermansson
Ordförande i NLK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NLK:s syfte (utdrag ur stadgarna)
”Näringslivskommittén i Lidköping (NLK) är en intresseorganisation som driver vissa för
företag och organisationer gemensamma frågor. Det övergripande syftet är att förbättra
samhällsservice och infrastruktur så att näringslivet i kommunen ges möjlighet att utvecklas.
För att klara en förbättrad infrastruktur skall också ett samarbete ske över kommun och
länsgränser”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelse
Under verksamhetsåret har NLK haft följande styrelse:

Rolf Hermansson, ordf Hermani AB
Torbjörn Broberg Polimoon Lidköping AB
Anders Danielson Senäte Fastighetsförvaltning
Thomas Franzén Franzéns Mekaniska Verkstad AB
Andreas Hansson Lidköpings Köpmannaförening
Lennart Johansson Trucksoft AB
Sten-Eric Lager ViaCon AB
Tomas Persson Företagarna i Lidköping
Trine Stjernqvist AnalyCen Nordic AB
Hans-Gunnar Åhman Svenska Lantmän

Adjungerade till styrelsen:
Berndt Gustafsson, sekr BG Företagsservice
Ingvar Svensson
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Sammanträden
Antalet sammanträden i styrelsen har varit 4 ordinarie och ett extra. Kopior på protokoll
finns på hemsidan och originalen finns hos sekreteraren.
Huvudfrågorna vid sammanträdena har varit

- kompetens/entreprenörskap
- infrastruktur/kommunikationer
- företagsklimatet

Under verksamhetsåret har följande Arbetsgrupper varit igång:

- Kommunikationer med Hans-Gunnar Åhman som ordf Övriga medlemmar har varit
Börje Johansson, Arne Frisinger, Björn Lidberg och Jan Olof Nilsson. Rapport se nedan.
- Sjukvården med Torbjörn Broberg som ordf. Övriga medlemmar har varit Arne Frisinger, Börje
Johansson och Nils-Bertil Wickberg. Rapport se nedan.
- Kompetens med Trine Stjärnqvist som ordf. Övriga medlemmar har varit Thomas Franzén och Petra
Sundström. Rapport se nedan.
- Information med Lennart Johansson som ordf. Övriga medlemmar har varit Tomas Persson,
Andreas Hansson, Anders Danielsson och Berndt Gustafsson.

ÅRSRAPPORT 2006 - KOMMUNIKATIONSGRUPPEN

Under verksamhetsåret 2006 har gruppens arbete huvudsakligen handlat om vägar. Sedan
tillväxtrådet upplöstes fanns det önskemål från kommunledningen och NLK.s styrelse att
gruppen i första hand skall följa upp och driva frågor i linje med kommunens:

 Infrastrukturplan 2005-10-04
 Kommunens planering brev ”Vägförbindelse Lidköping och E 20 ” 2005-12-29.

Det nya läget var en satsning på infrastrukturen i trestad, som har beslutas, uppgående till 10 miljarder
kronor. Gruppen såg detta mycket positivt men ansåg samtidigt, att väg 44 via Trollhättan och E 6 till
Göteborg, inte ersätter väg 2602 med anslutning E 20.

För att kunna driva vägfrågorna framåt har vi föreslagit etappbyggen

Väg 44
 Sträcka 1 mellan Källby och Skaravägen
 Sträcka 2 A mellan Skaravägen och Hovby
 Sträcka 2 B bro över Lidan vidare mot Grästorp
 Väg 2602Delsträcka samma som 2 A Väg 44 /*
 Delsträcka ny avfart Jungskola- Saleby
 Slutsträcka Saleby- Hovby

Regionala vägar-väg 44 Götene-Lidköping- Grästorp

Sträcka 1 Källby Väg 44 till Väg 184 (Skaravägen)
Denna sträcka har varit aktuell under flera år. I senaste i vägplanen skulle sträckan vara klar år
2010 och detta år anges också i kommunens planer. Vägverket har återigen skjutit på sträckan
till i första hand år 2013-15 . Som nämnts ovan så är denna vägsträcka en av de i högst
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belastade i Skaraborg. Genom bostads och fritidsområden, På denna sträcka passerar
genomsnitt per dygn nästan 10 000 bilar varav inemot 1000 tunga fordon

