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Tid

2003-04-02

Plats

Centralen

Närvarande

Leif Blomqvist, Västra Götalandsregionen
Rolf Thor, Västra Götalandsregionen
Roland Rydin, Kommunstyrelsen
Håkan Bergqvist, Västtrafik
Jonas Johansson, Trafikkontoret Göteborg stad
Lotta Brändström, Banverket
Per-Magnus Bengtsson, Banverket
Gabriella Burel, Banverket
Kerstin Olsson, Banverket

Delges

Anneli Hulthén
Lars-Gerhard Westberg
Gert-Inge Andersson
+ närvarande

Kopia till:

De närvarande hälsades välkomna av Lotta, som också kort presenterade sig
själv för mötets deltagare.
Dagordningen ändrades och mötet inleddes med punkt 3.
Samverkansavtalet

Mötesdeltagarna hade inget att erinra mot avtalet utan uttryckte enighet om
innehållet i det.
Avtalet kunde dock inte skrivas under på mötet eftersom viss förankring
kvarstår bland annat i Göteborgsregionens kommunalförbund.
Handläggare:
Kerstin Olsson
Tel. 031-10 32 15
kerstin.a.olsson@banverket.se
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Banverket hade inbjudit till presskonferens om samarbetsavtalet och om
järnvägsutredningen som nu på börjas. Ett pressmeddelande hade tagits fram
och parterna gick igenom det. Några formuleringar ändrades eftersom avtalet
inte skrevs under på mötet.
En kort diskussion om vad man skulle lyfta fram på presskonferensen.
Mötet bröts för presskonferens.
Kommunikationsstrategier

Helena Mehner gick igenom kommunikationsgruppens arbete med att ta fram
kommunikationsmål, målgrupper, kanaler, resurser och samarbetspartners i
kommunikationen.
Projektgruppen hade för ett par veckor sedan en workshop för att ta fram
målgrupper och budskap.
Ett förslag till styrgruppen är att ha en liknande övning och då med hjälp av
GCI.
Gruppen beslutade att nästa styrgruppsmöte kombineras med
kommunikationsarbete - workshop - och en kort lägesrapport. Gabriella
kontaktar GCI för att boka övningen.
Nästa styrgruppsmöte beslutades till den 28 maj kl. 8.00 - 13.00.
Lägesbeskrivning

Gabriella berättade att konsultupphandlingen är i full gång. Upphandlingen görs
i fem paket och alla upphandlingar beräknas vara klara före semestern.
Utredningsarbetet kan gå igång ordentligt efter semestern.
Projektet har blivit inbjudna att komma och berätta om utredningen för
Folkpartiet i Göteborg den 7 april.
Mötet avslutades.
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