Inled omgående en förhandling med berörda myndigheter och förhandla om förskottering
så sträckan är klar år 2010. Det är inte rimligt, att Filsbäcksområdet med dess fasta
befolkning och fritidshus samt campingplatser med bad, fortlöpande skall acceptera det
nuvarande trafikflödet ur miljö och trafiksäkerhetssynpunkt. Med ett stort inslag av tung
trafik och transporter av farligt gods ADR .

Etapp 2 A. Väg 44 och Väg 2602 Skaravägen till nuvarande anslutning 2602 vid Hovby.

Kommunen äger en del mark och det borde underlätta för planering av framtida
markanvändning. För att uppnå samordningsvinster så skall arbetet samordnas med väg 44
från Källby till Skararondell. Vi kan sedan avlasta Ljunghed och Majåker för tung trafik
genom att denna trafik från bl.a från Lantmännen, hamnen, och industrien leds via etapp 2 A
till på väg 2602.

Ta snarast kontakt med berörda myndigheter så planarbetet fortsätter. Avlasta
Ljunghed/Majåker för tung trafik( ADR transporter) till och från väg 2602.

Väg 2602 anslutning E 20 Jungskola.
När det gäller anslutning E 20 söderut vid Jungskola så finns det krav från kommunen och
näringslivet Vara, om en motorväg eller 2+2 väg. Detta gör att den planerade rondellen vid
Haralds inte byggs utan att det blir en korsningsfri överfart. Vara kommun har planer på att
förskottera denna. Här är viktigt att Lidköping är med i denna process, som kan innebära en
ny sträckning av 2602.väg till söder om Saleby. För väg 2602 finns det 19 mkr i anslagna
medel
Lidköpings kommun har förklarat sej villig att diskutera viss medfinansiering. Kan vi sedan
öka medvetenhet hos regionen att Lidköping också skall ha en bra anslutning till E 20. Ansök
om medel för trafiksäkerhet och miljö. Detta sammantaget borde borga för att anslutningen
till E 20 kan komma till stånd.

Kommunens ambition är att projektet väg 2602 genomförs senast 2010 Frågan bör
omgående tas upp med berörda myndigheter. För trafikflödet genom Saleby och N.Härene
gäller samma argument för tung trafik och ADR transporter.

Etapp 2 B. Väg 44 Lidköping ( med bro över Lidan) -Grästorp

Fortfarande kommer all trafik som skall västerut på väg 44 passera den nuvarande
Skararondellen, Ljunghed och Ågårdsrondellen. Denna trafik kommer att öka och ha
dygnsgenomsnitt av 10 000 bilar varav 1000 tunga fordon. Det är därför viktigt att planarbetet
snarast kommer igång. Flyget har idag inget intresse av att ha kvar flygsträckorna varför
sträckan helt kan utnyttjas för vägtrafik. Två bra sträckor som i princip är klara kanske för en
2+2 väg. Detta borde medverka till att samhällsnyttan blir mycket positiv och investeringen
lönsam.

Det finns ett intresse från Trestads kommuner och näringsliv, inklusive de större bolagen som
Volvo och SAAB. Men det finns en viss försiktighet i agerandet så länge inte myndigheterna
infriat sina löften med den stora satsningen på 10 miljarder Lidköpings kommun anger att en
förstudie och vägutredning som ligger till grund för en arbetsplan och bygge omgående skall
startas. Ambitionen sträckan skall vara klar 2015.
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Kommunens ambition är att projektet väg 44 Lidköping Grästorp är klar senast 2015,
Frågan bör omgående tas upp med berörda myndigheter.

Ny beslutsprocess

Väl medvetna om att det är en kamp om medel för infrastruktur och att politiska beslut styr.
Därför är det viktigt att argumenten bär och är trovärdiga. När det gäller väg 44 så får vi
draghjälp. När det gäller väg 2602 är vi ganska ensamma och kommer att så vara i framtiden

Men det blåser nya vindar där det talas om alternativa finansieringar av E 6 och E 20 .
Kommunikationsministern nämner att dessa riksvägar måste prioriteras. Regionen i Skåne och
Västra Götaland har fått nya uppdrag för långsiktig planering. Processen, som tidigare skötts
av vägverket och banverket, skall i vårt fall tas över av Västra Götalandsregionen. Detta gäller
infrastruktur, såväl väg, järnväg, flyg som sjöfart. I planerna nämns också att det är de stora
miljardinvesteringarna som skall prioriteras. Vilket betyder att E 20 genom Skaraborg gynnas.
Volvos ambition att överta Nissan viken ökar kravet på E 20 genom komponenttillverkarna i
Skövde och Köping.

Aktiviteter från grannorter
Ser vi till aktiviteterna från våra grannkommuner Götene, Trestad och Skövde så har alla fått
rätt stora projekt till stånd. Det satsas mycket på högskoleorter (centralorter). Det satsas också
på de stora företagen som har flest arbetstillfällen och det är väl rätt. Men även den
företagsstruktur som finns i Lidköping fordrar infrastruktur. Läser man de trafikpolitiska
målen så har Lidköping inte fått sin del av kakan

I Dagens Industri av den 12 februari och dess bilaga ”Intelligent Logistik står att läsa att
bland de 20 bästa logistiklägen 2007 finns våra grannstäder Skara-Skövde-Götene och i
Trestad .

Var finns Lidköping ?

Vi har bl.a. en stor insjöhamn och ett flygfält med stor verksamhet. Lantmännen som
logistikcenter och Origo, som generar transporter. Vi har ett stor flöde på väg 44. Kan vi
sedan få till stånd en förbindelse Jung via Lidköping till Götene så får det effekter. En
framtida ringväg för västra Skaraborg.

Vi kanske kan se nya möjligheter och ingå ett logistik nätverk”Trestad-Skaraborg” .
Dessutom ett nytt resecentrum och en upprustad Kinnekullebana, som trafikeras med
nya biogaståg. Om dessa resurser utnyttjas på rätt sett och ges möjligheter att utvecklas
så kommer LIDKÖPING vid VÄNERN ha en betydande roll i Västra Skaraborg och
även i omvärlden. Kommunikationen med Göteborg blir allt viktigare

Kommunikationsgruppen

ÅRSRAPPORT 2007 - HÄLSO o SJUKVÅRDSGRUPPEN
Torbjörn Broberg, ordf, Arne Frisinger, Nils Bertil Wickberg och Börje Johansson

Som vi nämnde i vår halvårsrapport så känner vi, att vi nu uppnått ett delmål av uppdraget
utvecklingen av sjukhuset i Lidköping. Där det gällde, i första hand organisation och struktur.
Vi ger nedan en bakgrund till vårt uppdrag och hoppas att vårt arbete, på både kort och lång
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sikt, gagnar Hälso- och Sjukvården i Västra Skaraborg. Vi har bara varit en del av många
andra som bidragit med engagemang.

Framöver kommer vi att aktivera oss mindre och istället ha en mer passiv roll. Men vi
kommer att kontinuerligt bevaka och hålla kontakt med sjukhusets ledning och dess
organisationer samt vid behov aktivera nätverket i Lidköping.

Gruppen har funnits sedan 1987 och har under vissa perioder aktiverats och har under
perioder då läget verkade vara stabilt endast haft som uppgift att bevaka utvecklingen. Den 11
mars 2000 aktiverades på nytt vårt arbete i gruppen. Orsaken var att den nya
divisionsmodellen inte fungerade. Organisationen ifrågasattes av allt fler av personal,
vårdtagare och även politiker, vilket resulterade i ett manifest där kommunledning och
näringsliv i samverkan krävde en organisation med egen sjukhuschef.
År 2003 presenterade den s.k. strukturgruppen ett strukturförslag vilket innebar att
Sjukhuset i Lidköpings i stort sett skulle bli ett sjukhus för planerad vård, som utförs dagtid.
Ingen akut- eller intensivvård. Sjukhuset med dess ledning presenterade sitt förslag
”SPECIALISTSJUKVÅRDEN vid Sjukhuset i Lidköping Akutsjukhus med
befolkningsansvar”. Regionen antog den 1 mars 2005 sjukhusledningens förslag.

Nuläget

Vi har idag ett väl fungerande sjukhus. Det pågår investeringar för inemot 300 mkr. Det är
relativt lätt att få kompetent personal. Köp av magnetkamera planeras. En vårdverksamhet
med hög kvalité är den givna målsättningen. Vidare är utvecklingen av närsjukhusvården och
tillgänglighetsfrågorna prioriterade.

Framtiden
Det enda vi vet om framtiden är att den är föränderlig. Ny teknik krävs för att möta nya
sjukdomar. Men tillgängligheten till en god bas med akutvård kommer även i framtiden att
vara viktig.

Beslutet fattas utanför vårt område. Därför är det viktigt att vi bevakar och verkar för att Sil
behåller sin status och sitt berättigande.

En opolitisk styrelse har ersatt den politiska styrelsen för Skaraborgs Sjukhus.

Vi har haft ett bra samarbete med Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, som drev frågorna när
det gäller såväl organisation som strukturfrågorna i linje utredningar och riktlinjer som Sils
ledning angav.

En viktig fråga är samordningen av sjukvården mellan sjukhuset-, primärvården och den
kommunala vården i Västra Skaraborg.

Vi har haft vissa frågor på agendan. Vi kommer fortfarande att bevaka, dessa för sjukvården
så viktiga frågor.

 Struktur och organisation
 Ny sjukhusdirektör
 Etapp 3 byggnation senare etapp 4
 MR kamera
 Hålla oss informerade om närsjukhusprojektet
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 Hålla oss informerade om aktuella projekt mot vårdtagare i Västra Skaraborg

Sjukvårdsgruppen

ÅRSRAPPORT - KOMPETENSGRUPPEN
Trine Stjernqvist, ordf, Thomas Franzén samt Petra Sundström.

Gruppen har under året arbetat tillsammans med representanter från skolan för att öka
samarbetet mellan näringsliv – skola.

Avsiktsförklaringen för samarbetet mellan näringsliv och skola har uppgraderats målet och
visionen kvarstår.

Mål – ett långsiktigt samarbete mellan näringsliv och skola inriktat mot natur och teknik.

Vision – Att utveckla Lidköpingsbygden genom ett slagkraftigt näringslivs som ständigt har
tillgång till konkurrenskraftig grundkompetens.

Tyngdpunkten i arbetet under 2007 har i första hand varit mot gymnasieskolan. Vi har bl a
delat ut fem stipendium på 1000 kr till framgångsrika avgångselever inom natur/teknik-
området samt anordnat en ”Teknikresa” för samtliga elever i årskurs två på gymnasiet.

Från Skolans sida har man bl a satsat på att utveckla och förnya PRAO-verksamheten samt att
förlägga konferenser för arbetslag ute hos näringslivet.

Arbetet fortsätter och samarbetet utvecklas hela tiden på ett mycket positivt sätt.

Kompetensgruppen

ÅRSRAPPORT - INFORMATIONSGRUPPEN
Lennart Johansson, ordf, Tomas Persson, Anders Danielsson, Andreas Hansson och Berndt
Gustafsson

Under året har Näringslivskommittens hemsida lanserats under namnet Lidköpings näringsliv.
På sidan finns basfakta kring organisationen samt de senaste protokollen och rapporterna från
de olika kommittéerna utlagda. Styrelsens medlemmar har även möjlighet att lägga ut nyheter
som är av allmänintresse på sidan under rubriken ”aktuellt”.
Under året har också påbörjats en rekrytering av nya medlemmar.

Informationsgruppen


